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cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Ambasadorul Republicii Algeriene Democratice și Populare
Președintele Republicii Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, l-a primit, marți. Pe Ab-
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dennour Bekka. care și-a prezentat
scrisorile de acreditare în calitate de
ambasador extraordinar si plenipo

tențiar al Republicii Algeriene De
mocratice si Populare la București.
(Continuare în pag. a V-a).

Ambasadorul Republicii Trinidad-Tobago
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. l-a primit, la 18 septembrie, pe

Lyle E. Williams, care si-a prezen
tat scrisorile de acreditare în cali
tate de ambasador extraordinar și

plenipotențiar al Republicii Trînidad-Tobago în tara noastră. (Con
tinuare in pagina a V-a).

Pentru realizarea de recolte superioare

de cereale păioase în anul 1985

ÎNSAMÎNTARILE DE TOAMNA
- executate la termenele stabilite, cu maximă
răspundere pentru calitatea lucrărilor!
cii din agricultură, prin folosirea
și I.A.S.-uri — cu recolte de peste
In aceste zile, oamenii muncii
8 000 kg Ia hectar".
mijloacelor de care dispunem,
din agricultură, toti locuitorii sate
prin aplicarea tehnologiilor stabi
Producțiile superioare de cereale
lor sint angajați intr-o activitate
lite și a cuceririlor științei agri
păioase obținute in acest an de
intensă ce se desfășoară pe multi
unitățile agricole fruntașe consti
cole. să fie obținute recolte tot mai
ple planuri. Concomitent cu strînmari. Dar mai presus de toate se
tuie o dovadă convingătoare a re
gerea roadelor bogate ale acestei
cere,
așa cum sublinia secretarul
zervelor mari de care dispune agri
toamne. începe însămîntarea orzu
general al partidului, un spirit nou,
cultura noastră. Ele demonstrează
lui si griului, culturi cerealiere de
revoluționar de muncă, activitatea
că există toate condițiile ca în
mare însemnătate pentru economia
oamenilor — mecanizatori, coope
anul viitor nivelul recoltelor de
tării. De bună seamă, in condițiile
ratori, specialiști — fiind decisivă
griu și orz să fie ridicat și mai
în care trebuie realizat într-un
în. această privință. Ceea ce se im
mult, că prevederile în această pri
timp scurt un mare volum de lu
pune acum este
crări, in fiecare
să se treacă de
unitate
agricolă
îndată la apli
munca
trebuie
carea
măsurilor
astfel organizată
incit recolta aces © Esențial este acum să fie intensificat ritmul indicate, să se
asigure o bună
tui an să fie
strinsă cît mai re arăturilor și al lucrărilor tie pregătire a tere organizare a lu
crărilor,
întărirea
pede și fără pier nului pentru însămînțări ® Transferul de se
spiritului de răs
deri și, totodată,
să fie pusă o te mințe între județe și preluarea lor de către pundere în mun
că in toate unită
melie
puternică
viitoarei
recolte unități trebuie încheiate neîntîrziat ® Meca țile agricole. Apresupu
de cereale pă
nizatorii și specialiștii din unități răspund ceasta
ne îmbunătățirea
ioase.
