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W INȚIMPINAREA CONGRESULUI. AL XIII-LEA AL PARTIDULUI, 

RĂSPUNS MUNCITORESC LA INSUFLEȚITOARELE 

CHEMĂRI^ ALE TOVARĂȘULUI^ NICOLtf CEAUȘEȘCU

PLANUL-ÎNDEPLINIT EXEMPLAR, 
LA TOȚI INDICATORII 

în fiecare unitate economică

UN GRANDIOS Șl INSUFLEJITOR
toate sec- 
o imagine 
ale patriei 
dezvoltării

Luind cunoștință, din presa de ieri, de proiectul de 
Directive ale Congresului al XIII-lea al partidului 
cu privire la dezvoltarea economico-socială a Româ
niei in cincinalul 1986—1990 și orientările de perspec
tivă pină in anul 2000, oamenii muncii din industrie 
și agricultură, de pe șantierele de investiții si din 
institutele de cercetări și proiectări, din 
toacele de activitate și-au putut forma 
limpede asupra perspectivelor luminoase 
socialiste, asupra caracterului armonios al
economiei noastre naționale. O concluzie majoră care 
se desprinde din acest nou proiect de muncă la nivel 
național este că toate obiectivele propuse vor putea 
fi înfăptuite prin munca unită a întregului popor, 
prin activitatea de zi cu zi a colectivelor de oameni 
ai muncii din industrie, agricultură, investiții, cer
cetarea științifică, din toate domeniile de activitate. 
Din această perspectivă apare limpede necesitatea în
deplinirii exemplare a planului pe acest an hotărîtor 
al actualului cincinal la toți indicatorii, în toate uni
tățile economice și sectoarele de activitate. Este lim-

Dede că numai înfăptuind neabătut. în totalitate, 
obiectivele actualei etape de dezvoltare vor putea 
fi materializate și sarcinile de viitor, va putea fi 
realizat întocmai programul de creștere a nivelului 
de trai al întregului popor — obiectivul fundamental 
al politicii partidului nostru.

în acest context, realizarea ritmică, la toate sorti
mentele a planului producției fizice — sarcină sub
liniată de tovarășul Nicolae Ceausescu la recenta Con
sfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. — are o im
portantă practică deosebită.

Prezenți ieri intr-o serie de întreprinderi indus
triale din diferite domenii de activitate, corespondenți 
și reporteri ai ziarului au consemnat, odată cu inte
resul deosebit cu care oamenii muncii au luat cu
noștință de prevederile proiectului de Directive ale 
Congresului al XIII-lea al partidului, hotărârea mun
citorilor. tehnicienilor, specialiștilor de a munci fără 
preget, cu abnegație și elan revoluționar pentru a 
întimpina marele eveniment politic 
succese remarcabile in îndeplinirea

al acestui an cu 
planului.

Înflorirea româniei socialiste

Importante sporuri de 
producție obținute prin mai 
buna organizare a muncii. 
Iată principala concluzie care se 
desprinde, practic, din toate relată
rile corespondenților noștri. Prima 
intervenție telefonică aparține lui 
Gheorghe Manea :

— Interesul cu care oame.nii 
muncii de la ÎNTREPRINDEREA

DE UTILAJ PETROLIER DIN 
TÎRGOVIȘTE au luat cunoștință de 
prevederile proiectului de Directi
ve ale Congresului al XIII-lea al 
partidului a fost însoțit de satis
facția de a ști că activitatea lor se 
concretizează în rezultate de pres
tigiu în îndeplinirea planului, în 
întrecerea socialistă. Din discuția 
avută cu tovarășul Oprea Banghea, 
directorul tehnic al unității, am 
reținut că în cele opt luni care au

an s-au realizattrecut din acest 
peste plan instalații de foraj și de 
extracție pentru industria petrolie
ră in valoare de 7,6 milioane lei. 
De reținut că acest spor de pro
ducție a fost obținut fără investi
ții suplimentare, deci cu capacități
le de producție stabilite inițial prin 
plan. Fiind insă vorba de insta
lații deosebit de solicitate de eco-
(Continuare în pag. a V-a)

Directivele pentru dezvol
tarea economico-socială in 
cincinalul 1986-1990 și, în per
spectivă, pînă în 2000 trebuie 
să stea la baza discuțiilor în 
toate organele și organizațiile 
de partid. Comuniștii, oamenii 
muncii din toate unitățile tre 
buie să dezbată pe larg aceste 
documente, să-și spună pare 
rea, să facă propuneri pentru 
îmbunătățirea lor, astfel incit, 
atunci cind vor fi prezentate 
Congresului al XIII-lea spre 
adoptare, ele să reprezinte pă 
rerea întregului partid, a între 
gului nostru popor, pentru că 
aceste Directive privesc dez 
voltarea generală a patriei, pri 
vesc poporul nostru, ridicarea 
gradului de civilizație și de 
bunăstare a națiunii noastre 
socialiste.
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® Venitul național va spori într-un ritm mediu anual 
de 7,6—8,3 la sută, fiind superior celui al produsului 
social ;

VENITUL NATIONAL
in procente

100

■v

I

NICOLAE CEAUȘEȘCU

wo

(

44-49

1985
(plan)

plan ) 1 1990 1981-1985 1986 -1990

-MEDIA ANUALĂ - y

® In cincinalul 1986-1990, producția-marfă indus
trială urmează să crească într-un ritm mediu anual 
de 6—6,5 la sută ;

© Se vor asigura dezvoltarea intensivă a industriei, 
realizarea unor produse cu nivel tehnic și calitativ ri
dicat, creșterea prioritară a ramurilor și subramurilor 
de înaltă tehnicitate, care valorifică cu maximă efi
ciență materiile prime, resursele energetice și munca 
socială, asigurîndu-se o competitivitate superioară 
produselor românești pe piețele externe.

® In cincinalul 1986-1990 se vor asigura în conti
nuare dezvoltarea intensivă și modernizarea întregii 
agriculturi, accelerarea producției vegetale și animale;
• Concomitent cu creșterea recoltelor medii la hec

tar la culturile vegetale se va pune un accent de
osebit pe dezvoltarea zootehniei, a cărei pondere în 
producția agricolă va ajunge în 1990 la 46—48 la 
sută ;

® Investițiile alocate pentru dezvoltarea agricultu
rii, pentru înfăptuirea programului de îmbunătățiri 
funciare și mecanizarea completă a lucrărilor agricole 
vor însuma in cincinalul viitor peste 190 miiiarde lei.

® Circa 85 la sută din sporul venitului național pe 
ansamblul cincinalului viitor se va obține pe seama 
creșterii productivității muncii sociale ;

© Repartizarea velitului național se va face cores
punzător obiectivelor și sarcinilor noii etape de dez
voltare a societății noastre, asigurîndu-se circa 70 la 
sută pentru fondul de consum și maximum 30 la sută 
pentru acumulare.

Intr-un moment de puternică 
efervescență a vieții noastre poli
tice, social-economice, cind in 
conștiința întregii națiuni stăruie 
încă vii ecourile celebrării actului 
istoric de la 23 August 1944, a fost 
dat publicității proiectul de Di
rective ale Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român cu 
privire la dezvoltarea economico- 
socială a României in cincinalul 
1986—1990 și orientările de perspec
tivă pină în anul 2000.

Document programatic de excep
țională însemnătate pentru înain
tarea fermă, neabătută a Româ
niei pe drumul socialismului mul
tilateral dezvoltat, proiectul de 
Directive înfățișează, cu o puter
nică forță de convingere, dimensiu
nile imaginii viitoare ale patriei 
noastre. Din întreg cuprinsul său 
se degajă limpede un viitor al mun
cii tot mai rodnice pentru toți ce
tățenii țării, indiferent că ei sint 
muncitori ai uzinei, ai cîmpului eu 
holde mănoase, ai ideilor nova
toare in cimpul creației materiale 
și spirituale sau ai învățăturii și 
educației ; un viitor al ridicării pu
ternice a calității creației materiale 
și spirituale, a bunăstării între
gului popor ; un viitor al afirmării 
tot mai puternice a prestigiului 
României în lume — țară care și-a 
impus în conștiința lumii numele 
prin pilduitoarea consecvență cu 
care militează în slujba interese
lor fundamentale ale popoarelor, a 
apărării și promovării drepturilor 
lor legitime, pe baza principiilor 
r.oi, de largă recunoaștere inter
națională, fundamentate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu : deplina 
egalitate în drepturi, respectarea 
independenței și a suveranității na
ționale, neamestecul in treburile 
interne, avantajul reciproc, res
pectarea dreptului fiecărui popor 
de a-și alege calea dezvoltării 
sale în mod independent, fără nici 
un amestec din afară.

Prin obiectivele și orientările 
ferme pe care le conține, proiectul 
de Directive deschide un nou și 
larg orizont muncii șl luptei po-

consolidareaporului nostru pentru 
și mai puternică a modului de pro
ducție socialist, creșterea forței 
materiale și spirituale a țării, în
tărirea independenței și suverani
tății României socialiste.

Această strălucită proiecție a 
viitorului nostru socialist și comu
nist se întemeiază pe studierea 
aprofundată a cerințelor și posi
bilităților concrete ale dezvoltării 
României în cincinalul 1986—1990, 
cit și pe rezultatele remarcabile 
obținute în cei 40 de ani care au 
trecut de la victoria revoluției de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă și, cu 
deosebire, in perioada inaugurată 
de Congresul al IX-Iea al P.C.R. — 
perioadă legată indestructibil de 
activitatea neobosită desfășurată cu 
clarviziune și profund spirit crea
tor, cu pasiune revoluționară și 
patriotism înflăcărat, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — Eroul muncii 
comuniste, care a determinat 
profunde transformări în economie 
și structura socială, în modul 
gindi're și existența oamenilor, 
fizionomia întregii societăți.

Elocventă expresie a justețe)

de
în

______  ______  _ ______ «l 
realismului politicii partidului nos
tru, a modului creator în care sint 
aplicate principiile și adevărurile 
general valabile ale socialismului 
științific la condițiile concrete din 
România — noul program de lucru, 
al partidului, al țării, a fost elabo
rat, ca atîtea alte documente de 
covîrșitoare 
destinele 
liste, cu 
re și sub 
ta îndrumare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — cel mai iubit și pre
țuit fiți al națiunii, revoluționarul 
încercat, animat în întreaga sa via
ță de revoluționar de o imensă dra
goste față de țară și de poporul 
muncitor, profund preocupat de 
cauza socialismului — ce a făcut 
să se vorbească despre ultimele 
două decenii ca despre cea mai 
rodnică etapă din întreaga istorie a 
poporului român, etapă intrată de
finitiv in conștiința întregii noastre

importanță pentru 
națiunii noastre socia- 

contribuț.ia hotărîtoa- 
nemijlocita, permanen-

națiuni drept „Epoca Ceaușescu". 
Pentru toate acestea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a impus — in 
conștiința poporului nostru, a lu
mii întregi — ca un mare conducă
tor de țară și o exemplară și activă 
personalitate a lumii de azi, pentru 
care binemerită înaltul respect, 
prețuirea și marea iubire cu care 
este înconjurat.

Obiectivul fundamental al viito
rului plan cincinal il constituie 
dezvoltarea puternică, tn conti
nuare, a forțelor de producție, a 
bazei tehnico-materiale, înfăp
tuirea, în linii generale, a Progra
mului partidului de făurire a socie- 
lătii socialiste multilateral dezvol
tate. crearea condițiilor necesare 
trecerii. în perioada următoare. Ia 
realizarea fazei superioare a socie
tății socialiste, la construcția comu
nismului in România. Se . vădește 
astfel, o dată mai mult, continuita
tea si consecventa cu care acțio
nează partidul nostru, în frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru înfăp
tuirea neabătută a Programului 
partidului — carta fundamentală a 
edificării comunismului în Româ
nia.

în acest scop, creșterea pe mai 
departe, în ritm accelerat, a forțe
lor de producție se bazează, înain
te de toate, pe dezvoltarea și mo
dernizarea susținută a industriei, 
pe realizarea unei agriculturi in
tensive, de înalt randament, pe 
lărgirea activității de cercetare 
științifică și tehnologică, amplifi
carea aportului acesteia Ia moder
nizarea economiei, întărirea în con
tinuare a autoconducerii muncito
rești și autogestiunii financiare, 
dezvoltarea și adîncirea democrației 
muncitorești.

Avlnd în vedere fenomenele noi 
apărute în economia mondială — 
îndeosebi implicațiile prelungirii 
crizei economice, crizei energetice 
și financiare — precum și interde
pendența crescindă dintre econo

miile naționale, rolul tot mal im
portant ce revine in condițiile ac
tuale extinderii cooperării eco
nomice și tehnico-științifice pe plan 
internațional, proiectul de Directive 
promovează concepția nouă, cali
tativ superioară de industrializare, 
afirmată puternic in ultimii ani de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, po
trivit căreia sint dezvoltate cu prio
ritate ramurile și subramurilc de 
înaltă tehnicitate, capabile să 
asigure valorificarea superioară a 
energiei și materiilor prime, a tu
turor resurselor materiale și umane 
ale țării, creșterea gradului de 
dotare tehnică a întregii economii, 
participarea activă și eficientă a 
țării noastre la circuitul economic 
mondial. Procesul de modernizare a 
structurilor de producție se va des
fășura pe fondul dezvoltării echi
librate a tuturor ramurilor econo
miei naționale, a tuturor județelor 
— condiție principală a progresului 
neintrerupț și multilateral al în
tregii țări.

Proiectul de Directive consacră o 
atenție deosebită continuării pro
cesului de dezvoltare intensivă și 
modernizare a agriculturii, orien- 
tind eforturile in direcția mai bunei 
organizări și folosiri a întregii su
prafețe agricole a țării, aplicării 
cuceririlor științei agrozootehnice 
înaintate în vederea obținerii unor 
producții sigure, înalte și stabile in 
toate sectoarele vegetale și animale, 
care să asigure în mod corespun
zător nevoile economiei naționale 
de materii prime agricole, satisfa
cerea cerințelor de consum, știin
țific fundamentate, ale populației, 
precum și crearea unor disponibili
tăți pentru schimburile economice 
internaționale. Prin înfăptuirea 
unul vast program de irigații, de 
chimizare și mecanizare completă a 
lucrărilor agricole se vor crea con
diții pentru întărirea economi co-or- 
ganizatorică a tuturor unităților 
agricole și transformarea lor in pu
ternice centre de producție, orga-
(Continuare In pag. a IlI-a)

PENTRU REALIZAREA DE RECOLTE SUPERIOARE

DE CEREALE PĂIOASE ÎN ANUL 1935

Experiența unităților fruntașe
generalizată în întreaga agricultură!

Recoltele mari pe care le realizează, an de an, 
unitățile agricole fruntașe constituie o dovadă con
vingătoare a marilor posibilități de care dispune 
agricultura noastră. La recenta consfătuire de lucru 
de la C.C. al P.C.R. pe problemele agriculturii, in
dustriei si activității de partid, analizindu-se rezul
tatele la cultura griului si orzului, a fost reliefat 
faptul că în acest an. deși condițiile climatice nu au 
fost dintre cele mai favorabile, s-a realizat cea mai 
bună recoltă de cereale păioase. atit în ce privește 
producția la hectar, cit si producția totală. în cuvin- 
tarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la în
cheierea lucrărilor consfătuirii au fost evidențiate 
rezultatele bune obținute la aceste culturi într-un șir 
de județe si unități agricole. Astfel, trei unități au 
realizat, in medie la hectar, peste 8 000 kg griu, alte 
cinci 
6 000 
8 000 
8 000 
hectar.
sint in toate zonele tării si, după cum a reieșit și în 
consfătuire, recoltele de 8 000 au fost în terenuri 
neirigate — demonstrează că, de fapt, este posibil să 
obținem recolte mari in toate județele tării, pe în
treaga suprafață — sublinia secretarul general al 
partidului. Cti atit mai mult este posibil acest lucru 
in județele unde am ajuns la 80 și la 50 la sută din 
suprafața irigată".

De bună seamă. exDerienta unităților fruntașe de
monstrează în mod evident ce recolte mari pot fi 
obținute atunci cind oamenii muncii, specialiștii, ca
drele de conducere din unități acționează cu întreaga 
răspundere pentru aplicarea cu strictețe a tehnolo
giilor de producție, a cuceririlor stiintei agricole, pen
tru valorificarea cu înalt randament a potențialului 
productiv al pâmintului. Important este ca această 

^experiență să fie cunoscută amănunțit si. mai cu

— între 7 000 kg și 8 000 kg, iar alte 32 — între 
si 7 000 kg. La orz, 15 unități au obținut peste 
kg la hectar. 46 de unități — între 7 000 și 
kg, iar 139 unități — intre 6 000 și 7 000 kg la

„Se poate aprecia că aceste rezultate — care

seamă. să fie insusită si aplicată larg tn producție, 
in toate unitățile agricole. Este o cerință care se im
pune cu atit mai mult în această etapă a înfăptuirii 
noii revoluții agrare, care înseamnă mai presus de 
orice realizarea de producții agricole superioare în 
toate unitățile.

Pe bună dreptate se spune că experiența unităților 
fruntașe constituie grăuntele cel 
culturii. Tocmai de aceea, acest 
buie să germineze si să crească 
nele si județele tării, pentru ca ... ... ___ ... ..
obțină, pe tară, o recoltă medie de peste 4 000 kg 
griu la hectar și. în mod corespunzător, să crească 
producția medie de orz. pentru ca tot mai multe uni
tăți — și cooperative agricole si I.A.S.-uri — să obțină 
producții de peste 8 000 kg cereale păioase la hectar.

Răspunderea pentru generalizarea experienței înain
tate revine, in egală măsură, organelor agricole șl 
ministerului de resort, organelor si organizațiilor de 
partid. Esențial este ca peste tot să fie cunoscute 
temeinic elementele tehnologice care au generat re
colte mari in unitățile agricole fruntașe, recomandă
rile institutelor si stațiunilor de cercetare din agri
cultură. Stă in puterea oamenilor muncii din agri
cultură ca. pe baza utilizării cu randament sporit a 
Pămîntului si a mijloacelor tehnice, a aplicării fer
me a normelor si regulilor stiintei agricole, pe baza 
preluării si aplicării a tot ce e valoros in experiența 
unităților fruntașe existente in toate zonele tării, să 
realizeze in anul ce vine producțiile superioare de 
cereale păioase stabilite prin planul pe anul 1985.

mai prețios al agri- 
grăunte nretios tre- 
viguros în toate zo- 
în anul viitor să se

IN PAGINA A ll-A prezentăm experiența coopera
tivelor agricole „Ogorul nou" și „Steagul roșu" clin 
comuna Pecica, județul Arad, și din comuna Topolo- 
vățu Mare, județul Timiș, care au obținut in acest an 
recolte de peste 8 0G0 kg grîu la hectar.
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EXPERIENȚE VALOROASE 
CARE TREBUIE CUNOSCUTE

SI APLICATE
Cum explică președinții cooperativelor agricole de producție „Ogorul 
nou“ și „Steagul roșu", din Pecica, județul Arad, și Topolovățu 
Mare, județul Timiș, rezultatele excepționale obținute în acest an:

PESTE 8 TONE DE GRÎU LA HECTAR
Este cunoscut acum, 216 unități agricole au reali

zat producții de grîu de peste 5 000 kg la hectar, iar 
570 de unități - recolte de orz de peste 5 000 kg la 
hectar. Din rindul acestora se detașează C.A.P. Scor- 
nicești - a cărei experiență am înfățișat-o cu cîteva 
zile în urmă - și cooperativele agricole „Ogorul nou" 
și „Steagul roșu" din comuna Pecica, județul Arad, și 
Topolovățu Mare, din județul Timiș, care au obținut 
cele mai mari producții de grîu, din țară, în medie, la 
hectar - 8 365 kg, 8 264 kg și, respectiv, 8 253 kg. Refe- 
rindu-se la rezultatele acestor cooperative, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia ia recenta Consfătuire 
de lucru : „Sint, intr-adevăr, recolte bune, record, care 
demonstrează că oamenii muncii, specialiștii, conduce
rile unităților au înțeles că trebuie să lucreze in mod 
științific, respectind și aplicind toate cunoștințele ști

inței agricole pentru a asigura recolte bogate, pen
tru a contribui la dezvoltarea generală a țării".

Experiența dobîndită de aceste unități agricole, ca 
și de altele care au obținut producții mari de grîu 
in acest an, reprezintă un bun cîștigat, care trebuie 
bine cunoscut și larg generalizat în toate unitățile agri
cole pentru obținerea de rezultate în anul viitor la 
nivelul sarcinilor mari trasate agriculturii de condu
cerea partidului. Am invitat la o discuție pe președinții 
celor trei cooperative agricole fruntașe la producția 
de grîu - inginer Doina Vasilescu, C.A.P. „Ogorul 
nou", inginer Edgar Csiki, C.A.P. „Steagul roșu", și 
inginer loan Josu, C.A.P. Topolovățu Mare, pentru a 
împărtăși din experiența acumulată și a reliefa prin
cipalii factori de tehnologie și modul în care s-a lu
crat pentru realizarea acestor producții record de 
grîu.

— Tovarășă Doina Vasilescu, în 
unitatea dumneavoastră s-a obținut 
cea mai mare producție medie de 
grîu ce s-a realizat pînă azi la noi : 
8 365 ■ kg la hectar ! Cum poate fi 
explicată această performanță ?

— Cred 
la iveală 
că pe specialiști și nespecialiști, deo
potrivă. N-am făcut decît să apli
căm tehnologiile cunoscute, pe care 
însă, pe baza experiențelor efec
tuate în unitate, le perfecționăm de 
la un an la altul. Totodată, sîntem 
într-o continuă căutare a celor mai 
bune, mai adecvate soiuri pentru 
condițiile pedoclimatice de la noi.

— Și fiindcă a venit vorba de so
iuri, continuă Edgar Csiki, să nu ui
tați cumva să precizați că, spre 
bucuria noastră, tot soiurile româ
nești sint cele mai productive, ele 
depășind cu mult unele soiuri din 
import, ca Rana, Libelula, Partizan- 
ca și altele. Dar tovarășul loan 
Josu vrea să adauge ceva.