La recenta Con deopotrivă de calitatea lucrărilor, de asigu substanțială a ac
tivității desfășu
sfătuire de lucru
de organele
de la C.C. al rarea densității optime a plantelor încă de la rate
și
organizațiile
P.C.R. pe proble
semănat
de partid, de con
mele agriculturii,
siliile populare și
Industriei și acti
organele lor de
vității de partid,
tovarășul Nicolae
specialitate — di
vință înscrise în proiectul de Di
recțiile agricole —. de cadrele de
Ceausescu, evidențiind atît realiză
rective
ale
Congresului
al
XIII-lea
conducere
si
specialiștii
din unită
rile bune obținute la cultura griu
al partidului pentru viitorul cinci
țile agricole.
lui si orzului, cît si lipsurile care
nal sint pofund realiste, pe deplin
s-au manifestat în unele unităti aAcum. în pragul începerii înrealizabile. Cu prilejul recentelor
gricole. a demonstrat, prin forța
sămîntărilor. să vedem ce s-a fă
vizite de lucru efectuate de to
exemplelor, că există reale posibi
cut si ce trebuie întreprins. în con
varășul Nicolae Ceaușescu. împre
lități pentru a se realiza producții
tinuare. în vederea efectuării la
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
mult sporite de cereale păioase în
termenele stabilite prin lege si la
in județele Arad și Timiș, în semn
toate județele, pe întreaga stipf'afâun înalt nivel calitativ a însămînde înaltă apreciere pentru recol
tă destinată acestor culturi. „în
tărilor de toamnă, astfel ca încă de
tele de peste 8 000 kg griu obținute
1985 trebuie să acționăm în asa fel
la punerea seminței în pămint să
la hectar, a fost conferit înaltul
îneît să obținem, pe tară, la griu. o
existe garanția realizării produc
titlu de „Erou al Muncii Socialiste"
recoltă medie de peste 4 000 kg la
țiilor prevăzute pentru anul 1985.
cooperativelor agricole
„Ogorul
hectar — sublinia secretarul gene
Este cît se poate de evident că
nou" și „Steagul roșu" din Pecica
ral al partidului. în județele din su
sămînta de bună calitate are un
și celei din comuna Topolovățu
dul si vestul tării nu trebuie să alVlare, precum și președinților arol important în obținerea de re
vem recolte la griu sub 5 000 kg Ia
cestor unități. în cuvîntările rostite
colte mari la cerealele păioase.
la adunările populare din cele
hectar. Trebuie să crească numărul
După cum am fost informați la
două comune, secretarul general al
unităților cu producții de peste 8 000
Ministerul Agriculturii si Indus
partidului
a
subliniat
că
producțiile
kg Ia hectar. Este neapărat necesar
triei Alimentare, pentru viitoarea
obținute de aceste cooperative aca în toate județele unde avem iri
recoltă au fost asigurate cantităti
gricole sint posibil de realizat de
gații să obținem recolte de minimum
mai mari de semințe cu însușiri
toate unitățile agricole din județele
6 000 kg Ia hectar în medie Si să
respective, ca. dealtfel, din întreaga
biologice superioare, iar transferul
avem, anul viitor, un număr im
țară. Esențial este ca prin unirea
(Continuare în pag. a IlI-a)
eforturilor tuturor oamenilor mun
portant de unităti — si cooperative.