— Aș vrea să accentuez rolul deo
sebit al muncii de cercetare proprie, 
desfășurată și-n cadrul unității 
noastre. C.A.P. Topolovățu Mare a 
devenit cunoscută mai ales prin re
zultatele înregistrate la cultura po
rumbului, la care ne-am situat per
manent în ultimii ani în rîndul uni
tăților fruntașe pe tară. Și aceasta 
nu întîmplător. Rețineți, vă rog, că 

. în prezent, în unitatea noastră apli
căm tehnologii care au fost verifi
cate timp de peste 15 ani prin ample 
acțiuni de cercetare științifică, prin 
încercarea eficienței a circa 200 hi
brizi din liniile care s-au dovedit a 
fi «ele mai productive, în condițiile . 
noastre de climă și sol. Același lu- - • 
iertii s-a întîmplat și la cultura ce- 
Hmsfl'olrtr- n&inach' 11 • (&>£,,

CULTURILE RE TOAMNA - STRINSE MAI REPEDE 
CD ÎNTREAGA RĂSPUNDERE PENTRU RECOLTA!

că nu vă așteptați să scot 
„secrete" care să-i uluias-

suprafață 
în cultură 
hectare — 
bază ani multi de muncă a-

tal; s-a întîmplat 
temelor păioase. 
Producția medie 
de grîu obținută 
în acest an — 
8 253 kg la hec
tar. cu 3 753 kg la 
hectar mai mult 
decît prevederile 
planului, și nu 
pe cîteva zeci de 
hectare, ci pe în
treaga 
aflată 
de 800 
are la 
eiduă, de căutări și încercări. Și, încă 
ceva : lucrări executate, cum 'spu
nem noi, specialiștii, „ca la carte".

— Să continuăm prin a preciza 
principalele elemente din tehnologie 
care s-au dovedit a fi hotărîtoare 
pentru nivelul producției.

— La C.A.P. „Ogorul nou" acor
dăm o atenție deosebită pămîntului 
în care punem sămînță de grîu. Mai 
bine zis, respectării cu strictețe a 
asolamentului. Niciodată nu culti
văm grîu după grîu pe mai mult 
de 15 la sută din suprafață, și a- 
ceasta numai în anul întii. Anii ce 
au trecut ne-au învățat că producții 
bune se obțin după culturile de 
leguminoase, cînepă, porumb și sfe
clă. Urmează apoi efectuarea unor 
arături adînci, de bună calitate, și 
fertilizarea de bază. Pe urmă, în 
mod obligatoriu, efectuăm nivelarea 
terenului.

— Observăm că sublimați impor
tanța nivelării terenului.

— Și are dreptate colega mea, sus
ține tovarășul Edgar Csiki. Este 
foarte important să se realizeze o 
uniformizare perfectă a terenului 
pentru a se crea condiții optime de 
răsărire pentru toate semințele. 
Vreau să fac însă o altă precizare : 
la „Steagul roșu" sînt situații cind, 
în locul arăturilor, dacă terenul este 
curat, adică nu e împînzit cu res

turi vegetale, efectuăm pregătirea 
terenului doar cu discurile. Știu că 
tovarășa Vasilescu nu este tocmai de 
acord cu acest procedeu...

— Evident, consider că tot mai 
bună este arătura.

— îmi pare rău că nu ți-am ară
tat lanurile care au fost semănate 
pe teren pregătit numai cu discurile. 
Au avut o răsărire uniformă, cu o 
densitate excelentă. Pe mai bine de 

. 200 hectare s-a semănat în urma a 
două-trei discuiri, fără să mai arăm.

— Dacă cooperativele agricole 
„Ogorul nou" și „Steagul roșu" sînt 
unități vecine, și elementele de teh
nologie nu pot diferi mult de la 
una la alta, să vedem cum s-a pro
cedat la Topolovățu Mare.

— Există multă asemănare în mo
dul în care am procedat și noi, la 
Topolovățu Mare, comparativ cu 
ceea ce au făcut colegii mei din 
Pecica. Să încep cu începutul. Adică 
cu amplasarea culturii. Cele 800 
hectare de grîu au fost amplasate 
după soia (650 hectare) și trifoi 
(150 hectare). Lucrările de bază ale 
solului le-am executat diferențiat, in 
funcție de plantele premergătoare, 
imediat după eliberarea terenurilor, 
astfel îneît să asigurăm pe întrea
ga suprafață un bun pat germinativ. 
După trifoi am executat arături la 
peste 30 cm, iar după soia nu am 
făcut nici un fel de arătură. Am 
aplicat doar trei lucrări de discuire 
cu discurile mari trase de tractorul 
A-l 800, la o adîncime de circa 18 
cm, în agregat cu grapa cu colți. 
După -a doua discuire am adminis
trat solului 500 kg de îngrășăminte 
complexe la hectare. în rest, nu am 
mai făcut nici un fel de fertilizare, 
o bună parte din suprafață fiind în
grășată natural in anul precedent 
însămînțării griului.

— Dar să ne referim la alt ele-

ment esențial pentru nivelul produc
ției : densitatea de plante recolta- 
bile realizată pe metru pătrat.
]— Noi, la _,,Steagul roșu", asigu

răm, în 11,vuit:, uvv mu,--  „--- ----
bile pe metrul pătrat.

— La 
tovarășa 
ge chiar 
trul pătrat. Dar nivelul recoltei de
pinde și de perioada în care se 
pune sămînța sub brazdă. Aici cred 
că vecinul meu de la „Steagul roșu" 
este de acord cu mine, fiindcă nici 
unul dintre noi n-a depășit timpul 
optim de semănat, adică 15—20 oc
tombrie. Apoi, vin soiurile. în anul 
trecut am semănat soiurile „Fun- 
dulea 29“ și „Lovrin 34“ și un soi 
încercat 
coace : 
pe care 
și, pină 
excelent la condițiile climatice din 
ultima vreme : secetă, înghețuri re
petate, ierni uscate, fără zăpadă.

— într-adevăr, susține tovarășul 
Edgar Csiki, cel mai constant în ul
timii ani s-a dovedit a fi soiul 
„Fundulea 29", care, la „Steagul 
roșu", a dat o producție medie de
8 526 kg la hectar pe 300 hectare 
cultivate. Foarte bine s-a comportat 
însă în acest an și soiul „Lovrin 32" 
care — pe 70 hectare cultivate — 
a dat o producție medie la hectar de
9 2T4 kg grîu. Am avut și 240 
hectare cu „Rana 2“, dar aici 
producția a fost „doar" de 7 658 kg 
Ia hectar. Dealtfel, ne-am și propus 
să renunțăm în viitor la acest ultim 
soi.

— Fără îndoială, soiurile folosite ... ___ __  a_____ „„„„
și sămînța utilizată au avut și la căutâți un secret al marilor produc-
Topolovățu Mare un rol decisiv în ții, poate trebuie să consemnați că ia

medie, 600 boabe germina-
„Ogorul" însă, precizează 
Vasilescu, densitatea mer- 
pînă la 700 boabe pe me

am semănat
Și ..

la noi de vreo doi ani în- 
M.V.-8. Toate sint soiuri 
le-am urmărit cu atenție 

în prezent, ele s-au adaptat

X

Un dialog care pune în evidență un mod 
de a gîndi și de a acționa 

care îi onorează pe oamenii muncii 
din unitățile prezentate

realizarea producției record din 
acest an — continuă tovarășul loan 
Josu. în acest an, soiul „Fundulea 
29“ a ocupat 80 la sută din supra
fața cu griu, diferența fiind ocu
pată cu soiul „Lovrin 34". Am folo
sit, în totalitate, sămînță din cate
gorii biologice superioare, superelită, 
elită și înmulțirea I, cu o normă de 
300 kg la hectar, asigurînd 650—750 
boabe germinabile pe metrul pă
trat, diferențiat de la o parcelă la 
alta. în ce privește semănatul pro- 
priu-zis, operația s-a executat în 
perioada 1—15 octombrie și în con
diții de calitate maximă. Precizez, 
de asemenea, că întreaga suprafață 
a fost tăvălugită după semănat. 
Ceea ce mai doresc să adaug este 
faptul că erbicidarea s-a făcut, în 
totalitate, cu aviația utilitară și în 
perioada optimă. Tot în perioada 
optimă cerută de tehnologie s-a 
executat și recoltarea, adică în faza 
de maturitate deplină a griului, la 
umiditatea de. 15—16 la sută. în spi
ritul „literei" tehnologiei de cultură 
s-a lucrat în cooperativa noastră și 
la cultura orz_ului. Astfel se explică 
producția medie obținută în acest 
an de 8 819 kg la hectar, cu aproape 
3 600 kg la hectar mai mult decît 
prevederile planului.

— Se poate spune că aceștia sint 
pe scurt principalii factori de teh
nologie care au contribuit ca aceste 
trei cooperative agricole să reali
zeze în acest an recolte de peste 
8 000 kg grîu la hectar. Sînt aceste 
producții o limită ? Ce părere are 
tovarășa Doina Vasilescu ?

— Nicidecum nu poate fi vorba 
de o limită. Dacă vom reuși să ob
ținem, ca și pînă acum, substanțele 
necesare pentru combaterea bolilor 
foliare... Aici este marea rezervă de 
creștere a producției de grîu și orz 
peste nivelul atins pînă acum. în 
prezent, bolile foliare constituie un 
factor de limitare a recoltei de ce
reale păioase, care trebuie neapă
rat luat în considerație, pentru com
baterea lor eficientă.

• — Această problemă se pune cu
atît mai mult în cazul densităților 
sporite, care fac plantele mult mai 
sensibile — este de părere tovarășul 
Edgar Csiki.

— Rezolvată această problemă — 
intervine tovarășul loan Josu — și a- 
cordînd un plus de atenție tuturor 
celorlalte operații, există toate pre
misele ca soiurile pe care le avem 
să-și evidențieze din plin capacita
tea lor productivă ridicată, care, 
după observațiile efectuate pe lotu
rile noastre .comparative, pot da 
chiar 10 000 kg de grîu la hectar.

— Intr-adevăr, acesta ar fi un ni
vel de producție corespunzător po
tențialului ridicat de care dispune 
agricultura noastră. Să înțelegem 
pentru dumneavoastră, producția 
10 000 kg griu la hectar este un 
biectiv pentru viitorul imediat 1

— De ce nu ? Avem toate condi
țiile pentru a realiza asemenea pro
ducții de grîu — argumentează to
varășul Edgar Csiki. Cînd spun a- 
ceasta mă refer și la îngrășămintele 
chimice complexe, care ne-au fost 
de mare ajutor. Din dte știu, la 
„Ogorul nou" administrat

că, 
de 
o-

kg substanță activă la hec- 
noi am utilizat în jur de 
kg la hectar.

280—300 
tar, iar 
320—340

— Și noi — mecanizatorii, coope
ratorii și specialiștii de la Topolo- 
vățu Mare — ne pregătim temeinic 
pentru a trece în anul viitor șta
cheta celor 10 000 kg de grîu, în me
die, la hectar. Pentru anul agricol 
1984—1985 avem în plan să semănăm 
924 hectare cu grîu și 300 hectare cu 
orz. Pînă în prezent am executat 
arături de bună calitate pe supra
fețele disponibile, am asigurat în 
unitate sămînța necesară, din ace
leași categorii biologice superioare — 
elită, superelită și înmulțirea I, am 
pus la punct mașinile, și utilajele a- 
gricole. Avem toate condițiile ca și in 
această toamnă, la însămînțarea ce
realelor păioase, să realizăm lucrări 
de bună calitate și în perioada op
timă, așa cum ne-a cerut secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recenta consfă
tuire de lucru de la C.C. al P.C.R. 
Prin toate acestea punem baze trai
nice obținerii de 
în 1985. Dealtfel, 
■rombului, la care 
ceput, avem convingerea că vom 
depăși 20 000 kg știuleți la hectar. 
Este dorința iioastră. a tuturor lu
crătorilor ogoarelor de la C.A.P. To
polovățu Mare, de a nu precupeți 
nici un efort și de a acționa cu fer
mitate revoluționară pentru reali
zarea exemplară a prevederilor de 
plan pe 1984 și pe întregul cincinal.

— Tovarășă Doina Vasilescu, vă 
ascultăm.

— Da, vreau să mă refer si la un 
alt aspect. Mă gindeșc că, dacă tot

producții record 
la cultura po- 
recoltarea a în-

noi, la 
nou", 
uriașă 
pentru 
bob în i 
concret, 
toată atenția cr- 
bicidării in epoca 
optimă, pentru a 
întreține cultura 
foarte curată tot 
timpul. Astfel se 
elimină neplăce
rile create de bu- 

l (care iau hrana plante- 
provoacă boli, sufocă grîul 

Dar „lupta pentru fiecare 
ca să zic așa. mai în-

se
..Ogorul

: dă o 
bătălie 
fiecare 

parte. Mai 
. acordăm 

ruieni 
lor. i 
etc.), 
bob", 
seamnă și efectuarea corespunzătoare 
a recoltării — etanșeizarea combine
lor și reglarea lor zilnică, ori de cite 
ori e nevoie, în funcție de tempera
tura din cursul zilei și de perioada 
de recoltare.

— In plus, adaugă Edgar Csiki, 
folosirea la maximum a fiecărei zile 
bune de lucru. Numai așa se explică 
faptul că la noi secerișul nu durează 
mai mult de 9-10 zile și că unii com- 
bineri au recoltat, cu combinele 
C-14, peste 70 tone de griu pe zi.

— Și mai există multe, multe alte 
„amănunte" care nu sint prinse in 
nici o tehnologie — continuă tova
rășa Doina Vasilescu — dar care fie
care în parte a avut un rol decisiv 
pentru obținerea producției din acest 
an. Numai noi știm ce-am pătimit 
în iarnă. Peste întreaga cultură se 
așternuse o pojghiță de gheață și 
plantele erau amenințate. Nu puteam 
asista pasivi la prăpădirea recoltei, 
așa că am scos în cîmp toți mecani
zatorii și am trecut cu tăvălugul ine
lar peste tot grîul, pentru a sparge 
gheața și a ajuta plantele să se dez
volte mai repede. Ne-am liniștit abia 
cind am văzut că acțiunea noastră a 
reușit și grîul creștea de • la o zi la 
alta. Am cîștigat o bătălie știută 
numai de noi, iar victoria de atunci 
se regăsește în producțiile mari la 
hectar.

— Acest episod, ca și multe altele 
asemănătoare, întărește adevărul 
exprimat atit.de frumos de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta consfă
tuire : „Omul este acela care hotă
răște recolta".

— Da. Și ar fi trebuit să începem 
cu aceasta, precizează tovarășul 
Edgar Csiki, că. fără munca și dă
ruirea mecanizatorilor, cooperatori
lor, tehnicienilor și a specialiștilor 
noștri, n-am fi putut obține rezul
tatele pe care le știți. Ca peste tot 
în viață, în agricultură este nevoie 
de multă dragoste pentru muncă și 
meseria aleasă, de frămîntări și gîn- 
duri, de un continuu neastîmpăr 
creator, dacă vreți. Nimic nu vine 
de la sine. Și oamenii noștri întru
nesc toate aceste atribute. Dealtfel, 
este cît se poate de elocvent faptul 
că la noi in comună nu există spe
cialiști navetiști. Toți locuiesc in 
Pecica și sint în cimp de dimineața 
pînă la lăsarea întunericului, ală
turi de mecanizatori și cooperatori.

— Vreau ca prin intermediul zia
rului, ne-a spus în final tovarășa 
Doina Vasilescu, să asigurăm condu
cerea partidului, personal pe to
varășul Nicolae Ceaușescu — care, 
știm cu toții cît preț pune pe con
tinua dezvoltare a agriculturii noas- . 
tre socialiste — că noi, laolaltă cu 
toți locuitorii. din Pecica, vom urca 
necontenit ștacheta muncii și, firește, 
a producțiilor, că nu ne vom mul
țumi niciodată cu ceea ce am reali
zat ieri. Că vom face totul pentru a 
obține producții și mai mari.

Aurel PAPADIUC 
Tristan MIHUTA 
Ioan DAVID '

DOLJ: Mai multă atentie
------------------------- J

în organizarea 
transportului florii-soarelui
în unitățile agricole din județul 

Dolj se desfășoară intens lucrările 
agricole de toamnă. în această 
parte a țării, unde culturile agri
cole ajung mai repede la maturi
tate, este de actualitate recoltarea 
florii-soarelui, fasolei, sfeclei de 
zahăr, legumelor, iar în unele 
locuri a început și culesul porum
bului. în spiritul sarcinilor formu
late de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta Consfătuire 
de lucru de la C.C. al P.C.R.. or
ganele județene de partid și agri
cole acționează energic pentru 
strîngerea la timp și fără pierderi 
a recoltei.

— Recent, biroul comitetului ju
dețean de partid a analizat stadiul 
lucrărilor agricole de toamnă — 
ne-a spus tovarășul Dumitru Con
stantin, secretar al comitetului ju
dețean de partid. Un accent deo
sebit a fost pus pe măsurile me
nite să asigure recoltarea culturi
lor de toamnă în termenele stabi
lite. Vremea prielnică a permis 
declanșarea lucrărilor de recoltare 
a florii-soarelui. Bunăoară, pentru 
strîngerea în scurt timp a produc
ției la această cultură, care ocupă 
o suprafață de 38 382 hectare, s-a 
stabilit să se realizeze o viteză zil
nică de 5 483 hectare. Ca atare, 
lucrarea se va încheia in șapte 
zile. Menționez că activiștii de 
partid și specialiștii repartizați pe 
fiecare unitate agricolă urmăresc 
.ca recoltarea florii-soarelui să se 
facă fazial, astfel îneît să se evite 
pierderile. în fiecare consiliu agro
industrial, combinele sînt grupate 
în parcelele unde recolta a ajuns 
la maturitate. Pe circa 10 000 hec
tare din unitățile agricole din nor
dul județului, floarea-soarelui se 
recoltează manual, în faza de 
pîrgă, pentru a se grăbi coacerea 
și a se preveni scuturarea semin
țelor. în vederea transportării pro
ducției obținute, toate remorcile au 
fost dotate cu înălțătoare, iar pe 
baza graficelor stabilite cu bazele 
de recepție ,s-au prevăzut mijloa
cele de transport necesare.

Organizindu-și bine munca și fo
losind din plin fiecare oră de 
lucru, mecanizatorii și membrii 
cooperativelor agricole .din Zăval,

O imagine parțială a Combinatului chimic Midia — Năvodari Foto : Sandu Cristian

ORGANIZAREA, DISCIPLINA, PROMOVAREA TEHNOLOGIILOR MODERNE
- condiții esențiale pentru folosirea eficienta a utilajelor de construcții

în ultimele luni ale acestui an hotărîtor al actualului cincinal, con
structorii și mentorii, beneficiarii și furnizorii de utilaje se află în fata 
unei perioade de eforturi maxime, ei avînd sarcina de a desfășura o acti
vitate susținută, judicios organizată, intr-un spirit de perfectă conlucrare, 
în scopul terminării și punerii în funcțiune a tuturor noilor obiective si 
capacități de producție planificate. Marea răspundere ce revine facto
rilor din acest domeniu pentru realizarea integrală a planului de inves
tiții pe acest an a fost subliniată cu claritate de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. : „în 
cele patru luni pe care le mai avem din acest an trebuie să luăm toate 
măsurile pentru realizarea investițiilor, punerea în producție a capacită
ților, care vor avea, mai cu seamă pentru 1985, o importanță deosebită".

Una din direcțiile prioritare de acțiune, de care depinde accelerarea 
ritmului de lucru pe șantier, o reprezintă incontestabil creșterea ara
dului de mecanizare a lucrărilor, prin folosirea la capacitatea integrală 
a dotării tehnice de .care dispun unitățile de constructii-montaj. Asa cum

a indicat Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. in ședința de săp- 
tămîna trecută, este necesar ca ministerele care desfășoară activități de 
construcții-montaj, unitățile din subordine» acestora să adopte si să 
aplice toate măsurile menite să determine, in acest semestru și in cursul 
anului viitor, o creștere substanțială a indicilor de folosire a mașinilor 
și utilajelor de construcții.

Ne vom concentra, astăzi, investigațiile asupra activității unei uni
tăți puternice din cadrul Ministerului Construcțiilor Industriale — între
prinderea de utilaj greu și transporturi pentru construcții Constanta. 
Mai precis, ne vom referi la activitatea colectivului secției 3 exploa
tare din această întreprindere. Secție cunoscută de ani de zile ca fiind 
principalul exponent al „marii mecanizări" pe binecunoscuta platformă 
a Combinatului petrochimic Midia — Năvodari, ca și pe șantierele fa
bricilor de zahăr și pîine din Năvodari sau pe cel al instalației de epu
rare terțiară de la Vadu.

De la Început se cuvine subliniat 
că gradul de realizare a sarcinilor 
ce revin acestui colectiv este, in 
cele mai multe cazuri, superior pre
vederilor de plan sau celor din gra
ficele de execuție. Practic, pe opt 
luni din acest .an, indicatorii de 
Plan au fost îndepliniți cu substan
țiale depășiri la toate capitolele. 
Două cifre semnificative : coeficien
tul de stare tehnică a utilajelor 
(„barometru" al parcului aflat în ex
ploatare) atinge 87 la sută, compa
rativ cu sarcina planificată de 85 
la sută. în timp ce la mijloacele de 
transport se situează la un nivel și 
mai ridicat — 88 la sută.

Deci, o primă constatare : secția 
3 exploatare dispune de un colectiv 
de oameni ai muncii bine sudat, cu 
o pregătire profesională în evident 
progres, dar mai ales animat de 
hotărîrea de a duce la îndeplinire, 
în condiții cît mai bune, sarcinile 
încredințate. „Liniile de forță" ale 
acestui stil de muncă ?

— Aș situa, pe primul plan, mă
surile adoptate de conducerea parti
dului privind perfectionarea activi
tății de cbnstrucții-montaj. materia
lizată prin introducerea sistemului 
de lucru în acord global si prelua
rea lucrărilor în antrepriză — ne-a 
pus în temă inginerul Celestin Geor
gescu, șeful secției. Vechile „formule 
organizatorice" n-au putut rezista în 
fata realității. Pe scurt, activitatea 
de prestații utilaje a fost organizată 
pe două domenii aparte : exploa
tarea. cuprinzind .formații de lucru 
specializate pe categorii de lucrări 
și întreținerea și reparațiile utilaje
lor de construcții, care . includ ate
liere fixe și mobile. Criterii asemă
nătoare au fost aplicate si în activi
tatea de exploatare a mijloacelor de 
transport. Altfel spus, ne preocupă 
adaptarea potențialului tehnic și 
uman de care dispunem la condiți
ile concrete în care lucrăm.

ORGANIZAREA constituie. din 

Măceșu de Jos, Drănic și „Viața 
nouă" din Poiana Mare au înche
iat recoltarea florii-soarelui. Pe 
ansamblul județului, pînă în seara 
zilei de 5 septembrie, această lu
crare a fost executată pe aproape 
30 la sută din suprafața cultivată. 
Am urmărit la fața locului cum se 
acționează pentru grăbirea ritmu
lui de lucru și evitarea pierderilor. 
Ieri, 5 septembrie, bunăoară, în 
unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Șimnic au sosit în 
ajutor 10 combine de la alte sta
țiuni pentru mecanizarea agricul
turii din județ. Așa cum s-a sta
bilit cu o zi in urmă la consiliul 
agroindustrial, combinele de la co
operativa agricolă Ungureni lu
crează în lanurile celei de la Ba
riera Vîlcii, iar combinele de la 
cooperativa agricolă Izvor — la cea 
din Șimnic. Lucrările sînt coordo
nate de tovarășul Toma Cristescu, 
activist al comitetului județean de 
partid. După trecerea combinelor, 
cooperatorii string capitalele de 
floarea-soarelui căzute pe jos și le 
încarcă in atelaje pentru a fi tre
ierate. în acest fel se evită orice

vaslui : Culesul fasolei
se apropie

Cu multă stăruință și răspunde
re se lucrează în unitățile agricole 
de stat și cooperatiste din județul 
Vaslui la strîngerea culturilor care 
au ajuns la maturitate. O atenție 
aparte se acordă în aceste zile 
stringerii fasolei de pe cele 3 750 
hectare cultivate în ogor propriu și 
de pe cele 25 000 hectare în cultură 
intercalată. Care este stadiul aces
tei lucrări ? Printr-o bună organi
zare a mbneii și participarea largă 
a oamenilor la cules, pînă luni sea
ra fasolea a fost recoltată de pe 
65 la sută din suprafața cultivată 
în ogor propriu și 80 la sută din 
cultura intercalată. Tot pînă la 
aceeași dată, recolta strînsă a fost 
treierată în proporție de aproape 
84 la sută. în acest fel fasolea de 
pe o bună parte din suprafață a 
fost pusă la adăpost șl livrată Ia 
fondul de stat.

punctul de vedere al celor cu care 
am discutat — muncitori și specia
liști din această unitate de exploa
tare a utilajelor de construcții și 
mijloacelor de transport — o pre
misă necesară, dar nu și suficientă 
pentru perfecționarea activității pe 
care o desfășoară.

— Amploarea si complexitatea lu
crărilor au impus din ce în ce mai 
mult pregătirea lor riguroasă, ne-a 
spus electronistul Costel Crăciun.

— înainte de toate, avem în ve
dere modul în care folosim grupele 

Pe platforma de investiții Midia — Năvodari

de utilaje cu cea mai mare pon
dere in executarea lucrărilor noas
tre — macarale, buldozere, excava
toare — și care sint. totodată, prin
cipalii „producători" de cheltuieli 
materiale în domeniul mecanizării 
— completează inginerul Celestin 
Georgescu. Altfel spus, acordăm 
maximă importanță programării și 
urmăririi folosirii acestor utilaje pe 
tot parcursul procesului de produc
ție.

— în ce mod ?
— Ne bazăm pe normele stabilite 

la Centrul de organizare si ciberne
tică în construcții (C.O.C.C.), ca și 
pe datele tehnice furnizate de di
recțiile de specialitate din Ministe
rul Construcțiilor Industriale. în 
același timp însă, acționăm ferm 
pentru întronarea unui climat de 
disciplină riguroasă în muncă. Toate 
lucrările sint contractate pînă la 
nivel de om-mașină. Muncitorii, 
maiștrii și specialiștii au, astfel, 
definite răspunderi bine precizate 
privind producția valorică, orele de 
muncă programate, cantitatea fizică 
de lucrări, inclusiv cheltuielile afe
rente exploatării utilajelor sau mij- 

pierderi. Atelierele mobile aflate 
in cîmp asigură înlăturarea opera
tivă a eventualelor defecțiuni ce 
apar la utilaje. De asemenea, tot 
în vederea grăbirii lucrărilor, com- 
binerilor li se servește mîncare 
caldă direct în lanuri. Imediat 
după recoltarea florii-soarelui, te
renul se ară și se pregătește cores
punzător pentru semănat. De
altfel, pînă acum au și fost însă- 
mînțate 300 hectare cu rapiță pen
tru boabe, din cele 1 000 hectare 
prevăzute în plan.

Strîngerea recoltei nu constituie 
însă totul. Producția obținută tre
buie să ajungă în cel mai scurt 
timp din cîmp în magazii, astfel 
îneît să se evite orice pierderi. Or, 
întrucît nu s-au asigurat cantități 
suficiente de carburanți, o mare 
cantitate de floarea-soarelui nu a 
putut fi transportată la locurile de 
destinație, ea fiind depozitată pe 
platforme, în incinta unităților a- 
gricole. O atare situație duce la 
efectuarea unei munci suplimen
tare la încărcarea si transportul 
recoltei la bazele ,de recepție. Este 
absolut necesar ca organele jude
țene de resort să ia măsurile cu
venite în vederea intensificării 
transportului, astfel incit întreaga 
producție ce se strînge în cursul 
unei zile pînă seara să ajungă în 
magazii.

Nicolae BĂBAlAu 
corespondentul „Scinteii"

de sfîrsit»
Ritmul recoltării sporește pe zi 

ce trece, existind posibilitatea ca 
lucrarea să se încheie în scurt 
timp. La C.A.P. Viișoara, cei pes
te 120 de cooperatori, organizați în 
echipe, munceau 'la recoltarea fa
solei și la treierat. Președintele 
unității, N. Stavarache, ne spune 
că recolta a fost strînsă de pe toa-r 
te cele 100 hectare în cultură pură, 
iar cea cultivată intercalat este 
adunată manual de pe ultimele 
hectare. „Am început recoltarea cu 
o săptămînă in urmă și într-o zi, 
două terminăm această lucrare — 
ne spune președintele cooperativei. 
Oamenii participă in număr mare 
la muncă, vremea a fost prielnică, 
ceea ce a permis ca cea mai mare 
parte a producției de fasole să fie 
adunată și bătută manual. Am rea
lizat astfel un mare cîștig, deoare

loacelor de transport auto încre
dințate. Așadar, ne străduim prin 
toate mijloacele să accentuăm răs
punderea personală, ca parte inte
grantă a răspunderii colective, față 
de realizarea în condiții cit mai 
bune a sarcinilor ce ne revin.

Bineînțeles, efectele pozitive ale 
acestui stil de muncă nu s-au lăsat 
prea mult așteptate. în ultima pe
rioadă de timp, numărul cazurilor 
de indisciplină — absențe si întîr- 
zieri de la lucru sau timp pierdut 
sub diferite pretexte — a scăzut la 

jumătate. „Nici o abatere nu trece 
neobservată, ne-a explicat munci
torul Gheorghe Mihai. Dimpotrivă, 
este imediat analizată la conducerea 
secției, în organizația de partid si. 
întotdeauna, este pusă în discuția 
colectivului de oameni ai muncii". 
Acest climat exigent, de intolerantă 
fată de lucrul făcut superficial sau 
față de irosirea timpului de muncă, 
s-a reflectat în sporirea, lună de 
lună, a volumului de lucrări execu
tate. Pe scurt, s-a ajuns la înregis
trarea unor niveluri de producție 
record : 25 000 mc pe lună la lucră
rile de terasamente. 6 000 mc la cele 
de consolidări. 10 000 mc la cele de 
betoane. O limită 1 Nicidecum? Exe
cuția fundațiilor, lucrare extrem de 
pretențioasă la Fabrica de zahăr 
Năvodari, a fost scurtată cu o treime 
comparativ cu timpul stabilit de 
proiectant!.

Cu acest exemplu intrăm într-un 
alt domeniu al preocupărilor con
structorilor constănțeni : PROMO
VAREA UNOR SOLUȚII TEHNOLO
GICE SUPERIOARE, adecvate zes
trei tehnice aflate în dotarea lor și 
alese în urma studierii in detaliu a 

ce boabele sînt de foarte bună ca
litate".

Și in cooperativele agricole Do- 
dești, Dragalina, Pădureni, Perieni, 
Miclești, Grivița și altele se lu
crează intens la recoltarea fasolei. 
După ce producția este treierată, 
cooperatorii string toți vrejii, pe 
care-i încarcă și-i transportă cu 
căruțele la locul de depozitare a 
furajelor. „Pentru oi, vrejii con
stituie un furaj excelent. De aceea, 
noi îi stringem și depozităm cu cea 
mai mare grijă" — sublinia Vasile 
Baltag, inginer-șef al cooperativei 
Dodești.

La I.A.S. Birlad, fasolea de pe 
toate cele 150 hectare în ogor pro
priu a fost recoltată manual. 
Acum se treieră cea rezultată de 
pe ultimele 20 hectare. „Pentru a 
nu se sparge boabele, avem grijă 
ca toate combinele să fie reglate 
corespunzător — ne spune ingine
rul I. Grama, directorul unității, 
întreaga cantitate de boabe este li
vrată la fondul de stat". O expe
riență bună există și la Asociația 
economică de stat și cooperatistă 
Vaslui. După ce precizează că aici 
se obține, an de an, o recoltă con
stant bună, și că pînă acum a fost 
recoltată și treierată fasolea de pe 
120 hectare din cele 180 aflate in 
cultură, directorul unității, ingine
rul Severin Orindovici, adaugă : 
„Treierăm cu patru combine. Tot
odată, stringem și recolta prove
nită de pe suprafețe suplimentare 
cultivate intercalat in livezi. Obți
nem cantități de fasole peste plan 
și întreținem livezile tinere fără 
nici o cheltuială ori consum de 
carburanți. O recoltăm manual, o 
lăsăm două zile la uscat și o treie
răm. Nu se irosește nici un bob".

Recoltarea fasolei este pe ter
minate și în multe unități agricole 
din consiliile agroindustriale Birlad, 
Fălciu, Huși, Zorleni, Vaslui. Dealt
fel, 30 de unități agricole de stat 
și cooperatiste au încheiat această 
lucrare. Dar, în timp ce unele uni
tăți au încheiat sau sint pe cale 
de a încheia recoltarea, cooperati
vele agricole Albești, Roșiești, Ave- 
rești, Tătărani, Popeni și altele 
abia au început culesul. întîrzie- 
rile se datoresc slabei organizări a 
muncii. De aceea, în aceste unități 
se impun măsuri imediate și ener
gice pentru a grăbi ritmul lucră
rilor, știut fiind că orice întîrziere 
generează pierderi de boabe prin 
scuturare, diminuind recolta.

Petru NECUEA 
corespondentul „Scinteii" 

_____________________y

proiectelor de execuție. In acest 
proces de adoptare a unor soluții 
economicoase și rapide se ține in per
manență seama de experiența acu
mulată anterior. Un exemplu : prin 
folosirea buldozerelor și draglinelor. 
deci prin depozitarea pămîntului in 
apropierea punctului de lucru, pro
cedeu la care s-a apelat si în alte 
rinduri. la instalația de epurare ter
țiară de Ia Vadu transportul a fost 
eliminat în proporție de 80 la sută. 
Dimensiunea reală a acestei econo
mii ? Mai multe milioane de lei. 
Este suficient să menționăm că fo
losirea, în asemenea cazuri, a unei 
autobasculante de 5 tone ar fi de
venit rentabilă numai după efectua
rea a 7—8 curse.

Din discuțiile în legătură cu pro
blemele ce mai sint de soluționat, 
avute cu muncitori si specialiști din 
această unitate, am retinut cîteva de 
maximă actualitate — și anume :

1. asigurarea întregului necesar de 
anvelope rămîne în continuare' o 
problemă deschisă, datorită atit for
malităților multiple și inutile ce le 
presupune procurarea lor. cit si ca
lității. uneori necorespunzătoare ;

2. lipsesc, cam de multă vreme, 
seturile de motor R-19-215 pentru 
autovehiculele Raba de 16 tone ;

3. unele întreprinderi specializata 
in activitatea de reparații, cum este 
aceea din orașul Tecuci, realizează 
lucrările contractate la un nivel ca
litativ discutabil, ceea ce grevează 
asupra eforturilor constructorilor1 pe 
șantiere.

Consemnăm aceste probleme cu 
convingerea că factorii în drept le 
vor analiza și le vor găsi o soluțio
nare operativă si corespunzătoare, 
venind astfel în sprijinul mecaniza
torilor de pe una din cele mai mari 
și importante platforme de investirii 
ale acestui cincinal.

C. ANTONESCU

atit.de
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Proiectul de Directive ale Congresului al XIII-lea al partidului

UN GRANDIOS $1INSUFLETITDR PROGRAM DE MUNCA AL ÎNTREGULUI POPUR
PENTRU PROGRESUL $1ÎNFLORIREA ROMÂNIEI SOCIALISTE
Obiectivul fundamental al planului cincinal 1986-1990 îl constituie dezvoltarea puternică, 

în continuare, a forțelor de producție, a bazei tehnico-materiale, înfăptuirea în linii generale 
a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, crearea condi
țiilor necesare trecerii, în perioada următoare, la realizarea fazei superioare a societății socialiste, 
la construcția comunismului în România.

DIN PROIECTUL DE DIRECTIVE ALE CONGRESULUI AL XIII-LEA AL P.C.R.

— în procente —

109-110

(plan)
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— in procente — — în procente —

• Pentru înfăptuirea programului de dezvoltare 
•conomlco-soclală a țării, în viitorul cincinal se va rea
liza un volum de investiții de 1 350—1 400 miliarde lei;
• Cea mai mare parte a fondurilor de investiții - 

circa 90 la sută — vor fi îndreptate spre creșterea po
tențialului productiv al economiei naționale ;
• In industrie, investițiile noi vor fi orientate cu 

prioritate pentru lucrări de modernizări și reutilări ;
• Investițiile alocate pentru construcții de locuințe, 

Invățămînt, cultură, ocrotirea sănătății, educație fizică 
și sport vor însuma aproape 135 miliarde lei.

republicană, 
urmează să 
mediu anual 
acesteia în

va realiza în

• Productivitatea muncii In industria 
calculată pe baza producției-marfă, 
crească în cincinalul viitor intr-un ritm 
de 10 la sută, asigurîndu-se dublarea 
1990 față de 1980 ;

© Creșterea productivității muncii se 
proporție de circa 55 la sută prin introducerea și ge
neralizarea progresului tehnic ;
• Ponderea producției industriale realizate în siste

me automatizate și mecanizate se va ridica la 70 la 
sută în anul 1987 și la peste 90 la sută la sfîrșitul 
cincinalului.

VOLUMUL COMERȚULUI EXTERIOR
— în procente —

© Se vă asigura amplificarea relațiilor economice 
internaționale, a cooperării în producție, știință și teh
nică, cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvol
tare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orîndui- 
re socială, asigurîndu-se participarea activă, cit mai 
avantajoasă, a României la schimbul mondial de 
valori ;
• Volumul comerțului exterior va spori în cincinalul 

1986-1990 într-un ritm mediu anual de 7,1—7,7 la sută;
• Se va acorda o atenție deosebită creșterii ex

portului, care în cincinalul viitor va înregistra o dina
mică mai accentuată — de 52—56 la sută.

<1985 
(plan)

© Volumul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul 
prin comerțul socialist va spori in 1990, față de 1985, 
cu 9-10 la sută ;
• La produsele alimentare se vor realiza prevede

rile programului de alimentație științifică a popu
lației; totodată, se va acorda o atenție deosebită rea
lizării unor bunuri de folosință îndelungată cu carac
teristici tehnice superioare ;

O Se va dezvolta rețeaua comercială, asigurîndu-se 
amplasarea judicioasă a unităților pe teritoriu, în 
concordanță cu dezvoltarea social-economică a fie
cărui județ și a fiecărei localități.

I (Urmare fltn pag. I)
nizate pe principii științifice, de 
eficiență.

Realismul prevederilor proiectu
lui de Directive se reliefează, 
deopotrivă. In modul In care sini 
abordate și create premise pentru 
soluționarea problemelor esențiale 
ale asigurării bazei de materii pri
me minerale și energie — condiție 
fundamentală pentru dezvoltarea 
in ritm Înalt a întregii economii, a 
asigurării progresului general al 
societății noastre. Asigurind înfăp
tuirea integrală a prevederilor pro
gramelor adoptate în acest dome
niu, proiectul do Directive orien
tează eforturile cu precădere în 
direcția aplicării pe scară largă a 
metodelor de exploatate de mare 
randament, capabile să atragă în 
circuitul economiei naționale toate 
resursele de care dispunem. De ase
menea ee va continua acțiunea de 
recuperare și refolosire a tuturor ’ 
materiilor prime și materialelor 
rezultate dîn procesul de producția 
și consum. Cit privește baza ener
getică, accentul se va pune pe va
lorificarea eficientă a tuturor tipu
rilor de resurse primare, in special 
a lignitului șl șisturilor bituminoa
se, pe extinderea construcției de 
hidrocentrale, accelerarea progra
mului de realizare a centralelor 
nuclearo-electrice, amplificarea fo
losirii surselor noi de energie — 
solară, geotermlcă, a vlntului, blo- 
gazulul și biornase! — mărirea ran
damentului de conversie a energiei 
primara prin extinderea producerii 

combinate a energiei electrice șt 
termice, reducerea la minimum a 
utilizării hidrocarburilor, astfel in
cit, să se asigure, pînă la sfîrșitul 
acestui deceniu, independența din 
punct de vedere al energiei și com
bustibilului.

Cu totul semnificativ apare în 
proiectul de Directive faptul că Ih- 
treaga evoluție a vieții noastre 
economlco-sociale este așezată in 
viitorul cincinal sub semnul crește
rii puternice a rolului științei și 
tehnologiei în toate domeniile de 
activitate, incepînd de la asigurarea 
bazei de materii prime, dezvoltarea 
pe baze modeme a agriculturii, ri
dicarea nivelului tehnic și calitativ 
al producției sau creșterii calității 
vieții și pînă la fundamentarea căi
lor și modalităților de transpunere 
în practică a principiilor comuniste 
de muncă, repartiție șl viață, de 
amplificare continuă a creației con
știente a maselor, de participare 
tot mal activă a acestora la rezol
varea problemelor dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țării. Astfel, ală
turi de caracterul de forță nemijlo
cită de producție, știința se va afir
ma în cincinalul viitor și ca un pu
ternic instrument de conducere și 
organizare științifică a întregii ac
tivități economico-sodale.

In directă legătură cu accen
tuarea aportului activității de cer
cetare științifică și de introducere 
a progresului tehnic în toate do
meniile economiei naționale și vie
ții sociale, proiectul de Directive 
prevede intensificarea în continua
re a acțiunii factorilor calitativi ai 

dezvoltării economice. In acest sens, 
un accent deosebit se va pune pe 
creșterea substanțială a productivi
tății muncii sociale — pe seama 
căreia va trebui să se obțină circa 
85 la sută din sporul venitului na
țional pe cincinal — ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al produc
ției, reducerea consumurilor de ma
terii prime, combustibil și energie 
electrică, creșterea mai accentuată 
a gradului de valorificare a mate
riilor prime, materialelor, com
bustibililor șl energiei, creșterea 
substanțială a producției șl venitu
lui național la 1 000 lei fonduri 
fixe. Reducerea consumurilor ma
teriale și energetice, coroborate 
strins cu acțiunile de crește
re a gradului de valorificare a 
materiilor prime, combustibililor gi 
energiei, de modernizare a struc
turilor de producție în toate ra
murile economiei, va determina re
ducerea simțitoare a ponderii chel
tuielilor materiale In produsul so
cial — pînă la 53 la sută în anul 
1990. Desigur, în toți anii viitoru
lui cincinal se va asigura o redu
cere simțitoare a cheltuielilor ma
teriale Ia 1 000 Iei producție mar
fă ; — în industria republicană se 
prevede diminuarea cheltuielilor 
materiale cu peste 80 lei. iar a 
cheltuielilor totale — cu circa 110 
lei. Sînt sarcini de maximă im
portantă. care, asa cum a subliniat 
secretarul general al partidului, 
trebuie considerate minime. înde
plinirea lor exemplară implică 
creșterea răspunderii organelor de 
conducere colectivă din întreprin

deri. centrale șl ministere pentru 
realizarea integrală si ritmică a 
producției fizice planificate. în 
concordantă cu cerințele pieței 
interne și externe, pentru aplicarea 
unui regim sever de economii si 
gospodărirea cu maxim randament 
a tuturor fondurilor, desfășurarea 
unei activități eficiente, de înaltă 
rentabilitate, aplicarea fermă a 
principiilor noului mecanism eco- 
nomico-financiar, întărirea auto- 
conducerii muncitorești si auto- 
gestiunii tuturor unităților.

Ampla și complexa activitate de 
dezvoltare și modernizare a eco
nomiei în condițiile accentuării ca
racterului intensiv al reproducției 
șocialiste lărgite se bazează pe un 
vast program do investiții, totali- 
zind 1 350—1 400 miliarde lei. orien
tate cu precădere spre extinderea 
bazei proprii de materii prime si 
energetice, punerea In valoare a 
noi surse de energie, spre crește
rea potențialului productiv al eco
nomiei, dezvoltarea acelor sectoare 

, care contribuie în mod decisiv la 
progresul tehnic si ridicarea efi
cienței economice, corespunzător 
exigentelor noii etape a revoluției 
tehnico-științifice.

Puternicul dinamism ce va ca
racteriza evoluția economică in 
următoarea etapă va avea drept 
urmare o tot mal activă și efi
cientă participare a țării noastre 
Ia circuitul economic mondial ; vor 
cunoaște o puternică extindere 
schimburile comerciale si coopera
rea cu toate țările socialiste — 
care vor continua să dețină pon

derea principală In comerțul nos
tru exterior — cu țările în curs de 
dezvoltare, cit si cu țările capita
liste dezvoltate, cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială. Obiectivul primordial al 
întregii activități de comerț exte
rior în cincinalul viitor îl consti
tuie realizarea unei balanțe comer
ciale excedentare, care să asigure 
o balanță de plăti activă. în mă
sură să permită lichidarea datoriei 
externe — încă in primii ani ai 
cincinalului, consolidarea rezerve
lor valutare ale tării.

Din orice unghi ar fi abordate 
și descifrate profundele orientări 
și. semnificații pe care le conține 
proiectul de Directive, o idee se 
evidențiază cu pregnantă din pri
mul pină în ultimul său rînd — 
umanismul profund al concepției 
partidului nostru privind dezvolta
rea in continuare a României so
cialiste. Nu numai prevederile re
feritoare la sporirea veniturilor tu
turor oamenilor muncii, creșterea 
volumului desfacerilor de mărfuri 
și a serviciilor, îmbunătățirea în 
continuare a condițiilor de locuit, 
dezvoltarea bazei materiale a sec
torului social-cultural, ci întreg 
ansamblul proiectului de Directi
ve, fiecare capitol în parte, fiecare 
dintre prevederile înscrise are 
drept finalitate majoră — pe baza 
dezvoltării și modernizării econo
miei naționale — realizarea mij
loacelor necesare pentru asigura
rea menținerii nivelului de trai 
realizat pînă acum si creșterea în 
continuare a veniturilor populației. 

în ansamblul său. a retribuției 
reale, pe măsura sporirii venitului 
national și a productivității mun
cii. a reducerii costurilor de pro
ducție și îndeosebi a cheltuielilor 
materiale, a dezvoltării generale a 
societății. Creșterea mai rapidă a 
productivității muncii în raport cu 
sporirea retribuției este evidențiată 
drept „legea de fier" pentru evo
luția nivelului de trai al întregului 
popor în anii ce vin, ceea ce in
cumbă noi și mari responsabilități 
din partea fiecărui om al muncii 
în activitatea desfășurată zi de zl.

Scopul fundamental al întregii 
opere de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate — 
creșterea continuă a nivelului de 
trai al maselor, realizarea unei ca
lități noi a vieții materiale și spiri
tuale a întregului popor — își gă
sește în politica de repartizare ra
țională a forțelor de producție, pe 
întreg cuprinsul tării, o expresie 
dintre cele mai edificatoare. Asj- 
gurind pe această cale îmbunătă
țirea utilizării forței de muncă, 
sporirea în continuare a gradului 
de ocupare a acesteia se creează în 
fapt premisele materiale pentru a- 
firmarea egalității între toți mem
brii societății, înainte de toate pe 
tărîmul vieții economice — ceea ce 
înseamnă șanse egale de câștig, po
sibilități nelimitate pentru afir
marea personalității umane.

Proiectul de Directive se află de 
ieri la îndem-îna comuniștilor, a 
oamenilor muncii, a întregului 
popor, a tuturor celor chemați ca, 
printr-o activitate calitativ supe

rioară. să înfăptuiască prevederile 
sale mobilizatoare, pentru a ridica 
pe noi culmi de progres și civili
zație România socialistă. Publi
carea lui, punerea în dezbaterea 
publică, a întregului partid, a între
gului popor a acestui document 
esențial pentru dezvoltarea în con
tinuare a societății noastre dau po
sibilitatea tuturor cetățenilor țării, 
fără deosebire de naționalitate, de 
a-și spune cuvîntul. în deplină cu
noștință de cauză, asupra tuturor 
problemelor mari care privesc vi
itorul patriei socialiste. Acest dia
log cu țara, intrat de multă vreme 
în practica politică a partidului, 
ilustrează deosebit de convingător 
profundul democratism ce caracte
rizează viata partidului și a socie
tății noastre socialiste, consecventa 
cu care conducerea partidului, 
secretarul general al partidului 
nostru se consultă sistematic cu co
muniștii, cu masele largi de oameni 
ai muncii în toate problemele care 
privesc dezvoltarea noastră eco- 
nomico-socială, viața și munca po
porului. Tocmai de aceea este ne
cesar ca proiectul de Directive să 
fie pretutindeni temeinic studiat 
de către fiecare om al muncii, în 
directă legătură cu sarcinile con
crete care se desprind la fiecare 
loc de muncă, aceasta constituind 
un bun prilej pentru cunoașterea 
sarcinilor de viitor, pentru anga
jarea responsabilă a tuturor forțe
lor în îndeplinirea lor neabătută, 
asigurind progresul si înflorirea 
patriei noastre socialiste.

„Sintem ferm boieriți să muncim cu tontă priceperea 
și dăruirea pentru a spori avuția poporului"

Priviți imaginea de ală
turi. Ea a fost surprinsă 
pe pelicula aparatului de 
fotografiat ieri dimineață 
în timpul pauzei de masă 
lntr-una din secțiile pres
tigioasei unități bucu- 
reștene, întreprinderea de 
utilaj chimic „Grivița ro
șie". ..De la primele ore 
ale dimineții, ne-a spus 
tovarășul Ilie Bologa. se
cretarul comitetului de 
partid al întreprinderii, oa
menii muncii din unitatea 
noastră au citit cu interes 
și deplină satisfacție pro
iectul Directivelor Con
gresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân cu privire la dezvol
tarea economico-socială a 
României în cincinalul 
1986—1990 și orientările de 
perspectivă pînă în anul 
2000. Luînd cunoștință de 
realizările obținute în a

cest cincinal, raportăm că 
și colectivul nostru a în
registrat noi succese, cuce
rind de trei ori titlul de 
fruntaș pe tară In întrece
rea socialistă, pentru care 
a fost decorat de fiecare 
dată cu „Ordinul Muncii" 
clasa I. Aceste distincții 
răsplătesc eforturile oa
menilor muncii din în
treprindere, care au reu
șit în acest interval 
să înnoiască producția 
în proporție de 80 la 
sută și să sporească pro
ductivitatea muncii ca ur
mare a introducerii a 120 
noi tehnologii. Și in acest 
an, ritmul realizărilor noas
tre este la fel de susținut, 
ilustrat de faptul că am de
pășit cu 39 milioane lei in
dicatorul producției nete șl 
cu 10 milioane lei planul 
la export. Aceste rezultate 
ne dau îndreptățirea să-1 

asigurăm pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a 
vizitat întreprinderea noas
tră de trei ori în acest cin
cinal, că oamenii muncii 
de la întreprinderea de 
utilaj chimic „Grivița ro
șie" sînt hotărîți să mun
cească cu dăruire pentru 
transpunerea în faptă a 
mărețelor Directive care 
deschid noi zări de progres 
poporului nostru".

In secția cazangerie am 
găsit aceeași atmosferă de 
lucru entuziastă specifică 
marilor evenimente din 
viata țării. „Aș putea să vă 
spun multe despre realiză
rile noastre, despre dezvol
tarea uzinei pe care am 
Intrevăzut-o citind capito
lul legat de creșterea mai 
accentuată a eficientei e- 
conomice prin promovarea 
largă a progresului teh
nic, ne-a spus sudorul O- 

vidiu Nicolae. Dar prefer 
să vă dau un exemplu a- 
flat sub ochii noștri. Ve
deți. această coloană rota
tivă destinată exportului. 
In cazul în care ar fi fost 
sudată manual ar fi luat o 
săptămînă. Aceeași echipă, 
aplicînd placarea automată 
cu două benzi de electrozi, 
tehnologie recent introdusă, 
execută sudura în mai pu
țin de două zile. Aceasta 
este pentru noi fata con
cretă a progresului tehnic 
și a calității, pentru că si 
calitatea este un obiectiv 
primordial, așa cum ne 
cere secretarul general și 
așa cum se formulează și 
în proiectul de Directive". 
Cuvinte la fel de simple, 
dar străbătute de aceeași 
fermitate și adeziune ne-au 
spus și alți muncitori, în
tre care cazangiii Gheor- 
ghe Grigore, Ion Gîlcă,

Petre Pintilie. sudorul Gri
gore Tănase și multi alții. 
Redăm însă doar o parte 
din dialogul nostru cu co
munistul Romică Croitoru: 
„In cincinalul acesta eu am 
avut două mari satisfacții 
și nu le-aș mărturisi dacă 
n-ar fi o ilustrare a grijii 
pentru om. a îmbunătățirii 
condițiilor de viață și de 
muncă subliniate în recen
tele documente. Am primit 
un apartament frumos. în
tr-un cartier modern și am 
absolvit cursurile serale ale 
Politehnicii, devenind sub- 
lnginer în specialitatea pe 
care am avut-o ca munci
tor. Acum lucrez la atelie
rul 3 montaj-reactoare. 
avînd toate condițiile să 
mă realizez ca specialist, 
ca om al muncii, cu hotă- 
rîrea de a răspunde din 
plin minunatelor condiții 
create". (Ion Marin). Ieri dimineață, la întreprinderea de București
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cind propagandă vizuală este bine 
gindită și organizată, strîns an
corată în sfera de preocupări a co
lectivelor de muncă, deopotrivă ope
rativ adaptată, poate avea un sub- t 
stanțial aport la îndeplinirea exem
plară a sarcinilor, la formarea și dez
voltarea gîndirii economice, gospo
dărești a oamenilor muncii, a unei 
înalte conștiințe muncitorești. Ce re
levă în acest sens experiența acumu
lată în întreprinderile „înfrățirea*1 și 
„Mecanica11 din Oradea ?

De cum treci pragul la „înfrăți
rea11 constați lesne că aici propagan
da vizuală este concepută și desfășu
rată în ideea că înfăptuirea obiec
tivelor stabilite și a sarcinilor ce re
vin întreprinderii depinde în primul 
rînd de eforturile proprii ale colec
tivului, ale fiecărui om al muncii în 
parte. în dorința de a conștientiza 
oamenii muncii asupra triplei lor ca
lități de proprietari, producători și 
beneficiari si pe această bază să 
crească răspunderea colectivă și indi
viduală pentru buna gospodărire a 
fondurilor unității, la intrarea în în
treprindere au fost afișate panouri 
cuprinzind, printre altele, angaja
mentele colectivului pe anul în 
curs, graficul cu derularea întrecerii 
socialiste, fruntașii în această com
petiție a hărniciei, un „robot11 care 
îndeamnă și ajută la mai buna cu
noaștere a legislației.

De la sine înțeles, propaganda vi
zuală, atît cea expusă la intrarea în 
unitate, eît si cea din secții, mai preg
nant chiar aceasta din urmă, consti
tuie o oglindă fidelă a sarcinilor și 
preocupărilor colectivului, a felului 
în care membrii săi înțeleg să se a- 
chite de ele. în fiecare secție, bună
oară, este expus angajamentul pro
priu al colectivului respectiv. Semni
ficativ este faptul că economisirea 
materiilor prime si materialelor, re
ducerea consumurilor de energie si 
combustibili, utilizarea rațională a 
capacităților de producție, a timpu
lui de lucru. îmbunătățirea tehnolo
giilor si calității produselor, creșterea 
nivelului de pregătire profesională 
și tehnico-științifică — în egală mă
sură atitudinea oamenilor față de a- 
ceste comandamente prioritare — al
cătuiesc „miezul11 chemărilor, panou
rilor, graficelor, vitrinelor calității, 
gazetelor de perete.

Analiza întreprinsă la „înfrățirea11 
a evidențiat preocuparea stăruitoare

de a Imprima propagandei vizuale o 
cit mai sporită operativitate, deter- 
minînd astfel intervenții prompte din 
partea colectivelor, creînd opinie de 
masă față de diferite stări de lucruri 
și atitudini. „Este demn de reținut 
— ne spunea tovarășul Gheorghe 
Groza, secretarul comitetului de 
partid din această unitate construc
toare de mașini — că șefii de secție, 
de atelier, specialiștii sînt direct im
plicați în elaborarea calculelor eco
nomice adecvate unei propagande vi
zuale eficiente, concrete. Ceea ce ne 
preocupă îndeosebi este menținerea 
în actualitate a propagandei vizuale. 
Iată; a fost publicat proiectul Di
rectivelor Congresului al XIII-lea al

teri. ca stil de muncă, lucrurile se 
prezintă întrucîtva asemănător și la 
întreprinderea „Mecanica".

„Atenția sporită pe care o acordăm 
propagandei vizuale, creșterii func
ționalității și eficientei ei — afirma 
tovarășul Csete Mihai, secretarul co
mitetului de partid de la „Mecanica11 
— este atestată și de faptul că perio
dic, mai ales în ultimi doi ani, anali
zăm aspectele legate de realizarea 
calitativ superioară a acestei impor
tante forme a muncii politice de 
masă11.

Revirimentul nu s-a lăsat aș
teptat. O analiză întreprinsă în 
ședința de birou a comitetului de 
partid din întreprindere dezvăluia că,

însemrwri din două unități industriale 
ale municipiului Oradea

Partidului Comunist Român cu pri
vire la dezvoltarea economico-socia- 
lă a României in cincinalul 1986— 
1990 și orientările de perspectivă 
pînă în anul 2000. Noi am și trecut 
Ia realizarea unor materiale de pro
pagandă care să contribuie la cu
noașterea acestui document de o în
semnătate deosebită pentru prezen
tul și viitorul țării.- Nc-am propus 
ca, pe de o parte, să prezentăm di
recțiile de dezvoltare economico- 
socială a țării în anii ce vin, pînă la 
orizontul 2000, iar pe de altă parte să 
arătăm cu claritate ce avem noi de 
făcut în lumina acestor documente. 
Propaganda vizuală, dacă este bine 
concepută, dacă apelează la moda
lități sugestive și atractive, poate 
avea, în acest sens, un rol impor
tant11.

Mai mult, a intrat în practica or
ganizației de partid, a comitetului 
său, ca ori de cite ori, pe plan na
țional, au loc evenimente importante, 
antrenînd efectiv comisia de propa
gandiști și agitatori, să se procedeze 
Ia o primenire a propagandei vi
zuale, mai exact la o punere de 
acord a întregii munci politice cu 
noile sarcini, militînd pentru gene
ralizarea experienței pozitive, pentru 
prezentarea unor forme și metode 
eficiente folosite de organizațiile de 
partid în mobilizarea oamenilor 
muncii la îndeplinirea sarcinilor și 
angajamentelor asumate. Dealtmin-

în comparație cu atelierele 1. 3 și 6, 
la forjă, turnătorie și atelierul me
canicului șef persistă — in mod 
nejustificat — neajunsuri. O analiză 
la fața locului, inițierea unor schim
buri de experiență între secții au 
avut menirea să scoată lucrurile din 
impas. Din păcate însă nu s-a trecut 
pragul jumătăților de măsură cită 
vreme întîlnim aici numeroase che
mări care abundă în generalități, 
fără putere de sugestie și influen
țare. N-am vrea să minimalizăm 
în nici un fel eforturile și re
zultatele obținute la „Mecanica11, 
fiind evidente cîștigurile din ultima 
vreme în amenajarea unor cabinete 
și puncte de documentare, a propa
gandei în interiorul corpului admi
nistrativ. Uneori, la locurile de mun
că, în secții și ateliere, nu o dată 
însă realitatea contrazice afirmația. 
„Vitrinele calității11, de exemplu, re
unesc doar repere prost executate. 
Oare n-ar fi fost mai nimerit ca în 
astfel de vitrine să fie „afișate11 
prompt — ca la „înfrățirea11 — pro
duse de bună și de slabă calitate, 
față-n față, însoțite de numele celor 
ce le-au produs, de cauzele ce le-au 
determinat ? în plus, dacă la „înfră
țirea11 gazetele satirice își demon
strează cu prisosință valențele for
mative, la „Mecanica" colțurile sati
rice de la gazetele de perete sînt lip
site de nerv și adresă concretă. 
Mai sugestiv s-ar fi dorit expri-

Vibrantă evocare a eroismului 
luptei antifasciste

Ciclului filmelor de ținu
tă. inspirate de evenimen
tele dinaintea și din pe
rioada imediat următoare 
declanșării revoluției noas
tre sociale și naționale, an
tifasciste și antiimperialis- 
te, li s-a adăugat, în preaj
ma celei de-a 40-a'aniver
sări a zilei de 23 August, 
Încă unul : „Emisia con
tinua". A fost gîndit ca un 
omagiu și este un omagiu
— prin credința care i-a 
însuflețit pe cineaști, prin 
tensiune și vibrație umană, 
prin sentimentul de demni-

! tate și patriotism pe care 
i îl degajă, prin ținuta artis- 
I tică elevată. Un gest de re

cunoștință și un act spiri- 
i tual de sobru patetism, în

chinat celor ce au luptat 
eroic și s-au jertfit în acea 

■' perioadă — comuniștilor, 
care au acționat pentru 
prăbușirea dictaturii mili- 
taro-fasciste, membrilor 

. formațiilor patriotice, ar
matei române, ai cărei 
ostași, proveniți din țărani, 
muncitori și intelectuali, au 
dat dovadă de un eroism 
și de o abnegație fără sea
măn pe drumul de glorii 
al eliberării țării și înfrân
gerii definitive a fascismu
lui.

Scenariul filmului este 
semnat de scriitorul Aurel 
Mihale, autorul trilogiei 
„Focurile" și al multor lu
crări în proză inspirate din 
experiența dramatică si ha
lucinantă a războiului, din 

, faptele de vitejie ale ar
matei române. Regia apar
ține lui Dinu Tânase, re
gizor de frunte al genera
ției de mijloc, aflat la pri
mul film de această fac
tură, dar a cărui ținută 
profesională și seriozitate 
artistică nu se dezmint 
nici acum.

Cum scrie și pe generic, 
filmulc artistic la care ne 
referim pornește de la un 
caz, mai bine spus de la 
împrejurări reale : luptele 
de la Bod, vorbind și ele 
despre jertfele noastre de 
singe în cel de-al doilea 
război mondial. „Emisia 
continuă" reînvie, cu 
mijloacele ficțiunii, o pa
gină a încleștărilor din 
acea zonă : bătălia dusă în 
noaptea de 23 spre 24 
august pentru apărarea 
stației de radio „România"
— obiectiv de maximă im
portanță pentru difuzarea 
știrilor și dispozițiilor nou
lui guvern. Dată fiind na
tura și valoarea, semnifica
ția principală a sursei do
cumentare, a faptului au
tentic (inspirator), „Emisia 
continuă" a fost gîndit și 
ca o evocare artistică a 
unei acțiuni militare, a unei 
înfruntări armate, ca un 
„film de război11. Astfel, 
mai ales în cea de-a doua 
parte, vom urmări nume
roase imagini de război, 
scene grăitoare pentru pri
ceperea, dîrzenia fără mar
gini — pe măsura dificul
tăților ce sporeau mereu
— ale celor însărcinați cu 
paza stației ; scene eloc
vente în același timp pen
tru strînsa colaborare din
tre ostași și cei ce acționau 
în spatele frontului, comu
niștii, gărzile patriotice. 
Atari secvențe constituie, 
în principiu, o sarcină 
dificilă pentru cineast și 
prin complexitatea ori 
riscurile spectacolului pe 
care trebuie să-l pună 
în scenă (în chip verosi
mil și elocvent totodată) 
și prin soluțiile de va
riație pe care este dator să 
le găsească pentru a reliefa 
diferențiat momentele ac
țiunii. Regizorul Dinu Tă-

nase și operatorul tînăr, 
dar format care este Anghel 
Deca (ajutat' și de arh. 
Magdalena Mărășescu, crea
toarea decorurilor, ca și de 
semnatarii montajului : Io- 
Ianda Mintulescu, Adina 
Petrescu, Dan Nanoveanu) 
s-au achitat bine de aces
te sarcini. Asediul înver
șunat, focul continuu, ra
falele mitralierelor, țăcăni
tul gloanțelor, exploziile 
obuzelor și grenadelor ce 
făceau cerul una cu pămîn- 
tul, regulile luptei ce soli
cita pregătirea tactică și 
strategică, reflexele milita
re formate, ca și nenumă
ratele elemente de surpriză 
presupunînd inițiativă ra
pidă (inclusiv momentele 
acelea de indistincție, de 
încordare halucinantă, în 
care mai presus de orice 
domina instinctul „pe aici

superficialitate ce frizează 
inconștiența, transformă 
gustul aventurii în eroism 
al datoriei. Există în film 
și unele aspecte mai puțin 
convingătoare — cum ar fi 
prelungirea insistenței că
pitanului Wolf pentru a 
obține colaborarea lui Cer
nea sau comportarea cam 
artificioasă, a superiorilor 
săi, ca și a celor din sub- 
ordinea sa).

Ca o calitate a peliculei 
se cuvine consemnată și 
evidenta dorință a lărgirii 
cadrului — cu date privind 
starea de spirit, relația de 
forțe de pe front și din 
țară. Astfel, printre cele 
mai interesante părți ale 
filmului ni s-a părut lunga 
lui demarare care ne fa
miliarizează cu situații o- 
biective, raporturi umane, 
care ne apropie chipurile

nu se trece") acoperă o 
bună parte din întinderea 
filmului. Toate acestea sînt 
realizate cu dăruire și fil
mate din unghiuri intere
sante și variate, montate 
tensionat — realizatorii e- 
vitînd, spre meritul lor, re
zolvările care să dea senza
ția efectului căutat, solu
ției estetizante. O reală con
tribuție la realismul filmu
lui o are coloana sonoră 
(Gheorghe Ilarian, inginer 
Silviu Camil), dar o men
țiune deosebită se cuvine 
acordurilor muzicale grave 
(muzica : Răzvan Cernat, 
Adrian Iorgulescu), care 
(alternînd inteligent pe
rioadele de zgomot cu 
intervalele de tăcere apăsă
toare, ciudată) contribuie 
la senzația de gravitate, la 
monumentalitatea multor 
secvențe.

Atît scenaristul, cît și 
regizorul, într-o strînsă co
laborare, au fost însă preo
cupați de articularea unor 
elemente ale narațiunii 
care să individualizeze îm- 
?rejurările și personajele, 
ntîlnim, de pildă. în „E- 

misia continuă" numeroase 
situații paradoxale, cu atît 
mai contrastante. (Căpita
nul Cernea, antipatizat 
pentru relațiile cu aliații, 
este comunist, membru al 
mișcării de rezistență ; fiind 
luat repede prizonier și 
izolat, hărțuit, schingiuit, 
încercări la care rezistă 
exemplar — asupra lui pla
nează o vreme suspiciunea. 
Sublocotenentul Radu Gher
ghina, care conduce lupta 
dînd dovadă de „geniu", 
cum recunosc și inamicii, 
are ordinul de reformare în 
buzunar, fiind grav bolnav. 
Un alt sublocotenent. Paul 
Cristescu, care e bănuit de

protagoniștilor dramei. Pro
gresia epică și arta portre
tului se îmbină, mai ales 
în aceste secvențe, eu 
concise dar grăitoare nota
ții de atmosferă. (Așa, de 
pildă, mașina cu refugiați 
ce înaintează greu, prin 
fața afișului expoziției 
doamnei von Horst ; osti
litatea și suspiciunea din
tre ofițerii români și ger
mani, învăluite în vorbe, 
dar trădate de priviri ; 
secvența cinei tensionate 
tainic de așteptarea sau 
presimțirea evenimentelor ; 
scena aceea de calm apa
rent, încărcată de emoție, 
la primirea indicativului : 
„Stejar, extremă urgență11).

în derularea realistă a în- 
tîmplărilor, regizorul punc
tează eîteva momente pen
tru a le conferi greutate 
mai mare, valoare metafo
rică. (Să ne amintim de 
acea dimineață de după 
comunicat — trezirea sol- 
daților simbolizînd trezirea 
întregii țări în acel mo
ment de sfîrșît al dictaturii 
și început al unei ere noi : 
aș mai remarca, de ase
menea, pentru patetismul ei 
sobru și grav, acea secven
ță dinaintea posibilei exe
cuții a căpitanului Cernea, 
în care la radio răsună o 
doină oltenească, iar în 
fundal se vede o pajiște 
ca un colț de „rai11, un colț 
al veșniciei românești — 
incit pînă și căpitanul ger
man își scoate, pentru o 
clipă, chipiul).

Reușita principală a fil
mului regizat de Dinu Tă- 
nase stă în portretele rea
lizate și în felul în care 
trăsăturile schițate inițial 
sînt Întregite, rotunjite, 
nuanțate pe tot parcursul

peliculei. Cele două perso
naje principale îmi par 
memorabile.

Mai întîi, desigur, acel 
Radu Gherghina, băiat de 
la țară plecat pe front de 
pe băncile facultății, care 
considera că „nu mai exis
tă istorie11 și se temea că 
„nu mai are ce studia11 ; 
acel sublocotenent a cărui 
privire împăienjenită de 
vertijele bolii și de memo
ria bombardamentului ce 
i-a ucis iubita se limpezeș
te deodată in fața misiunii; 
acel tinăr amenințat cu 
moartea de schija rătăcită 
lingă inimă, care nu mai 
pîndește loteria destinului, 
ci, preluînd comanda și 
dînd dovadă de geniu mi
litar, își asumă eroic sa
crificiul suprem, făcînd 
istorie. Prin acest personaj, 
autorii filmului opun ab
surdului existențial (vezi 
„Mitul lui Sisif11) străvechea 
certitudine a lui ,,pro pa
tria mori". Este meritul lui 
Florin Anton (remarcabilă 
„descoperire", debut de 
prestigiu în film) de a fi 
conferit acestui personaj o 
fibră morală și intelectuală 
viguroasă, o puritate inten
să, o tensiune a trăirii in
terioare, concentrată pu
ternic în privite ; acea 
gamă de trăiri nuanțate de 
la dispreț tăcut la iubire, 
de la calm la momentul de 
disperare (cind își vede 
tovarășii- uciși) și din nou 
la rațiunea activă și' 
eficace. Admirabil este și 
Dan Condurache, care in
terpretează cu eleganță și 
sobrietate personajul Cer
nea. jucind, rînd pe rînd, 
duplicitatea în scopuri no
bile, suferința fizică și 
morală, eroismul jertfei și 
sugerînd mereu, dincolo de 
replici, o stare de gravitate 
și concentrare. Prezențe 
reale sint și celelalte per
sonaje : căpitanul german, 
cu privirea de oțel, de o 
ironie mușcătoare cu supe
riorii, dar sensibil uimit de 
ceea ce el consideră a fi 
„fanatismul" românilor 
(Andrei Tordk).; soldatul 
dintr-un sat cu Gherghina, 
care aduce printre unifor
me nostalgia unei fete bă

laie ce „a crescut ca din apă", 
care ară cu gîndul la vre- 
mujile de pace și care 
moare cu speranța : „măcar 
să nu fi fost degeaba" 
(personaj jucat cu sensibi
litate de Remus Mărginea- 
nu). Observația se poate 
extinde și asupra soldatului 
Pîrvu (Ion Fiscuteanu), co
munistului Tudose (Vasile 
Nițulescu), a șoferului (A- 
drian Georgescu), ingine
rului (Mitică Popescu), a 
soției căpitanului (Maria 
Junghietu), ipostaze ale 
omeniei, suferinței, erois
mului. Este de subliniat, 
așadar, în acest „film de 
război" tocmai strădania 
creatorilor de a adinei ar
gumentația subiectivă, a 
actelor și opțiunilor, de a 
releva nuanțat trăiri indi
viduale autentice și varia
te, de a insista asupra mo
tivațiilor sufletești, umani
tății sentimentelor' eroice. 
Feluritele justificări per
sonale se adună în filmul 
„Emisia continuă" (aseme
nea apelor riurilor în al
bia unui fluviu) sub sem
nul unui ideal național 
secular : străvechea, per
manenta sete de libertate, 
independență și pace. 
Atari dimensiuni ridică 
pelicula de acțiune la un 
nivel mai elevat, conferă 
evocării istorice un acut 
interes în actualitate.

Natalia STANCU

mată și inițiativa „Comunistul și ti- 
nărul de care răspunde", dacă nu alt
minteri măcar sub forma acelor foto
montaje inspirat alcătuite la „înfră
țirea", fotomontaje care adună in
stantanee ale comuniștilor cu expe
riență și ale noilor lucrători, surprinși 
în muncă, în timpul liber. Că se ac
ționează de cele mai multe ori spo
radic, fără o viziune de ansamblu, 
denotă și faptul că inițiative fruc
tuoase, cum ar fi cea de la atelierul 
sculărie privind graficul de urmărire 
a premierilor, 'penalizărilor și absen
ților, n-au fost extinse.

Propaganda vizuală trebuie să se 
constituie într-o pîrghie de formare 
a gindirii economice la fiecare mun
citor, stimulîndu-i interesul față de 
muncă, dezvoltîndu-i o înaltă con
știință muncitorească. Nenumărate 
exemple pot fi citate din amîndouă 
întreprinderile. La „Mecanica", bună
oară : „Prin reducerea cu 1 ia sută 
a consumului de materii prime în 
acest an vom economisi 140 tone me
tal", „Sarcina de creștere a producti
vității muncii cu 16 la sută la nive
lul întregului atelier este echivalentă 
cu realizarea a 2 000 bucăți axe, 4 000 
suporți, 10 700 bucșe", „Știați că... 
dacă fiecare om al muncii din între
prinderea noastră ar economisi zilnic 
materii prime, materiale, combusti
bili și energie electrică în valoare de 
1 leu într-o lună s-ar înregistra 
55 000 lei". Și la „înfrățirea", calcu
lele economice răspund sugestiv, con
cret unei largi palete de întrebări : 
Care sînt consecințele unei zile iro
site din program ? Ce urmări are un 
minut nelucrat ? La ce conduce neîn- 
deplinirea normei într-o zi ? Ce pier
deri se produc prin folosirea incom
pletă a capacităților de producție la 
nivelul secției sau atelierului ? Și 
„sumarul" ar putea continua.

Sînt multe inițiativele care și-au 
dovedit aici eficiența — „Micronul, 
gramul, secunda". „Contul colector 
al grupei sindicale" ș.a. — propagan
da vizuală urmărind îndeaproape 
pulsul lor.

Un loc distinct în cadrul propagan
dei vizuale la „înfrățirea" îl ocupă 
ilustrarea modului în care sînt tran
spuse în viață indicațiile formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, cu 
prilejul celor șase vizite de lucru 
efectuate în întreprinderea orădeană, 
consemnînd la loc de cinste dezvol
tarea a noi capacități de producție, 
asimilarea unor produse noi. cu per
formanțe superioare, reducerea con
sumului de metal, perfecționarea 
pregătirii profesionale a personalului 
muncitor.

Desprindem din investigația între
prinsă că propaganda vizuală organi
zată temeinic, riguros, este de natură 
să stimuleze spiritul de inițiativă, să 
întărească ordinea și disciplina, să 
promoveze experiențe demne de ge
neralizat pentru realizarea întocmai 
a angajamentelor asumate. Dacă la 
„înfrățirea" lucrurile se află aproape 
de ștacheta dorită, la „Mecanica" de
butul bun se cere continuat cu sporite 
eforturi. Cheia succesului rezidă ne
greșit în puterea faptei comuniștilor 
de aici.

Ioan LAZA
corespondentul „Scinteii”

t V

15,00 Telex
15,05 Omul și sănătatea. Dialog cu tele

spectatorii.
15.20 Studioul tineretului

© Semnături tinere în cartea mari
lor prefaceri revoluționare.

© Un cuvînt din inimă, patrie ! 
Program de muzică și poezie pa
triotică și revoluționară.

© în linia întîi a bătăliei pentru re
coltă.

© 35 de nume ale frumosului.
© Muzica vîrstei noastre

16.20 Ecran de vacanță — desene ani
mate

16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal ^parțial color)
20.20 Actualitatea) în economie
20,35 Balada plaiurilor mele ! (color)
20,55 ,,Ctitorii cu care ne mîndrim". 

Litoral ’84 k
21.15 Film serial pentru tineret (color) : 

„Eroii nu au vîrstă“. Producție a 
Studioului de film TV realizată 
în Centrul de producție cinema
tografică „București". Scenariul : 
Francisc Munteanu. Regia : Mihai 
Constantinescu. Episodul 4

22,00 40 de ani de istorie nouă (color), 
înflorirea culturii și artei. Re
portaj realizat la Expoziția „Dez
voltarea economică și socială a 
României"

22.15 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

ANIVERSĂRI UNESCO:

S-au împlinit recent o sută 
de ani de la moartea lui Carol Da
vila. personalitate de al cărei nume 
se leagă începuturile organizării știin
țifice a serviciilor sanitare militare 
și civile din țara noastră, a spitalului 
militar din București, a învățămîntu- 
lui medical elementar și apoi univer
sitar. El a pus bazele învățămîntului 
chimico-farmaceutic (și a avut iniția
tiva elaborării primei farmacopei 
române), ale celui veterinar și ale în- 
vățămintului biologiei vegetale — 
pentru care a creat Grădina botanică 
de la Cotroceni. A militat pentru rea
lizarea unor așezăminte de ocrotire 
pentru cei nevoiași, in special pentru 
copiii orfani.

Prin strădania Iui Carol Davila 
s-au pus bazele primelor societăți 
medicale din Muntenia și ale prime
lor reviste medicale române. Și tot 
din inițiativa lui au luat ființă Socie
tatea națională de Cruce Roșie și o 
organizație a copiilor, „Micii doro
banți". Nu putem să nu amintim în 
acest context de contribuția lui Carol 
Davila, de activitatea sa neobosită în 
timpul războiului pentru Independen
ță, cind, printr-o organizare perfectă 
a serviciului sanitar pe cîmpul de 
luptă și în spatele frontului, introdu- 
cînd pentru prima dată în istoria răz
boaielor antisepsia, de curînd creată 
de J. Lister, reușește să stăvilească 
epidemiile care făceau ravagii dinco
lo de Dunăre și să obțină vindecări 
ale plăgilor de război într-o proporție 
necunoscută pînă atunci.

Acestea sînt — foarte succint pre
zentate — principalele merite ale 
doctorului Carol Davila, dar nu sin
gurele. Caracterul și dimensiunea 
preocupărilor sale justifică comemo
rarea lui Carol Dâvila atît pe plan 
național, cît și pe plan internațional, 
în cadrul UNESCO.

O arta militanta, profund integrată 
realităților economico sociale ale țării

însemnări pe marginea expoziției „Lupta poporului român 
pentru eliberare socială și națională ilustrată în grafica 

românească"
Semnificativ intitulată „Lupta 

poporului român pentru eliberare 
socială și națională ilustrată în 
grafica românească" — expoziția 
organizată în sălile Muzeului de 
artă al Republicii Socialiste Româ
nia prilejuiește o privire retro
spectivă asupra graficii românești 
din ultimele patru decenii. Nu este 
însă o simplă trecere in revistă a 
personalităților de prestigiu care 
s-au afirmat în acest răstimp, ci o 
elocventă ilustrare a calității și in
tensității mesajului graficii româ
nești. Cu atit mai mult cu cît per
spectiva luminoasă a celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului, ală
turi de jubileul revoluției din glo
riosul august 1944, oferă prilejul ge
neros al unei complexe evocări. 
Momente de mare importantă ale 
luptei duse pentru libertatea patriei 
și afirmarea ei plenară, momente 
care au concentrat efortul unora 
dintre cei mai de seamă artiști ro
mâni, exprimă același patos, aceeași 
dorință de izbîndă și frumos care 
au condus lupta generațiilor trecute, 
care îndeamnă de fapt lupta coti
diană a întregului nostru popor 
pentru un viitor luminos. Sînt pa
gini de cronică pentru istoria con
temporană a României cu efecte de 
ordin artistic clare și percutante, 
lucrări care conturează în liniile ei 
mari datele fundamentale ale unui 
proces creator care a afirmat și 
afirmă fundamentale opțjuni artis
tice și ideologice. Este un proces 
capabil să înfățișeze legătura 
funciară a artiștilor noștri cu țara 
și frumusețile ei. cu oamenii și pă- 
mintul românesc. Semnificativă ne 
apare din acest punct de ve
dere prezența în numeroase lucrări

a . figurii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. In mijlocul oamenilor, 
în punctele fierbinți ale activității 
industriale, pe șantierele de con
strucții sau pe ogoarele cu holde 
mănoase. în dialog eu cei mai ti
neri cetățeni ai patriei, chipul lu
minos al președintelui țării a fost 
evocat cu recunoștință și căldură. 
Intîmpinată cu aceeași recunoștință, 
tovarășa Elena Ceaușescu a fost, de

La Muzeul de artă 
al Republicii

asemenea, portretizată în multiple 
ipostaze ale activității științifice și 
sociale pe care o desfășoară.

Multe dintre lucrările expuse 
acum în sălile Muzeului de artă al 
Republicii Socialiste România pun 
în valoare legătura evidentă între 
tradițiile militante ale graficii in
terbelice și creația artiștilor con
temporani. care se afirmau cu 
autoritate în primele decenii după 
revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă. Ele exprimă importante 
mutații ce țin de viziune, de lim
baj și de tehnică, mutații ce-și pri
meau sensul de la contextul. în 
continuă schimbare, pe care-1 re
prezenta realitatea dinamică, sti
mulatoare a construirii unei noi 
societăți. Ar trebui amintite. în 
această ordine de idei, lucrări ca 
„Naționalizare" și .„Reforma agra

ră" de Gh. Ivancenco, „Oțelari" de 
Corneliu Baba. „înainte! Lupta 
continuă" de Constantin Pohrib, 
„Ei au murit la Moisei" de Vasile 
Kazar, „Se aprindeau lumini în 
noapte" de Vasile Dobrian ș.a. Me
taforică și nu sinonimică această 
orientare spre aspectele specifice 
ale dezvoltării noastre contempora
ne a avut darul de a conferi auten
ticitate. forță de comunicare unor 
lucrări semnate de artiști care se 
bucură astăzi de un real prestigiu, 
dintre care amintim pe Paul Erdos, 
Octav Grigorescu, Constantin Pi- 
liută. Marcel Chirnoagă, Ligia Ma- 
covei. Geta Brătescu. Constantin 
Baciu, Corina Beiu-Anghelută. Dan 
Erceanu, Vasile Socoliuc. Vladimir 
Șetran. Ladislau Feszt, Mariana 
Petrașcu ș.a. Sînt lucrări care, atît 
prin tematică, cît și prin rezolvarea 
ei artistică, atestă continuarea unor 
tradiții spirituale constructive, lu
crări care' exprimă ideile nobile ale 
constructorilor noii societăți — oa
meni ce trăiesc și muncesc pentru 
viitorul socialist și comunist al 
patriei.

Capabile să recepteze elementele 
cele mai încărcate de sens ale exis
tentei noastre contemporane, ale 
extraordinarei dezvoltări economi- 
co-sociale a patriei, dar și să oma
gieze momentul aniversar de o 
deosebită însemnătate pe care îl 
reprezintă 23 August 1944 — afișele 
politice prezentate în sălile Muzeu
lui de artă contribuie la evocarea 
complexă pe care o realizează ma
nifestarea în ansamblul ei.

Marina PREUTU
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Un slujitor devotat
al școlii medicale românești
începuturile invățămîntulul medical 

la noi în țară datează din anul 184'2, 
cind dr. Nicolae Krețulescu a deschis, 
la Spitalul „Colțea", o școală de sub- 
chirurgi (felceri), pentru a face față 
nevoilor de îngrijire medicală a 
populației, lipsită în acea vreme de 
orice fel de ajutor sanitar. Școala 
funcționează, cu întreruperi și schim
bări de conducere, pînă în anul 1855.

Adevăratul ctitor al învătămintului 
medico-chirurgical a fost Carol Da
vila, care a fost adus din 
Franța in anul 1853, de 
către domnitorul. Barbu 
Știrbei, pentru a organi
za serviciul sanitar din 
Muntenia. La doi ani 
după sosire, înființează o 
școală de mică chirurgie 
la Spitalul Oștirii. în a- 
celași timp, cere ca școala 
de la Spitalul Filantropia să fie con
topită cu cea nou creată (4 decem
brie 1855). Școala de mică chirurgie 
înființată de Nicolae Krețulescu în 
1842 și această a doua scoală, care 
a luat ființă prin strădania lui Carol 
Davila, constituie primele începuturi 
ale învățămîntului medico-chirur
gical din tara noastră.

Această a doua scoală a fost trans
formată. datorită Iui Davila, mai în
tîi în „Școală de chirurgie". în 1857, 
iar după un an. în „Școala națio
nală de medicină și farmacie", care 
avea patru ani de studii și era recu
noscută atît în Franța, cît si în Ita
lia. Absolvenții români puteau, după 
încă doi ani de studii, să obțină 
doctoratul în medicină și chirurgie 
în aceste două tari cu vechi tradiții 
in învătămîntul medical. Personali
tatea' lui Davila, energia si perse
verenta lui au fost factorii decisivi 
care au dus la crearea unui învă- 
tămint medico-chirurgical in tara

Acad. prof. dr.
Ion FĂGĂRĂȘANU

noastră. în 1869. acest învătămînt 
este ridicat la nivel universitar, iar 
școala lui Davila devine Facultatea 
de medicină și chirurgie. Invătă- 
mîntul national al medicinii era. 
gratie străduințelor lui. realizat.

După unirea Moldovei cu Munte
nia, domnitorul Alexandru Ioan Cuza 
apreciază activitatea lui Davila. îl 
înaltă la gradul de colonel si-1 nu
mește medic-șef al oștirii Principa
telor Unite, iar în 1860 este înălțat 

la gradul de medic ge
neral de brigadă și in
spector general al servi
ciului sanitar militar. 
Activitatea lui rodnică 
este tot mai mult apre
ciată și recunoscută. Ca 
director al serviciului 
sanitar civil, introduce o 
seri^ de inovații : stagiul 

de spital obligatoriu pentru studenții 
In medicină și concursul pentru ocu
parea locurilor de extern, intern și 
medic de spital. în 1864, recunoscîn- 
du-i-se meritele, i se acordă cetățenia 
română. Copil orfan, crescut printre 
străini, a înțeles de mic suferințele 
celor nevoiași și a militat toată viata 
pentru a le veni în ajutor prin crea
rea unor așezăminte de îngrijire a 
sănătății. Era in aceeași măsură 
preocupat de educarea sanitară a 
populației. Activitatea lui de răspîn- 
dire a cunoștințelor științifice în 
rindurile maselor populare a fost 
neobosită. In fiecare duminică dimi
neața ținea o conferință de populari
zare a ultimelor descoperiri științi
fice din acea vreme.

La 26 august 1884. la vîrsta de 56 
de ani. Carol Davila a decedat, lă- 
șînd o școală de medicină româneas
că. care s-a dezvoltat apoi treptat.

ajungînd .la renumele de care ee 
bucură astăzi în lume. Forța sa mo
rală s-a bazat pe munca neobosită 
pusă în slujba binelui public, pe dra
gostea nețărmurită pentru cei ne- 
avuti. A fost un cetățean patriot, un 
om de știintă cu o cultură aleasă si 
multilaterală, la curent cu mai toate 
disciplinele medicale și biologice din 
vremea sa. Școala lui Carol Davila 
a format un număr mare de medici 
cu pregătire temeinică. Unii dintre 
ei au devenit profesori, alții savanti 
cu renume. în anul 1903. cind fa
cultatea de medicină din București 
s-a mutat în localul actual, foștii lui 
elevi i-au ridicat un monument care 
străjuiește și astăzi intrarea în a- 
ceastă facultate, pentru a aduce 
aminte tinerelor generații de medici 
exemplul acestui mare om de stiintă- 
patriot. acest „enciclopedist al bine
lui". cum l-a definit unul dintre cel 
mai buni elevi ai săi. Societatea 
noastră socialistă, prețuindu-1 meri
tele. a dat numele său unuia dintre 
spitalele nou înființate după 1944 
în Capitală : Spitalul „Carol Davila11.

Aspirațiile lui — asigurarea unei 
baze materiale corespunzătoare și a 
cadrelor medicale necesare ocrotirii 
mamei și a copiilor. Îngrijirii să
nătății întregii populații — au pu
tut fi materializate abia In anii 
construcției socialismului. Datorită 
politicii promovate sistematic de 
partidul nostru în domeniul ocrotirii 
sănătății, a fondurilor alocate de 
stat, realizările din anii libertății 
noastre și, cu deosebire, înfăptuirile 
din ultimele două decenii au depășit 
cele mai Îndrăznețe visuri ale aces
tui mare înaintaș al medicinii ro
mânești.
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planul - Îndeplinit exemplar, 
LA TOȚI INDICATORII 
în fiecare unitate economică

Cronica zilei

(Urmare din pag. I) 
nomia națională, precum și la ex
port, au fost luate din timp mă
suri pentru lansarea lor în fabri
cație mai devreme și onorarea în 
avans a contractelor încheiate. 
Dintre acțiunile întreprinse am re
ținut inițiativa muncitorilor si 
specialiștilor de la secțiile scu- 
lărie și mecano-energetie. oa
meni cu o temeinică pregătire 
profesională, care au preluat exe
cuția unui important volum de 
lucrări și chiar a unor instalații 
întregi. Prin repartizarea și folosi
rea mai chibzuită a forței de 
muncă, prin măsurile luate pentru 
creșterea productivității muncii, 
aceste secții reușesc să-și îndepli
nească ireproșabil propriile sarcini 
curente de plan și, totodată, să 
dea o mină de ajutor deosebit de 
prețioasă la realizarea producției 
de bază. De asemenea, un sprijin 
substanțial s-a primit de la între
prinderea mecanică din Tîrgoviste, 
care la ora actuală produce a- 
proape 10 la sută din componen
tele acestor instalații.

„Un mare nomenclator de pro
duse, ne transmite la rîndul lui co
respondentul nostru Gheorghe 
Giurgiu, se realizează și la COM
BINATUL CHIMIC IIIN TÎRNA- 
VENI. Iar așa cum ne-a precizat 
tovarășul Maftei Hurubean, direc
torul tehnic al unității, planul pro
ducției fizice a fost depășit și aici 
la o serie de sortimente princi
pale. Mai precis, în cele opt luni 
care au trecut din acest an s-au 
fabricat suplimentar 6 300 tone car
bid, iar la produse din gresie, 
antidăunători, săruri de bariu și 
utilaje tehnologice planul a fost de
pășit cu pînă la 10 la sută. Depășirea 
planului la aceste sortimente se 
datorează mobilizării, muncii pline 
de dăruire a întregului colectiv de 
lucrători și cadre tehnico-ingine- 
rești, acțiunilor de întrajutorare 
organizate între secții, bunei între
țineri și exploatări a utilajelor și 
instalațiilor din dotare. Dovada : 
după opt luni, indicele de utili
zare a cuptoarelor de carbid, a 
mașinilor și instalațiilor din aceste 
secții este de 99 la sută".

,;PlanuI depășit lună de 
lună" — o știre pe care o 
dorim cit mai des auzită. 
Prezent în mijlocul oamenilor 
muncii de la ÎNTREPRINDEREA 
FORESTIERA de exploatare 
ȘI TRANSPORT VÎLCEA. unitate 
care in acest an s-a situat lună de 
lună in fruntea întrecerii socia
liste, corespondentul nostru. Ion 
Stanciu. ne transmite :

— Deși realizează peste 70 de 
sortimente de produse din lemn, 
forestierii vilceni au obținut im
portante depășiri de plan la fiecare 
produs în parte. După opt luni, 
planul a fost depășit printre al
tele cu 8 873 mc lemn pentru in
dustrializare, 5 060 mc lemn pentru 
celuloză, 1 760 mc cherestea. Me
rită subliniat faptul că planul a 
fost îndeplinit și depășit lună de 
lună, deși prin specificul activității 
lor forestierii au avut de trecut 
numeroase greutăți provocate de 
capriciile vremii. îndeoșebi în 
primul trimestru al anului. Această 
adevărată performantă a fost însă 
posibilă datorită bunei organizări 
a muncii, acțiunilor de întra
jutorare organizate intre cele 
trei unități de producție ale între
prinderii. Pentru alte amănunte 
ofer legătura tovarășului Gheorghe 
Petrescu, directorul tehnic al în
treprinderii :

— Referindu-mă la organizarea 
muncii în lunile de iarnă, cînd 
practic nu s-a putut lucra în par
chetele din Munții Lotrului, am 
luat măsura de a redistribui forța 
de muncă și utilajele în exploa
tările din sudul județului. Totuși, 
ponderea în ce privește volumul

Pentru petrecerea vacanței pe 
meleagurile județului Cluj, turiștii 
au la dispoziție citeva atrăgătoare 
unități turistice și de alimentație 
publică. Una dintre acestea este 
Cabana Buru, amplasată la numai 
4 kilometri de Cheile Turzii, pe 
drumul național Turda—Cîmpeni, 
într-un peisaj pitoresc pe Valea 
Arieșului. Cabana este deschisă în 
orice sezon, oferind cazare în ca
mere cu două și trei paturi. Unita
tea are si restaurant. Altă unitate 
apreciată este popasul turistic 
Terasa Căpuș, situat pe șoseaua 
națională Cluj-Napoca — Oradea, 
lîngă o pădure de stejari. Un plăcut 
loc de popas este, de asemenea, 
Cabana „Ardeleana". într-o pădure 
de brazi în apropierea unui lac de 
acumulare, la 17 kilometri de 
Huedin.

Pe șoseaua națională Cluj-Napoca 
— Oradea, intr-un decor pitoresc, 
la 680 metri altitudine, pe Valea 
Crișului Repede, se află popasul 
turistic „Izvorul Crișului" cu 42 
locuri de cazare în căsuțe. La rîn
dul său, „Hanul Pescarilor", din 
apropiere de Luncani, pe malul 
rîului Arieș. dispune de locuri de 
cazare în căsuțe și de un restau
rant. 

masei lemnoase o dețin exploată
rile de pe Valea Lotrului si din 
zona Cîineni. De aceea, începînd 
din trimestrul II au fost consti
tuite trei brigăzi în sectoarele de 
exploatare Băbeni. deci din sudul 
județului, cărora le-a fost repar
tizată zona Vasilatu. iar alte două 
brigăzi din sectorul Dîngești au 
fost redistribuite în parchetele de 
la Cîineni. Același sistem de în
trajutorare a fost practicat si în
tre sectoarele de industrializare. în 
luna august, de pildă, cînd la uni
tatea din Băbeni s-au executat lu
crări de revizii și reparații, sarcina 
de acoperire a comenzilor la che
restea și alte produse a fost pre
luată de unitatea din Brezoi. Acum, 
cînd am luat cunoștință de pro
iectul de Directive ale Congresului 
al XIII-lea al partidului, cînd cu
noaștem precis perspectivele lumi
noase ale viitorului sintem deciși 
să muncim și mai bine, cu si mai 
multă dăruire pentru îndeplinirea' 
și depășirea planului pe acest an 
și pe întregul cincinal, asigurînd 
astfel cea mai bună pregătire pen
tru realizarea sarcinilor viitorului 
cincinal. în numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din 
întreprindere (in să exprim apro
barea hotăririi Plenarei C.C. al 
P.C.R. cu privire Ia realegerea to
varășului Nicolae Ceausescu în 
funcția supremă de secretar gene
ral al partidului, pornind . tocmai 
de la convingerea că prin această 
opțiune avem garanția că tot ceea 
ce ne-am propus pentru viitor se 
va înfăptui.

Calitatea — semn dis
tinctiv al produselor româ
nești livrate peste hotare, 
dar și în țară. Ca semn 31 apre
cierii calității produselor pe care 
le realizează, pe adresa ÎNTRE
PRINDERII MECANICE DIN BO
TOȘANI sosise o scrisoare, prin 
care se comunica în cuvinte elo
gioase că organele de asamblare li
vrate peste prevederi unui parte
ner vest-european corespund în
tru totul exigențelor, exact în mo
mentul în care corespondentul nos
tru Silvestri Ailenei își începea 
documentarea pentru această rela
tare telefonică :

— Evident, nu am pierdut pri
lejul și am citit scrisoarea în între
gime. în felul acesta, am aflat că, 
de fapt, scrisoarea era însoțită de 
rugămintea de a se onora, chiar in 
devans, un nou contract încheiat 
cu partenerul de peste hotare. Un 
telex asemănător s-a primit și de 
la Baza de aprovizionare tehnico- 
materială a județului Gorj, prin 
care — coincidență — apreciindu-se 
calitatea acelorași organe de a- 
samblare. se solicita suplimentarea 
„pentru bazinul carbonifer" a con
tractelor încheiate pe luna septem
brie. în aceste condiții, tovarășul 
Mihai Condurachc, președintele 
consiliului oamenilor muncii, ne-a 
spus — ca ceva de la sine înțeles 
— că planul pe opt luni la produc
ția de organe de asamblare a fost 
depășit cu 50 tone, din care 20 tone 
au fost livrate suplimentar la ex
port. Ceea ce reține în mod spe
cial atenția este grija pentru cali
tatea produselor realizate, dar și 
pentru eficiența propriei activități. 
După cum ne-a precizat inginerul 
Florin Pocol, șeful biroului de pla
nificare, în perioada care a trecut 
din acest an. prin reducerea ac
centuată a consumurilor speci
fice. s-a reușit să se obțină din 
fiecare tonă de metal prelucrat 
produse cu o valoare de aproape 
2 000 lei mai' mare față de preve
deri. Ca atare, cele 50 tone organe 
de asamblare obținute suplimen
tar au fost realizate practic cu me
tal economisit. Este un rezultat, asa 
cum au ținut să ne spună absolut 
toți muncitorii cu care am discutat, 
ce se înscrie în spiritul prevederi

POPASURI TURISTICE ÎN JUDEȚUL CLUJ

Cabana Buru din județul Cluj

lor proiectului Directivelor Con
gresului al XIII-lea al P.C.R., al 
exigențelor formulate în repetate 
rînduri de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului.

Recuperarea restanțelor 
— în timp cît mai scurt ! Cu 
toate rezultatele în general bune 
obținute de unitățile investigate, 
planul la producția fizică nu a 
fost totuși îndeplinit pretutindeni 
integral, la toate sortimentele. La 
întreprinderea de utilaj petrolier 
din Tirgoviște există o însemnată 
restanță la sortimentul racorduri 
speciale. La Combinatul chimic din 
Tirnăveni, planul nu a fost reali
zat integral la acid formic și oxa
lic. oxid de zinc, sulfat de alumi
niu, bicromat de sodiu, acid 
fluorhidric și criolit. Iar la între
prinderea mecanică din Botoșani 
s-a acumulat o mare restanță la 
producția de elemente hidropneu- 
matice. Desigur, toate aceste pro
duse sînt absolut necesare econo
miei naționale. Cum se explică 
atunci restanțele înregistrate ?

In primul caz, datorită neasigu- 
rării unei asistențe tehnice cores
punzătoare la montaj de către fur
nizor, o serie de mașini-unelte li
vrate de întreprinderea de strun
guri Arad pentru o nouă capacitate 
de producție nu au putut fi puse 
în funcțiune la termenul prevăzut. 
De aici, neăsigurarea capacității de 
prelucrare la unitatea din Tîrgo- 
viște și acumularea unor însem
nate restanțe. La combinatul din 
Tirnăveni nu au fost puse in 
funcțiune la termenele planificate 
unele capacități de producție și, 
uneori, nu s-a asigurat în timp 
util baza tehnico-materială. în 
fine, unitatea din Botoșani și-a pus 
singură bețe în roate,- cum se 
spune, apelînd cu prea multă ușu
rință la o serie de colaborări la alte 
unități din Brașov, Birlad, Bucu
rești, pentru execuția unor compo
nente ale elementelor hidropneu- 
matice. Colaborări pe cit de costi
sitoare, pe atît de nefavorabile în
cadrării în termenele de execuție. 
Nu puteau sau nu pot fi eliminate 
operativ aceste neajunsuri, care 
împiedică realizarea ritmică, la 
toate sortimentele a planului la 
producția fizică ?

Concluzia investigației între
prinse este că, in toate cazurile, 
restantele pot fi recuperate neîn- 
tîrziat. Dealtfel, la intervenția Co
mitetului județean de partid Boto
șani. la întreprinderea mecanică 
din localitate problema colaborări
lor a .și fost soluționată prin... 
crearea pe aceleași spații de pro
ducție a unei linii tehnologice noi. 
Acum, rămine numai ca întreprin
derea „Progresul" din Brăila, prin
cipalul beneficiar al elementelor 
hidropneumatice, să se achite de 
obligația asumată prin contract de 
a livra o serie de semifabricate 
turnate. Deci beneficiarul are cu- 
vîntul ! De asemenea, la întreprin
derea de utilaj petrolier din Tirgo
viște, noile strunguri pot fi puse 
operativ în funcțiune prin inter
venția imediată a furnizorului din 
Arad. După cum. pe deplin rezol
vabile sint și problemele de la 
Combinatul chimic din Tirnăveni, 
unde se așteaptă ca Trustul-antre- 
priză de construcții-montaj din 
Cluj-Napoca și subantreprizele 
sale să treacă de îndată la finali
zarea lucrărilor necesare pentru 
punerea in funcțiune a noilor capa
cități de producție. Cu convingerea 
că aceste semnale vor fi exact în
țelese de unitățile vizate, lăsăm 
deschise paginile ziarului pentru a 
consemna cit mai curînd rezolvarea 
problemelor amintite și îndepli
nirea exemplară, ritmică a planu
lui producției fizice la toate sorti
mentele, în toate întreprinderile.

Ion TEODOR

Deschiderea expoziției „40 de ani de Ia revoluția 
socialistă din Bulgaria**

La Muzeul de istorie a partidu
lui comunist, a mișcării revoluțio
nare si democratice din România 
s-a deschis, miercuri, expoziția „40 
de ani de la revoluția socialistă din 
Bulgaria".

în expoziție sint ilustrate eveni
mentele de la 9 Septembrie 1944, 
cînd poporul bulgar, sub conducerea 
partidului comunist, a instaurat Pu
terea populară, deschizînd drumul 
înfăptuirii revoluției socialiste. Sint 
înfățișate, de asemenea, aspecte ale

PREGĂTIREA NOULUI AN DE ÎNVÂȚĂMÎNT - SUB SEMNUL EXIGENȚELOR CALITĂȚI!

în anul gloriosului jubileu al săr
bătorii noastre naționale si al Con
gresului al XIII-lea al partidului, 
autorii, editorii, tipografii, toți cei 
angajați în elaborarea si tipărirea 
cărților de școală sau universitare 
raportează cu mîndrie o realizare de 
adîncă semnificație : în aceste zile, 
manualele prevăzute pentru noul an 
de invățămint sint in marea lor ma
joritate tipărite Si există condiții ca 
ele să se afle in totalitate pe pupi
trul elevilor din primele zile de școa
lă. Ultimul „bun de difuzat" pentru 
manualele școlare., aflăm de la Edi
tura didactică și pedagogică, a fost 
expediat pe data de 22 august. Prin 
rapiditatea și buna ei pregătire, prin 
atributele de calitate ce-i sint pro
prii. această ..șarjă de carte școlară" 
vine să confirme o dată mai mult 
adevărul binecunoscut, dar .nu întot
deauna respectat, că elaborarea și di
fuzarea manualelor în condiții opti
me reprezintă urmarea firească a 
unor judicioase măsuri organizatori
ce : planificarea și respectarea ri
guroasă a tuturor etapelor de muncă 
editorială și tipografică, asigurarea, 
în fiecare an. a unei producții an
ticipate de carte școlară, colaborarea 
permanentă între toți factorii răs
punzători de elaborarea, tipărirea și 
difuzarea la timp a cărților de școa
lă. Și. desigur, se cer totodată sub
liniate eforturile depuse pentru ac
tualizarea' conținutului și accentua
rea tinutei educative a cărților de 
școală, pentru creșterea accesibili
tății și atractivi tătii lor Inclusiv pe 
calea unei ținute grafice superioa
re. Cum bine se știe, claritatea gîn- 
dirii. frumusețea stilistică, puterea 
grăitoare a imaginilor sînt de ne
lipsit în orice manual modern și 
tocmai de aceea preocupările de 
acest gen se cer continuate, cu un 
mai pronunțat caracter sistematic, 
si în anul viitor.

Saltul de calitate, pe care Întrea
ga noastră dezvoltare social-econo- 
mică îl reclamă din partea invătă- 
mîntului. iși află un punct esențial 
de sprijin in perfecționarea proce
sului de predare, iar o asemenea 
perfecționare cade în sarcina tutu
ror manualelor.

Eforturile de perfecționare sînt. 
de asemenea, vizibile și în cazul 
manualelor universitare ; cu excep
ția a patru titluri, aceste lucrări 
vor fi gata în săptăminile ur
mătoare, studenții avînd astfel 
posibilitatea să-si procure o sea
mă de manuale noi si îmbunătă
țite ca : Mecanică și acustică. Chi
mie anorganică. Teoria și elemen
tele sistemelor de reglare automată. 
Tehnologie electronică. Chirurgie si ‘ 
ortopedie pediatrică. Măsurări elec
trice și electronice. Teoria procese
lor metalurgice. Tehnologia ștanță-

FOTBAL -* campionatul diviziei A

Rezultate bune ale echipelor care ne vor 
reprezenta in cupele europene

e SPORT • SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT

Trecerea în revistă a rezultatelor 
din etapa a doua trebuie să înceapă 
cu cel mai surprinzător dintre ele : 
victoria, netă, cu 2—0 (1—0), a Glo
riei Buzău în fața uncia dintre echi
pele robuste ale diviziei A — adică 
S.C. Bacău, chiar pe terenul acesteia 
din urmă! Iată că proaspăta promo
vată nu va face figurație în primul 
campionat al țării, cum se presupu
nea după etapa Întîi. ci se arată 
decisă să contribuie la calitatea în
trecerii.

Desigur însă, apropierea meciuri
lor internaționale oficiale concen
trează atenția amatorilor de fotbal 
asupra reprezentantelor noastre în 
cupele europene. Toate patru au ob
ținut ieri rezultate pozitive. Mai întii. 
Dinamo București, campioana, a în
vins, la Slatina, pe F.C. Olt, cu 1—0 
(0—0), print.r-un gol marcat de Au
gustin. Formația pare stabilizată in 
alcătuire : Moraru — Rednic. Marin, 
Nicolae, Stănescu — Suciu, Movilă, 
Dragnea — Tulba, Augustin, Orac, la 
care se adaugă Mulțescu și Andone, 
ceea ce explică și interesul antreno
rului reprezentativei, Mircea Luces- 
cu, de a-i observa direct pe campioni 
la Slatina, inaintea stagiului de pre
gătire pentru partida cu Irlanda de 
Nord, stagiu care va incepe astăzi la 
Snagov.

Steaua, în simțitoare creștere a 
forței de joc, la al doilea meci ofi
cial în noua formulă, a învins clar, 
cu 2—0 (1—0) — goluri marcate de 
Pițurcă și Lăcătuș — pe Chimia, 
chiar pe terenul din Rîmnicu Vîlcea. 
La Baia Mare, deși cu absențe im
portante în formație. Universitatea 
Craiova a învins echipa locală, cu 
1—0 (0—0) — gol înscris de Bîcu. In 
sfîrșit, Sportul studențesc, in vervă 
de atac, s-a impus cu nu mai puțin 

succeselor dobîndite de poporul 
bulgar în toate domeniile de activi
tate. în transpunerea în viată a pro
gramului Partidului Comunist Bulgar 
de edificare a socialismului în tara 
vecină și prietenă. Un loc distinct 
în expoziție îl ocupă imaginile re
feritoare la tradiționalele relații de 
prietenie româno-bulgare. la rapor
turile fructuoase de colaborare si 
cooperare pe multiple planuri din
tre România și Bulgaria.

(Agerpres)

rii si matritării la rece. Producerea 
și păstrarea furajelor etc.

Consemnind la loc de frunte ase
menea eforturi și realizări, carac
teristice procesului de pregătire a 
manualelor pentru acest an. nu pu
tem pierde din vedere o seamă de 
rămîneri în urmă care se cer ana
lizate cu atenție tocmai pentru ca 
ele să nu se mai repete si în vii
tor. Este vorba mai întîi de așa-nu- 
mitele „cozi de tiraj". în fapt întîr- 
zieri în tipărirea tuturor exemplare
lor de carte școlară. Asa cum rezul
tă și dintr-o analiză a întreprinde
rii de difuzare a cărții, la data de 
29 august se mai semnalau resturi 
de tiraje la un număr de 20 de ti
tluri. In plus, o seamă de întîrzieri 
se semnalează si la Editura „Ceres" 
unde, din totalul celor 17 titluri de 
manuale penti-u elevii liceelor agro
industriale. 6 titluri n-au apărut 
încă in tiraj complet.

Sigur, ponderea redusă a tuturor 
acestor resturi (sub 6 la sută din 
totalul exemplarelor de manuale ti
părite în acest an), dar mai ales 
eforturile remarcabile desfășurate 
îndeosebi de sectorul de carte șco
lară al întreprinderii amintite, pen
tru a prelua din mers și într-un 
timp optim exemplarele încă în 
curs de apariție si a le expedia ur
gent spre școli diminuează considera
bil efectele acestor întîrzieri. Ceea ce 
nu înseamnă că asemenea carențe 
se pot dispensa de analize temeinice, 
operate cu' concursul tuturor facto
rilor răspunzători de editarea, tipă
rirea și difuzarea la timp a -manua
lelor școlare. îndeosebi al Ministe
rului Educației și învătămîntului, 
cel dinții chemat să faciliteze coor
donarea acestui amplu si complex 
proces cultural, devenit astăzi cri
teriu de referință în modernizarea 
și perfectionarea continuă a școlii 
românești de toate gradele. Pentru 
aceasta însă se impun, cum amin
team. instituirea unui climat de or
dine și disciplină pe întreg par
cursul acestui proces, cu elaborarea și 
aprobarea din timp a programelor 
școlare, cu fixarea riguroasă a tira
jelor corespunzătoare, cu respectarea 
întocmai a graficelor de lucru întoc
mite la nivelul editorial, tipografic 
și al difuzării cărții școlare, cu eli
minarea improvizațiilor si formalis
mului. de neconceput astăzi în do
meniul întocmirii cărților de școală.

Iar primele semne în acest sens 
au și apărut : concomitent cu efor
turile pentru ca întregul set de ma
nuale să se afle ne pupitrul fiecă
rui elev din primele zile ale apro
piatului an școlar, s-a trecut la pre
gătirea producției anticipate de carte 
școlară ; din totalul manualelor ne
cesare anului 1985—1986. 65 de ti
tluri. pregătite la Editura didactică 
Si pedagogică, se află în tipografii, 
iar altele se găsesc într-un stadiu 

de 5—0 (3—0) în fața Politehnicii 
Iași — autorii golurilor : Sandu 
Mircea (2), Bozeșan, Coraș și Hagi 
(din 11 m).

La redeschiderea stadionului Ciu
lești, victorie la scor a Rapidului, 
5—1 (3—1). cu Jiul Petroșani, prilej 
de mare bucurie pentru galeria l'ero>- 
viară ; autorii punctelor — Manea 
(2). Cioacă, Șt. Popa, Rada și, res
pectiv, Băluță. La Tg. Mureș, A.S.A. 
— F.C. Bihor 2—0 (1—0), goluri — 
Both și Muntean ; la Hunedoara, 
Corvinul — Politehnica Timișoara 
2—0 (1—0), goluri — Cojocaru și 
Văetuș ; la Pitești, in meci televizat, 
F.C. Argeș — F.C.M. Brașov 3—2 
(2—0), goluri — Moiceanu, Ignat, Io- 
vănescu, respectiv, Mandoca ’și Bența.

în clasament : Sportul studențesc 
și Dinamo •— cite 4 puncte, urmate 
de Rapid, Steaua, F.C. Argeș, Uni
versitatea Craiova — cite 3 puncte.

Etapa viitoare, duminică 16 sep
tembrie. Pînă atunci, Ia -12 septem
brie — Belfast, partida România — 
Irlanda de Nord, din preliminariile 
campionatului mondial. (V. Miro- 
nescu).

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 5 SEPTEMBRIE 1984

EXTRAGEREA I : 17 40 45 12 42 39.
EXTRAGEREA A II-A : 34 21 6 10 

27 24.

FOND TOTAL DE ClȘTIGURI : 
746 440 lei.

Miercuri dimineața. tovarășa 
Alexandrina Găinușe, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, l-a primit pe 
Piotr Andreevici Abrasimov. preșe
dintele Comitetului de Stat pentru 
Turism Internațional al U.R.S.S.. 
care, în fruntea unei delegații. între
prinde o vizită în tara noastră. în 
cursul întrevederii au fost discutate 
probleme legate de dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țări în dome
niul turismului.

în cursul aceleiași zile a fost sem

avansat de elaborare. Este o preve
dere bună, oportunitatea ei a fost 
dovedită în fiecare an. Eliminînd 
munca in asalt, atît de păgubitoare 
pentru conținutul și înfățișarea ma
nualelor. o astfel de măsură îngă
duie inclusiv difuzarea armonioasă 
și. ca atare, putința ca manualele 
fiecărui nou an școlar să intre în 
obiectivul analizei consfătuirilor ca
drelor didactice care pi'eced si. ca 
organisme de lucru, de dezbatere, 
contribuie la adoptarea modalități
lor optime de perfecționare a mun
cii didactice. „Măsura ca manualele 
fiecărui an să ajungă la noi pînă la 
1—10 august — aprecia tovarășa 
Cristina Mocănescu. directoarea Cen
trului de librării al județului Tul- 
cea ■— ar îngădui școlilor stabilirea 
mai precisă a numărului necesar de 
exemplare și. ca atare, diminuarea 
eforturilor cerute de obișnuitele re- 
cartări. In plus, s-ar realiza si eco
nomii la cheltuielile de transport 
pentru că. vă dati seama. în cazul 
cînd. asa cum s-a întîmplat anul tre
cut. de pildă, unele manuale sosesc 
prin octombrie si chiar noiembrie, 
transportul solicită eforturi mai 
mari".

O asemenea măsură de prevede
re, ca cea concretizată în pregătirea 
producției anticipate de carte școla
ră, se cere adoptată și intr-o altă 
privință : tovarășa Ana Gheorghiu, 
redactor-șef la Editura didactică și 
pedagogică, ne vorbea despre faptul 
că multe lucrări așa-zis auxiliare 
(in fapt, instrumente esențiale ale 
activității la catedră), scoase de a- 
ceastă editură pe parcursul anilor, 
au primit consacrarea unor presti
gioase premii românești. Intre alte
le, e vorba de lucrări precum : Apli
cații și probleme de chimie pentru 
treapta a Il-a de liceu, Experiențe 
de chimie și lucrări de cerc pentru 
gimnazii etc. Ne-a spus toate aces
tea pentru a reține atenția asupra 
faptului că asemenea lucrări n-au 
mai fost prevăzute și pentru anul 
1984. De unde și proliferarea a tot 
felul de culegeri de exerciții și pro
bleme, unele situate în afara pro
gramei școlare, altele fără un sus
ținut efort de creație 'pedagogică șl, 
ca atare, lipsite în bună măsură de 
unitatea și de continuitatea atît de 
necesare procesului de pregătire 
prin școală. Sesizînd pasivitatea Edi
turii didactice și pedagogice, mai 
multe -edituri scot de sub tipar a- 
semenea lucrări care, s-o spunem 
deschis.' nu întotdeauna rezistă e- 
xamenului științific, metodico-di- 
dactic.

O dovadă mai mult că pregătirea 
cărților școlare, deși are caracter ci
clic. necesită de fiecare dată un efort 
sporit de creație, de maximă com
petență politică și profesională.

Mihai IORDĂNESCU 
Neculai AMlHULESEi

Ciclism : TURUL ROMÂNIEI
CLUJ-NAPOCA 5 (De la trimisul 

Agerpres, Lucian Oprea) : Turul ci
clist al României a programat 
miercuri etapa a 5-a, una dintre cele 
mai dificile ale acestei ediții, cu nu
mărul 2 purtind caravana de la 
Deva la Cluj-Napoca, pe distanța de 
171 km, cu un traseu muntos in ulti
ma parte, care a cuprins și un punct 
de cățărare de prima categorie.

Ca și pînă acum, plutonul a rulat 
compact doar putini kilometri după 
start, la km 8 evadînd tinărul Iosif 
Bondar (combinata Mureșul Tg. Mu
reș — Voința Arad). Dar. deși tot 
timpul hărțuit de alte acțiuni ofen
sive, plutonul a păstrat o distanță 
rezonabilă față de numeroșii fugari, 
pînă la kilometrul 125, cînd un grup 
de patru alergători reușește să-și 
creeze un avans de aproape 5 minu
te. Liderul clasamentului general era 
acum în pericol, întrucit între fugari 
se aflau grecul Evanghelos Papada- 
kis și polonezul Stanislaw Gro- 
chowski. Bun pe munte, Grochowski 
rămine singur la punctele de cățăra
re de la Dăbăgău (categoria B) și cel 
de la Feleac (de primă categorie) și 
iși continuă cursa solitară, urmat la 
aproximativ 2’ de compatriotul său 
Tadeusz Kreslak. Aceasta va fi si or
dinea sosirii pe Stadionul munici
pal din Cluj-Napoca. unde erau pre- 
zenți peste 10 000 ,spectatori.

Iată clasamentul final al etapei a 
5-a : 1. Stanislaw Grochowski (Po
lonia) — 4h25’35”: 2. Tadeusz Kres
lak (Polonia) — la 2’25”; 3. Giorgios 
Lukopoulos (Greci.'); 4. Valentin 
Constantinescu (România): 5. Cornel 
Nicolae (Dinamo București); 6. Flo
rentin Chitu (C.I.B.O. Brașov) — la 
3’35”.

După cinci etape, primul loc in 
clasamentul general este deținut in 
continuare de Valentin Constantines- 
cu. urmat de Mircea Rorhașcanu — 
la 49”. Constantin Cârutașu — la 
1’20”. Stanislaw Grochowski — la 
1’28”. Cornel Nicolae — la 2'01” și 
Giorgios Lukopoulos (Grecia) — 
la 2’33”. 

nată înțelegerea dintre Ministerul 
Turismului din Republica Socialistă 
România și Comitetul de Stat pen
tru Turism International al U.R.S.S. 
privind extinderea relațiilor turistice 
dintre cele două țări pa perioada 
1986—1990. Documentul a fost semnat 
de Nicolae Gavrilescu. ministrul tu
rismului și sportului, si P.A. Abrasi
mov, președintele Comitetului de 
Stat pentru Turism International al 
U.R.S.S.

*
La sediul Asociației de drept inter

național și relații internaționale din 
București s-a desfășurat, miercuri, o 
masă rotundă. în cadrul căreia Petrus 
Buwalda. ambasador, șeful dele
gației Olandei la Conferința pentru 
măsuri de incredere și securitate si 
pentru dezarmare în Europa, a pre
zentat o expunere privind poziția 
Olandei fată de Conferința de la 
Stockholm.

, (Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 7, 8 și 9 septembrie. în tară : 
vremea va fi în general instabilă în 
prima parte a intervalului, apoi se va 
ameliora. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea averse locale de ploaie, în
soțite de descărcări electrice, mai 
frecvente în nordul țării și la munte. 
Izolat, cantitățile vor depăși 25 de litri 
pe metru pătrat in 24 de ore. Vîntul va 
sufla moderat cu intensificări de 
scurtă durată. Temperatura în scădere 
ușoară. Minimele vor oscila între '1 și 
17 grade, iar valorile maxime între 20 
și 30 grade. Izolat, condiții de grin
dină. ‘în București, vremea va fi ușor 
instabilă, cu cerul schimbător. Va 
ploua sub formă de averse, însoțite de 
descărcări electrice. Vîntul va prezenta 
intensificări de scurtă durată. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
13 și 15 grade, iar maximele, în scă
dere ușoară, între 27 și 29 grade.

DE LA C. E. C.
Opțiunea de a păstra la C.E.C. 

economiile bănești personale este 
un deziderat și un drept exclusiv 
al fiecărui cetățean în parte, care 
hotărăște singur asupra acestui 
lucru. Opțiunea aceasta strict indi
viduală este stimulată și de nu
meroasele drepturi și avantaje pe 
care Casa de Economii și Consem- 
națiuni le asigură tuturor depună
torilor' — economisirea la C.E.C. 
constituind astfel un mijloc efi
cient nu numai de păstrare a eco
nomiilor bănești personale, dar si 
de sporire necontenită a acestora, 
prin dobinzile și cîștigurile acor
date de C.E.C.

— Statul garantează depunerile 
populației la C.E.C., titularii de
punerilor sau persoanele Împu
ternicite de aceștia puțind solicita 
pricind, restituirea . totală sau par
țială a sumelor depuse.

— Sumele păstrate Ia C.E.C.. do- ‘ 
binzile și cîști’gufilb! atribuite, prd- 
cum si transferul depunerilor pe 
numele moștenitorilor sint scutite 
de impozite și de taxe.

— Titularul unui instrument de 
economisire poate solicita introdu
cerea clauzei de împuternicire în 
favoarea a cel mult două persoa
ne. care pot efectua operații de 
depuneri, restituiri sau lichidări 
din soldul instrumentului de eco
nomisire respectiv. Clauza de îni- 
puternicire este valabilă numai pe 
timpul vieții titularului.

După decesul titularului, de 
soldul economiilor pot beneficia 
persoanele indicate de acesta prin 
dispoziția testamentară. în cazul în 
care titularul nu a introdus dis
poziția testamentară, sumele se 
restituie moștenitorilor legali sau 
testamentari ai titularului pe baza 
si in limitele stabilite prin certifi
catul de moștenitor.

— Restituirea sumelor depuse se 
poate condiționa de persoana care 
a făcut depunerea pe numele altei 
persoane. Condiționarea se face la 
emiterea libretului, iar toate de
punerile ulterioare ne acest libret 
sint supuse condiției inițiale. .

— Spmele depuse sînt purtătoare 
de dobinzi ori cîștiguri în bani, 
obiecte sau excursii. Cîștigurile se 
acordă prin trageri la sorți lunare 
sau trimestriale.

— Depunătorii la C.E.C. au drep
tul să dispună dună cum cred de 
cuviință, timp nelimitat, de sumele 
depuse, legea asigurînd imprescrip
tibilitatea acestora. De aceeași dis
poziție legală beneficiază și dobînl- 
zilc, precum și cîștigurile obținute. 
Datorită acestui fapt, dobinzile și 
cîștigurile pot fi încasate, ca și 
depunerile, oricind, de* depunători.

Administrația de stat 
Loto-Pronosport informează

La tragerea excepțională 
PRONOEXPRES de duminică 9 
septembrie 1984 se pot obține 
autoturisme „OLTCIT SPE
CIAL" Ia ambele faze, precum și 
excursii în R.P. Polonă și im
portante sume de bani. Se ciș- 
tigă și cu 3 numere din 6 sau 8 
extrase. în total, se extrag 42 
de numere, cîștigurile fiind re
partizate pe 13 categorii. Prețul 
unei variante simple este de 6 
lei (cu drept de participare nu
mai la faza a Il-a) și de 25 lei 
(cu drept de participare la am
bele faze, adică la toate cele 6 
extrageri).

teatre
® Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Examenul — 19,30.
G Filarmonica ..George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Seară de 
sonate. Alexandra Guțu — violoncel, 
Dragos Mihăilescu — pian —- 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19,30.
® Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 20.
© Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Anonimul venețian — 19,30. 
G Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (15 56 78, grădina Boema) : 

Constelația Boema — 19,30 ; (grădina 
Cărăbuș) : Minispectacol de diver
tisment și film — 19,30.
G Ansamblul ,,Rapsodia Română14 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți —
18,30.
O Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, la 
școala generală nr. 166 — Crîngași) 
Tîndală... cloșcă — 19.

cinema
© Surorile î FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CULTU
RAL (83 50 13) — 9: 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20.

O După mulți ani („Zilele filmului 
coreean"): STUDIO (59 53 15) — 17; 
18,45; 20,15.
O Emisia continuă : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
G Cantemir : FESTIVAL (15 63 84) —
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
@ Probă de microfon : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 14,30; 16.30; 18,30.
G Nemuritorii : UNION (13 49 04) — 
9.30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Runda 6 : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15,30; 17,45; 20.
0 Scopul si mijloacele : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30: 17,30; 19,30.
© Ca-n filme : COTROCENI (49 48 43)
— 15; 17,15; 19,30.
© Salutări de la Agigea : CIULEȘTI 

(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20.
O Undeva, cîndva : SALA MARE A 
PALATULUI — 17,15; 20, PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Acțiunea „Autobuzul" : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Brigada diverse în alertă : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15,30; 17,30;
19,30.
G Lovitură fulgerătoare : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15;
19,30.
G Trandafirul sărat : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11»; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
G Fantezii desenate — 9; 11; 13, Viraj

periculos — 15; 17; 19 : DOINA
(16 35 38).
G Agonia : SCALA (11 03 72) — 9; 12; 
16; 19.
G Imperiul contraatacă — 9,30; 12;
14,30, STUDIO (59 53 15).
G Detașament cu misiune specială s 
LIRA (317171) — 15,30; 17,45; 20.
O Nava aeriană : VIITORUL (10 67 40) 
—15,30; 17,30: 19,30.
G Prindeți și neutralizați : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
G Arma misterioasă : POPULAR 
(35 15 17) — 15 ; 17,15 ; 19,30.
G Călărețul fără cap : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
0 Seherezada : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) —9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

0 Compania a 7-a sub clar de lună : 
CAPITOL (16 29 17) — 8,45; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 19,45, la grădină — 20,30. 
G Căpitanul răzbunării : BUCUREȘTI 
(15,61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45.; 
20.
G Afacerea Pigot : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20.
G Martorul știe mai mult : FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45 ; 19,45, la grădină — 20,30.
G Marfă furată : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
G Omul și fiara : DACIA (50 35 94) — 
9; 12; 16; 19.
G Campionul î PACEA (60 30 85) —
15.30; 19.
G I se spunea buldozerul : MELO

DIA (11 13 49) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.
G Lupii mărilor ; GRIVITA (17 08 58)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, AU
RORA (35 04 6G) — 9: 11,15; 13,30 15,45; 
18; 20. la grădină — 20,15.
0 Superman : GLORIA (47 46 75) —
9; 12; 15; 18, la grădină — 20,15.
0 Cobra se întoarce : ARTA (21 31 86)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, la grădină —
20,30.
© Cineva ca tine : FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15.30: 17,45; 
20.
G Camionul de cursă lungă : GRĂ
DINA LIRA (31 71 71) — 20,30.
G Rocky II : GRĂDINA LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 20.30.
© Salamandra ; GRADINA MO
DERN (23 71 01) — 20,30.
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VOINȚA UNANIMĂ A POPOARELOR:

Să triumfe rațiunea,
să prevaleze interesele păcii!

ANGLIA : In pregătirea unor ample manifestații 
antirăzboinice

Londra. Mii de femei britanice 
susțin chemarea lansată de cole
gele lor de luptă aflate în „tabă- 

t ra păcii" din apropierea bazei a- 
mericane de rachete de la Green- 

' ham Common, de a organiza o de- 
l cadă de ample acțiuni în sprijinul 
. păcii. Potrivit presei, 25 000 de fe- 
1 mei din comitatul Derbyshire au a- 
ț nunțat intenția de a participa la o 

demonstrație de protest împotriva 
instalării rachetelor cu rază medie 
de acțiune pe teritoriul țării. Se

ț 
ț 
ț

ț 
ț
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ț 
ț 
ț

consideră că la acțiunile din ca
drul decadei vor participa mai mul
te milioane de cetățeni.

Pe de altă parte, o puternică de
monstrație de protest a avut ioc 
în apropierea bazei aviatice ame
ricane de ia Allconbery, Participan
ts au cerut retragerea de pe teri
toriul britanic a rachetelor de croa
zieră, încetarea aplicării planului 
N.A.T.O. privind Instalarea de 
arme de distrugere în masă.

noi

GRECIA : Miting împotriva înarmărilor nucleare
derației, a evidențiat importanța 
tot mai mare a luptei împotriva 
cursei înarmărilor, pentru destin
dere, pentru crearea 
fără arme nucleare In

ATENA 5 (Agerpres). — Sub 
devizele „Nu — cursei înarmări
lor !“, „Pentru pace și colaborare 
intre popoare !", „Afară cu bazele 
militare și armamentele nucleare.'", 
la Atena a avut loc un miting de 
masă organizat din inițiativa Con
federației Generale a Muncii din 
Grecia. Luînd cuvintul, G. Rafto- 
poulos, secretar general al confe-

unei zone 
Balcani. El

FINLANDA : Apelul Confederației sindicatelor
HELSINKI 5 (Agerpres). — Con- 

■ federația Sindicatelor din Finlanda 
1 (S.A.K.) a adresat organizațiilor 

obștești și tuturor cetățenilor țării 
apelul de a milita și mai activ 
pentru asigurarea păcii. Intr-o de
clarație dată publicității la Hel
sinki, după ce se atrage atenția
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i-a chemat pe oamenii muncii din { 
Grecia să-și intensifice acțiunile in * 
apărarea păcii, impotriva pericolu- ț 
lui izbucnirii unui conflict nu- i 
clear. '

asupra agravării situației interna- 
ționale, este adresată tuturor mem- ' 
brilor sindicatelor finlandeze che- > 
marea de a lua parte la acțiunile i 
din cadrul „Săptămânii pentru de- ? 
zarmare", care va avea loc in luna ț 
octombrie. I

securitate internațională", o fost marcată Io 1 septembrie in. numeroase 
țări prin ample acțiuni de protest împotriva cursei inarmărilor. Fotografia 
de mai sus prezintă un aspect de la demonstrația desfășurată la Dort
mund (R.F.G.), sub lozinca : „ÎMPREUNĂ, ÎMPOTRIVA RACHETELOR 

ATOMICE I"

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 5 (Agerpres). — Intr-o 

declarație făcută la Beirut, primul 
mințstru al Libanului, Rashid Kara- 
me, și-a' exprimat încrederea că gu
vernul de uniune națională pe care 
11 conduce va putea duce la bun 
sfîrșit sarcina normalizării situației 
din țară. Acțiunea guvernului, a 
spus el, va fi orientată, in continua
re, in direcția eliberării teritoriului 
național, a asigurării securității și 
înfăptuirii reformelor politice preco
nizate.

Pe de altă parte, agenția M.E.N. 
relatează că avioane israeliene au 
efectuat, miercuri, noi zboruri de re
cunoaștere deasupra teritoriului li
banez.

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— Statele nealiniate membre ale 
Consiliului de Securitate al O.N.U., 
care examinează plîngerea Libanului

privind abuzurile tortelor d« ocupa
ție israeliene în sudul Libanului, au 
cerut trimiterea unei misiuni de an
chetă a O.N.U. în teritoriul libanez 
ocupat — transmite agenția U.P.I. In 
plîngerea sa, guvernul libanez, sus
ținut de majoritatea partlcipanților, 
a acuzat Israelul de încălcare a Con
venției de la Geneva din 1949 pri
vind ocupația militară, de arestări 
ilegale de civili. închiderea de scoli 
șl drumuri, razii în sate, soldate ade
sea cu distrugerea locuințelor, a re
coltelor și a altor proprietăți ale să
tenilor si încercări de a abate cursul 
apelor riului Litani si al altor riuri.

Dezbaterile Consiliului de Securi
tate în această problemă continuă, 
urnrînd a fi luat în discuție un pro
iect de rezoluție întocmit de membrii 
nealiniati ai consiliului — apreciază 
U.P.I.

Nicaragua a cerut 
convocarea de urgență 

a Consiliului de Securitate 
al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— Nicaragua a cerut convocarea de 
urgentă a Consiliului de Securitate 
al O.N.U. pentru examinarea „situa
ției create prin noua escaladare a 
agresiunii “ impotriva sa. însărcinatul 
cu afaceri nicaraguan la O.N.U. a 
arătat că tara sa incriminează, prin
tre altele, recentele atacuri aeriene 
impotriva teritoriului său național, 
în cursul cărora forțele de apărare 
nicaraguane au reușit să doboare un 
elicopter fabricat in S.U.A.. avînd la 
bord doi cetățeni americani, si un 
avion de aceeași proveniență, de ti
pul „C-47“.

MOSCOVA

„Zilele culturii românești in U.R.S.S."

Încheierea vizitei președintelui R. P. Chineze
în R. S. F.

BELGRAD 5 (Agerpres). — Pre
ședintele R.P. Chineze. Li Xiannian, 
membru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, si-a încheiat miercuri vizita 
oficială efectuată în R.S.F. Iugosla
via, plecind spre patrie. în timpul 
vizitei, el a avut convorbiri cu pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugosla
via, Veselin Giuranovicl. cu preșe
dintele Prezidiului C.C. al U.C.I.. ÂJj 
Șukria, cu alte oficialități ale tării 
gazdă.

La o intilnire eu ziariștii — 
relatează agenția Taniug ■— pre-

lugoslavia
ședințele Li Xiannian a subliniat că, 
in cadrul convorbirilor cu conducă
torii de stat si de partid iugoslavi, 
s-au constatat păreri identice sau 
foarte apropiate sie celor două părți 
asupra unor probleme internaționale 
majore si a posibilităților de dezvol
tare în continuare a relațiilor de coo
perare bilaterală. China si Iugoslav 
via. s-a evidențiat cu acest prilej, 
promovează o politică externă inde
pendentă si se pronunță pentru opri
rea cursei înarmărilor și reducerea 
tensiunii pe plan internațional.

Rezultatele alegerilor generale din Canada
Partidul Progresist Conservator a obținut majoritatea 

absolută
OTTAWA 5 (Agerpres). — Potri

vit rezultatelor oficiale definitive 
ale alegerilor generale desfășurate, 
marți, în Canada — date publicității 
la Ottawa — Partidul Progresist 
Conservator a obținut 211 dintre 
cele 282 de mandate în parlamen
tul federal, față de 100 de mandate 
în legislatura precedentă, ceea ce 
îi asigură majoritatea absolută și, 
în consecință, revenirea la guvern 
— relatează agențiile de presă. 
Partidul Liberal, care, începind din 
1963, a guvernat Canada, cu excep
ția unei perioade de 9 luni în 
1979—1980, a obținut 40 de mandate, 
față de 135 — in legislatura pre
cedentă.’ Celelalte locuri în forul 
legislativ canadian au revenit Parti
dului Nou-Democrat — 30 de man

date șl independenților — un man
dat.

între cauzele care au dus la în- 
fringerea electorală a liberalilor, la 
Ottawa este amintită situația econo
mică nefavorabilă, caracterizată 
printr-o redresare lentă din cea 
mai severă recesiune, înregistrată 
în anii 1981—1982, o rată extrem de 
înaltă a șomajului — 11,7 la sută 
din totalul forței de muncă a țării — 
și scăderea fără precedent a cursu
lui monedei canadiene in raport cu 
dolarul S.U.A.

Se așteaptă ca în virtutea rezul
tatelor electorale, în următoarele 
două săptămîni, liderul Partidului 
Progresist Conservator. Brian Mul
roney, să formeze și să preia con
ducerea noului guvern al Canadei.

AGENDA 
DIPLOMATICĂ
• „Necesitatea' încetării cit 

mai grabnic posibil" a conflic
tului iraniano-irakian a fost re
liefată in cursul intrevederii care 
a avut loc, la Bonn, intre can
celarul vest-german, Helmut 
Kohl, și Tariq Aziz, vicepremier 
și ministru al afacerilor externe 
al Irakului. ® Habib Chatti, se
cretar general al Organizației 
Conferinței Islamice, a sosit la 
Madrid, la invitația guvernului 
spaniol. In cursul convorbirilor 
cu oficialitățile spaniole vor fi 
abordate situația din Orientul 
Mijlociu, evoluția conflictului 
iraniano-irakian, alte focare de 
criză din Asia șl Africa, o Mi
nistrul de externe bolivian, Gus
tavo Fernandez Saavedra, s-a 
pronunțat, in cursul vizitei la 
Lima, pentru căutarea de soluții 
in vederea depășirii dificultăți
lor economice cu care sînt con- 
fruntatp țările in curs de dez
voltare din regiune. • Președin
tele Austriei, Rudolf Kirchschlae- 
ger, va efectua o vizită la Ate
na, la inceputul săptămînii 
viitoare, Io invitația președinte
lui elen, Constantin Karamanlis.

(Agerpres)

MOSCOVA 5 (Agerpres). — La 
Teatrul Mare Academic de Stat din 
Moscova a avut loc festivitatea inau
gurării „Zilelor culturii românești în
U. R.S.S.", organizate de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste' din 
România și Ministerul Culturii al 
Uniunii Sovietice in cadrul acțiuni
lor dedicate celei de-a 40-a aniver
sări a revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă șl antiimpe- 
rialistă din august 1944.

Au fost prezenți P. I. Demicev, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., ministrul cultu
rii, G. Marciuc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.,
V. F. Samo, șeful Secției cultură a 
C.C. al P.C.U.S., Z. P. Tumanova, 
adjunct al șefului Secției cultură a 
C.C. al P.C.U.S., P. 1. Sabanov și 
G. A. Ivanov, adjuncți ai ministru
lui culturii al U.R.S.S., reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe și 
ai Ministerului Culturii ale Uniunii 
Sovietice, ai unor instituții centrale 
sovietice, oameni de cultură și artă, 
zia riști.

Au participat, de asemenea, dele
gația română condusă de Ion Ștefă- 
nescu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Tra
ian Dudaș, ambasadorul României 
in U.R.S.S., membri ai ambasadei.

S-au intonat imnurile de stat ale 
României și Uniunii Sovietice.

în alocuțiunile rostite s-a reliefat 
dezvoltarea ascendentă a legăturilor 
de prietenie și colaborare dintre 
România și Uniunea Sovietică, ceea 
ce a deschis un timp larg conlucră
rii tot mai strinse și pe plan cul
tural, pentru o mai bună cunoaștere 
a patrimoniului cultural al popoare
lor din România și Uniunea Sovit- 
tică, pentru dezvoltarea schimburilor 
de valori spirituale dintre cele două 
țări.

S-a subliniat, îndeosebi, că re
centa Intilnire și convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și Konstantin Ustino- 
vici Cernenko, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., au constituit un moment 
deosebit de important in dezvoltarea 
conlucrării dintre cele două țări, un 
impuls pentru ridicarea acestor re
lații pe o treaptă superioară.

In continuare, colectivul artistic al 
Operei Române din București a pre
zentat un spectacol.

■fc'
In cadrul Zilelor culturii româ

nești, la Biblioteca de stat pentru 
literatură străină a fost organizată 
o seară a poeziei românești, iar la 
Ministerul Culturii a avut loc o 
conferință de presă consacrată aces
tui eveniment cultural.

CHILE

ATENA

Opțiuni în domeniul politicii interne și externe 
ale Mișcării Socialiste Panelene

ATENA 5 (Agerpres). — într-o 
proclamație dată publicității cu oca
zia celei de-a zecea aniversări a fon
dării Mișcării Socialiste Panelene 
(P.A.S.O.K.) — partid de guvernă- 
mînt — se reafirmă hotărîrea parti
dului de a continua calea dezvol
tării socialiste treptate a Greciei prin 
autoguvernare populară, participarea 
salariaților la conducerea Întreprin
derilor, socializarea sectoarelor pu
blic și privat — transmite agenția

Taniug. Proclamația, publicată de 
Biroul Executiv al C.C. al P.A.S.O.K., 
arată că victoriile partidului în re
centele alegeri pentru Parlamen
tul (vest-)european „încurajează 
P.A.S.O.K. să continue cu și mai 
mare cutezanță Pe calea transformă
rilor sociale și economice inițiate in 
țară si a politicii externe indepen
dente. indiferent de calitatea moște
nită. de membră a alianței militare 
occidentale și a Comunității Econo
mice Europene".

Fermă condamnare a politicii de apartheid
și acțiunilor agresive ale Africii de Sud

încheierea conferinței internaționale
în problema situației din Africa Australă

ț

I

Necesitatea extinderii cooperării economice 
între țările în curs de dezvoltare 

evidențiată în cadrul reuniunii de Ia Cartagena
BOGOTA 5 (Agerpres). — în cadrul 

lucrărilor Comitetului de coordonare 
al „Grupului celor 77“ asupra coope
rării economice intre țările în curs de 
dezvoltare, care se desfășoară la 
Cartagena, în Columbia, a început 
examinarea raportului privind crea
rea unui sistem global preferen
țial. Potrivit declarațiilor lui Porfi- 
rio Munoz Ledo, președintele grupu
lui, acest sistem global, care ar urma 
să faciliteze importurile provenite 
din țările in curs de dezvoltare,

„constituie o prioritate majoră ce va 
permite statelor respective să acțio
neze; în cadrul sistemului O.N.U.. în 
direcția cooperării Sud-Sud, fără 
obstrucții sau intervenții inoportune 
ale altor grupuri de țări". Munoz 
Ledo a evidențiat progresele înre
gistrate în acest domeniu, in special 
în ce privește normele referitoare la 
extinderea concesiilor negociate sau 
procedurilor pentru acordarea unui 
tratament preferențial țărilor celor 
mai puțin dezvoltate.

Manifestații în favoarea 
reinstaurării democrației
SANTIAGO DE CHILE 5 (Ager

pres). — Cea de-a zecea „zi de pro
test național", convocată la chemarea 
Alianței Democratice și sprijinită de 
Mișcarea Democratică Populară, 
Comandamentul Național al Munci
torilor, de alte grupări de opoziție 
care se pronunță în favoarea rpiri- 
staurării democrației în Chile, a fost 
marcată de puternice ciocniri intre 
forțele polițienești și participanții la 
manifestațiile organizate in diferite 
orașe ale țării. Patru persoane .și-au 
pierdut viața, iar citeva zeci au fost 
rănite. De asemenea, poliția a ares
tat numeroși demonstranți.

DAR ES SALAAM 5 (Agerpres). — 
In localitatea tanzaniană Arusha s-au 
încheiat lucrările Conferinței inter
naționale consacrate situației din 
Africa australă, la care au participat 
șefii de stat sau de guvern ai țărilor 
africane „din prima linie", liderii 
mișcărilor de eliberare din sudul 
Africii, precum și reprezentanți ai 
unor partide vest-europene membre 
ale Internaționalei Socialiste.

în cadrul conferinței, convocată 
din inițiativa Internaționalei Socia
liste, participanții au subliniat că 
politica regimului de la Pretoria — 
de discriminare rasială și represiu
ne. pe plan intern, agresivă și desta
bilizatoare, pe plan extern — repre
zintă o amenințare Ia adresa păcii în

regiune și în lume. A fost evidenția
tă, in context, necesitatea de a se 
acționa cu fermitate ds către toate 
statele pentru eradicarea sistemului 
perimat, aberant al apartheidului.

Totodată, Consiliul de Securitate 
este solicitat să instituie sancțiuni 
atotcuprinzătoare și obligatorii im
potriva regimului rasist de la Preto
ria, care refuză să accepte rezolva
rea echitabilă a problemei Namibiei 
și persistă in menținerea politicii de 
discriminare rasială.

Comunicatul adoptat la încheierea 
lucrărilor cere retragerea trupelor 
sud-africane din Namibia și soluțio
narea problemei namibiene tn con
formitate cu aspirațiile legitime ale 
poporului din acest teritoriu și cu 
rezoluțiile O.N.U.

Lucrările Comitetului O.N.U.

Dezvoltarea industriala - cerință de bază a edificării 
unei noi ordini economice internaționale

pentru eliminarea discriminării rasiale
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres).

Dezbaterile recentei Conferințe generale a 0. N. U. D. I. - o nouă confirmare a justeței și realismului pozițiilor României socialiste
Lichidarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice 

Internaționale - problemă cardinală a zilelor noastre, de a cărei so
luționare depind, in mod direct, progresul general al umanității, instau
rarea unor relații de încredere, colaborare și pace în lume - ocupă, 
așa cum s-a arătat și în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Se
siunea solemnă cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la actul revoluționar 
de la 23 August 1944, un loc de prim ordin in politica externă a României 
socialiste, în prodigioasa activitate internațională a președintelui ei. Țara 
noastră, președintele Nicolae Ceaușescu au meritul nu numai de a fi 
sesizat și evidențiat imperativul lichidării subdezvoltării, ci și de a fi 
schițat căile și modalitățile concrete de realizare a acestui deziderat 
istoric. In acest sens, România consideră că industrializarea reprezintă 
una din principalele pirghii în procesul de eliminare a sărăciei și .mi
zeriei de pe vaste zone ale globului - obiectiv central al unei noi or
dini economice internaționale, menite să 
poarelor.

asigure progresul tuturor po-

i

Justetea și realismul acestei o- 
rientări programatice, .faptul că ea 
răspunde necesităților obiective ale 
dezvoltării social-economice mon
diale. au fost din nou confirmate cu 
prilejui dezbaterilor celei de-a IV-a 
Conferințe generale a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
Industrială (O.N.U.D.I.) ce a avut 
loc. recent, la Viena si la care au ■ 
participat reprezentanți a 135 de sta
te. inclusiv România.

Reunită într-un moment caracte
rizat de directorul executiv aj 
O.N.U.D.I.. Abd-El Rahman Khane, 
drept ..deosebit de critic" pentru ță
rile In curs de dezvoltare, conferin
ța a examinat situația economică si 
socială din lume si a încercat să 
găsească mijloacele capabile să re- 
vitalizeze procesul industrializării 
statelor lumii a treia. Dealtfel, așa 
cum s-a arătat si în cadrul dezba
terilor. fenomenele crizei economice 
mondiale, deși se resimt in toate 
statele, afectează cel inaî puternic 
țările rămase in urmă, inclusiv e- 
forturile lor de industrializare. îm
povărate de o uriașă datorie exter
nă. de peste 800 miliarde de dolari, 
țările sărace cunosc o gravă dete
riorare a situației economice si so
ciale : de la începutul actualului de
ceniu. producția globală a scăzut, în 
medie, cu 2 la sută ne an si, drept 
urmare, se așteaptă ca venitul na
tional ne locuitor să fie la sfîrșitul 
lui 1984 cu 5 la sută mai mic de- 
cit In 1980. Totodată, procesul in
dustrializării este, practic, blocat. 
Din datele prezentate în raportul di
rectorului general al O.N.U.D.I. re
zultă că. în ultimele două decenii, 
ponderea țărilor In curs de dezvol
tare In producția industrială mon

di ala
fiind
si creșterea modestă de oină acum

a sporit cu numai 
în 1983 de 11.9 la

3,9 la sută, 
sută. Chiar

mult declt au exportat. „Nota d« 
plată alimentară" s-a ridicat în fie
care din anii perioadei amintite la 
55 miliarde de dolari — sumă care, 
dacă ar fi fost investită în produc
ție. ar fi dat un puternic impuls atît 
industriei, cit si agriculturii țărilor 
lumii a treia.

Cu alte cuvinte, situația din do
meniul agriculturii accentuează e- 
fectul negativ al evoluțiilor din sec
torul industrial, ceea ce subliniază, 
o dată în plus, rolul deosebit de 
important al industrializării in dez
voltarea economică de ansamblu a 
țărilor rămase in urmă- Fără o in
dustrie capabilă să asigure baza 
tehnico-materială a agriculturii, s-a 
arătat la conferința de la Viena. nu 
pot fi soluționate acutele probleme 
alimentare ale țărilor sărace. In ace
lași timp, prin dezvoltarea agricul
turii statelor lumii a treia s-ar asi-

V
«e in urmă. Dar. asa cum a reieșit 
si din dezbaterile conferinței 
O.N.U.D.I., la actuala situație critică 
s-a ajuns mai ales datorită politicilor 
economice, comerciale, financiare si 
de credit adoptate de țările capita
liste dezvoltate în intenția de a ieși 
din criză. Astfel, politica dobînzilor 
înalte promovată de la o vreme de 
unele țări capitaliste. în primul 
rînd de S.U'.A., a dat o dublă lovi
tură țărilor sărace. Pe de o parte, 
dobînzile excesive, descurajînd in
vestițiile în economie, au accentuat 
recesiunea în țările dezvoltate, fa.pt 
care a dus la diminuarea cererii de 
produse provenite din statele în 
curs de dezvoltare — principala 
sursă de finanțare a programelor de 
industrializare a acestor țări ; pe de 
altă parte, politica „banilor scumpi" 
a sporit nemăsurat povara datoriei 
externe a țărilor lumii a treia si a

— La sediul din Geneva al Națiuni
lor Unite s-au încheiat lucrările Co
mitetului O.N.U. pentru eliminarea 
discriminării rasiale, desfășurate pe 
parcursul a trei săptămîni. Comitetul 
a condamnat politica de apartheid și 
măsurile represive adoptate de regi
mul minoritar rasist de la Pretoria. 
Participanții au adoptat, de aseme
nea. o serie de recomandări pri
vind acțiunile necesare în vederea 
combaterii rasismului in Namibia și 
în alte 17 teritorii care nu se auto
guvernează.

k
Secretarul general al O.N.U., 

Javier Perez de Cuellar, a deplins

pierderea de vieți omenești în Re
publica Sud-Africană. ca urmare a 
reprimării de către politie a ac
tualelor demonstrații de protest: ale 
populației de culoare împotriva poli
ticii de apartheid, a declarat î un 
purtător de cuvînt al Națiunilor 
Unite. El a reafirmat, de asemenea, 
poziția secretarului general al O.N.U. 
față de continuarea politicii de 
discriminare rasială a autorităților 
de Ia Pretoria.

Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a declarat recentele modificări con
stituționale din Republica Sud-Afri- 
cană „contrare principiilor Cartei 
O.N.U.", iar alegerile convocate! în 
cadrul lor drept „nule și neavenite".

„Pentru orice țară care dorește să-și dezvolte puternic econo^ 
mia, să ridice nivelul de trai al poporului său, să-și asigure indepen 
dența și suveranitatea, crearea unei puternice industrii 
culturi avansate este o necesitate obiectivă, 
poate asigura nici progresul, nici bunăstarea, 
suveranitatea”.

i, a unei agri- 
Fără aceasta nu se 
nici independența și

NICOLAE CEAUȘESCU

a fort Inegal repartizată intre ță
rile lumii a treia : doar cinci țări 
realizează peste 50 la sută din pro
ducția industrială a statelor în curs 
de dezvoltare, in timp ce țările cu 
venituri scăzute, care concentrează 
Dește jumătate din populația totală 
a grupului, abia produc 11 la sută.

Ca urmare a evoluțiilor negative 
din domeniul industriei, producția 
agricolă a țărilor lumii a treia a 
stagnat, fapt care a înrăutățit si 
mai mult o situație si a.sa alarman
tă — aceea a aprovizionării cu fi
ii mente. îndeosebi în țările africa
ne, unde 150 milioane de persoane 
sînt amenințate de foamete. Potri
vit datelor prezentate la conferință 
de directorul general al F.A.O., 
Edouard Saouma. in ultimul dece
niu. țările In curs de dezvoltare au 
importat alimente cu 45 la sută mai

tura nu numai hrana populației lor, 
ci si materiile prime necesare ex
tinderii si diversificării propriei 
producții industriale. Satisfacerea 
unor asemenea cerințe, au relevat 
numeroși vorbitori, se impune cu 
atît mai mult cu cit. de la o vreme, 
unele țări dezvoltate folosesc tot 
mai frecvent tehnologia si produ
sele alimentare ca instrumente pen
tru a exercita presiuni politice sau 
pentru a se amesteca în treburile 
interne ale statelor subdezvoltate, 
ceea ce este de natură să știrbească 
independenta si suveranitatea lor 
națională, să sporească încordarea 
si tensiunea din lume, cu riscuri im
previzibile pentru securitatea si 
pacea întregii omeniri.

Desigur, criza economică mondia
lă a contribuit apreciabil la slăbi
rea, oină în pragul stagnării, a pro
cesului industrializării țărilor răma-

blccat accesul lor la credite Inter
nationale. inclusiv pentru achizițio
narea de bunuri necesare industria
lizării. *

Practicile discriminatorii fată de 
țările în curs de dezvoltare sînt 
deosebit de evidente si în domeniul 
comercial. Taxele vamale la care 
sînt supusa produsele manufactura
te provenite din țările respective — 
care au o pondere de numai 9,2 la 
sută în comerțul mondial cu aseme
nea produse — sînt. în general, de 
trei ori mai mari decît cele aplicate 
mărfurilor similare exportate de 
țările dezvoltate. Totodată, cel puțin 
în anumite sectoare, cum este co
merțul cu textile, restricțiile canti
tative vizează în exclusivitate țările 
în curs de dezvoltare, deși ritmul de 
creștere a exporturilor lor este cu 
mult inferior celui al statelor dez
voltate.

Iată de ce. România socialistă — 
care a participat la Conferința ge
nerală a O.N.U., animată de dorința 
asigurării unui spirit de conlucrare, 
urmărind stabilirea de comun acord 
a unor măsuri concrete, care să 
sprijine eforturile îndreptate spre 
depășirea actualului impas — consi
deră că starea negativă din econo
mia mondială reclamă instaurarea 
unei cooperări reale. între toate sta
tele, bazată pe principiile egalității 
si echității, singura în măsură să 
contribuie la soluționarea probleme
lor majore si urgente care confrun
tă toate țările, in primul rînd pe 
cele în curs de dezvoltare.

In acest spirit, tara noastră a fă
cut o serie de propuneri privind 
creșterea substanțială a asistentei 
financiare pentru dezvoltare, solu
tionarea globală a problemei dato
riei externe prin reducerea substan
țială si chiar anularea datoriilor 
țărilor celor mai puțin dezvoltate, 
reducerea datoriei pentru celelalte 
țări în curs de dezvoltare, stabilirea 
unei limite maxime a dobînzilor 
în viitor, eșalonarea pe termen 
lung a datoriei, fără' dobinzi sau 
cu dobinzi simbolice. De aseme
nea. România s-a pronunțat pentru 
stăvilirea tendințelor protection,iste, 
asigurarea accesului tuturor țărilor 
Ia cuceririle științei si tehnicii mo
derne. sprijinirea statelor rămase in 
urmă în formarea de cadre națio
nale'si combaterea racolării de spe
cialiști din aceste țări, diversificarea 
si permanentizarea cooperării .eco
nomice si tehnice intre țările in 
curs de dezvoltare. După cum este 
știut, acestea formează laturi uni
tare ale poziției constante a Româ
niei socialiste — poziție reafirmată 
cu claritate în cuvîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Se
siunea solemnă cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a zilei de 23 August 
1944.

Largul ecou pe care l-au avut în 
rîndul participantilor propunerile 
tării noastre, faptul că marea lor 
majoritate se regăsesc in documen
tele adoptate la conferință reflectă 
înalta prețuire de care se bucură 
pe plan international politica exter
nă promovată de România socialis
tă, de președintele Nicolae Ceaușescu 
— politică orientată ferm spre îm
plinirea năzuinței tuturor popoare
lor de a făuri o lume a dreptății 
si echității, a progresului si păcii.

Gh. CERCELESCU

Continuă demonstrațiile de protest 
împotriva „reformei constituționale"

PRETORIA 5 (Agerpres). — 
Miercuri, pentru a treia zi conse
cutiv. o serie de aglomerări urbane 
locuite de populația de culoare din 
jurul orașului Johannesburg au -fost 
scena unor noi manifestații antiapart- 
heid. Prin noi acțiuni, organizate la 
Sharpeville, Evaton și Sebokeng, lo
cuitorii sud-africa,ni de culoare și-au 
exprimat opoziția fermă fată de 
așa-zisa reformă constituțională me

nită , să consolideze dominația mino
rității rasiste si sistemul de segre
gație rasială.

în același timp, agenția Reuter 
informează că valul demonstrațiilor 
de protest s-a extins în alte zona 
locuite de populația de culoare, ma
joritară. Unități ale poliției sud- 
africane au intervenit cu brutalitate 
pentru a dispersa manifestantii la 
Tembisa și Vosloorus. la est de 
Johannesburg, și în Natalul de nord.

W^GENTULE DE PRESA
n - pe scurt

CU PRILEJUL CELEI DE-A 
1 10-A ANIVERSARI A ELIBERĂ

RII REGIUNII LYONEZE. in ora-
I șui francez Villeurbanne s-a des- 
I chis expoziția internațională intitu

lată „Participarea străinilor la lup- 
f tele pentru eliberarea Franței". i.a 
I loc de frunte figurează si docu

mentele privind participarea româ- 
. nilor la eliberarea Franței, in Re- 
I zistenta franceză. Luînd cuvintul, 
1 Charles Hernu, ministrul apărării, 

primar al acestei localități, a ex
primat recunoștința pe care Fran- 

I ta o păstrează cetățenilor străini 
care au luptat umăr la umăr ală-

I turi de francezi, in mișcarea de re- 
I zistență pentru alungarea cotropi

torilor.
NOUL SECRETAR GENERAL 

AL CONGRESULUI SINDICATE- 
I LOR BRITANICE. Reuniunea a- 
| nuală a Congresului Sindicatelor 

Britanice (T.U.C.), care își desfă- 
I șoară. lucrările la Brighton, l-a ales I ca secretar general al T.U.C. pe 

Norman Willis, care a deținut pină 
| acum funcția de secretar general 
I adjunct. Willis îl înlocuiește pe Len 

Murray, care a devenit secretar ge- 
I neral al T.U.C. în 1973.

GREVA LA ROTTERDAM. La 
chemarea sindicatelor. 4 000 de do- ■ 
cheri din portul olandez Rotterdam
— cel mai mare port din lume — I 
a început, miercuri dimineața, o I 
grevă de 24 de ore. După cum re
levă agenția Associated Press, greva I 
a fost organizată in semn de oro- | 
test impotriva deciziei conducerii 
portului de a concedia 150 de do- ■ 
cheri.

NAVETA SPAȚIALA „DISCO
VERY" ȘI-A ÎNCHEIAT ZBORUL I 
ORBITAL. După remedierea difi- j 
cultăților intervenite în ultimele 
două zile — îndepărtarea blocului . 
de gheață și a scurgerii de oxigen I
— naveta spațială americană ' 
„Discovery" — cea de-a treia din 
seria de aparate de acest fel — I 
și-a încheiat zborul orbital și a | 
aterizat, miercuri, la prinz, la baza 
aeriană Edwards, dih California. în i 
programul misiunii au figurat pla- I 
sarea pe orbită a trei sateliți de • 
telecomunicații și efectuarea unor 
teste și experiențe științifice. John I 
Cox, comandantul echipajului, for- | 
mat din șase persoane — intre care
și o femeie — a declarat că pro- r 
gramul acestei misiuni, qu o durată I 
de șase zile, a fost realizat in în- ’ 
tregime. .
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