Municipiul Reșița, ca dealtfel toate localitățile patriei, a cunoscut în anii socialismului o puternică dezvoltare economico-socială. In fotografie : cîteva din
noile și modernele construcții ridicate în frumosul oraș al metalurgiștilor și constructorilor de mașini
Foto : Sandu Cristian
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SEMNAM
CU FAPTELE
NOASTRE
în două mari în

treprinderi,

vorbă

de

despre

profesionalitate
și răspundere, în

lumina

obiecti

velor proiectului

de Directive ale
Congresului

al

— Nu
p utem
aborda
sarcinile viitorului cu sta
tura noastră profesională
de astăzi — a spus ingine
rul Dumitru Banu în adu
narea generală de dare de
seamă și alegeri a organi
zației de bază numărul
9 de la oțelăria uzine
lor „23 August" din Capi
tală. Pentru oricine studia
ză proiectul de Directive
ale celui de-al XIII-lea
Congres al partidului — și
în această situație sîntem
toți cei care ne aflăm aici,
a continuat el — este lim
pede că sarcinile de mare
însemnătate pe care ele
ni le pun în față presupun
o continuă și unanimă ri
dicare a nivelului profesio
nal al fiecăruia,
o nouă
viziune
asupra
muncii.

ÎN INTERESUL ÎNDEPLINIRII PLANULUI,
AL DEZVOLTĂRII SUSȚINUTE A ECONOMIEI NAȚIONALE
a„

Acțiuni hotărite pentru recuperarea
și valorificarea resurselor materiale refolosibile
In mod constant, în ultimii ani, în cadrul preocu
părilor susținute ale conducerii partidului și statului
nostru pentru sporirea și diversificarea bazei de ma
terii prime s-a acordat o atenție deosebită recuperării
și valorificării resurselor materiale refolosibile. Pentru
a înțelege și mai bine importanța și dimensiunile aces
tei acțiuni este suficient să amintim că prin planul
național unic de dezvoltare economico-socială se pre
văd in mod expres, pentru fiecare ramură, minister,
centrală industrială și unitate economică în parte, sar
cini deosebite cu privire la valorificarea superioară a
resurselor materiale, asigurarea recuperării și reintro
ducerii în circuitul economic a tuturor materialelor re
folosibile. Astfel, în acest an s-a prevăzut ca, Ia asi
gurarea resurselor de materii prime și materiale, gra
dul de participare a materialelor refolosibile să fie de
52 la sută la producția de oțel, 43,3 la sută la fonta

de turnătorie, 54,5 la sută la cupru, 56,6 la sută la
plumb ș.a.
In acest context, la recenta Consfătuire de lucru de
la C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat necesitatea ca toate ministerele și toate jude
țele, toate unitățile economice să acționeze cu mai
multă hotărîre pentru recuperarea și valorificarea re
surselor materiale și energetice refolosibile, pentru recondiționarea pieselor de schimb și subansamblelor.
După cum se știe, in țara noastră a fost organizat și
funcționează un adevărat sistem de colectare, prelu
crare și valorificare a materialelor refolosibile, în
această direcție existind preocupări susținute și în
multe unități economice. Esențial este ca nici un gram
de materie primă să nu fie irosit, totul să fie recu
perat și reintrodus în circuitul productiv.

în paqina a 111-a, două relatări în leqătură cu acțiunile întreprinse
pentru recuperarea și valoriiicarea unor importante resurse materiale
relolosibile.

-—-——--

-

In întîmpinarea Congresului partidului

XIII-lea al P.C.R.

Combinatul siderurgic Hunedoara : se elaborează o nouă șarjă de metal
Foto : Sandu Cristian

:

Document programatic de o inestimabilă însemnătate,
adevărată cartă a dezvoltării impetuoase, a creșterii și
înfloririi patriei, proiectul de Directive ale celui de-al
XIII-lea Congres al partidului se află, în aceste zile, în
miezul cel mai fierbinte al marii dezbateri de idei care
are loc în întregul partid, în întreaga țară. Rod al giridirii înțelepte a partidului, a secretarului său general,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, proiectul materiali
zează, în spirit și în literă, marea experiență revoluțio
nară, capacitatea de înțelegere și de prospecție, gindirea
nbuă, comunistă, crescute și afirmate la scara unui întreg
popor de-a lungul a 40 de ani ; sînt anii pe care secre
tarul general al Partidului Comunist Român i-a carac
terizat pregnant drept epoca „cea mai măreață și înflo
ritoare din întreaga dezvoltare istorico-socială a poporu
lui român". Milioane de comuniști, toți oamenii muncii
sint chemați să studieze, să dezbată, să-și spună cuvîntul
în legătură cu proiectul de Directive — astfel incit do
cumentul prezentat spre aprobare Congresului al XIII-lea
să încorporeze în el substanța gîndirii creatoare a parti
dului, a întregului popor.
Marea bogăție de idei a documentului
dezbătut în
aceste zile în toate organizațiile de bază ale partidului,
în toate unitățile socialiste prilejuiește ample schimburi
de păreri între membrii colectivelor de muncă. Am stat
de vorbă cu cîțiva dintre ei în două puternice unități,
reprezentative pentru stadiul actual al industriei socia
liste românești : „23 August" și întreprinderea de mașini
electrice din București. Am pus in centrul discuției
noastre una dintre ideile-forță ale proiectului de Direc
tive :
creșterea impetuoasă a nivelului profesional al
clasei noastre muncitoare, al tuturor oamenilor muncii.

Sîntem datori să ne per
fecționăm, să nu uităm
nici o clipă că „foarte
bine" astăzi, miine va în
semna doar „bine" și că,
în fapt, noi îi sintem da
tori și zilei de mîine cu un
„foarte bine".
...Era parcă ecoul cuvin
telor pe care, cu două zile
înainte, le auzisem de la
bobinatorul Nicolae Alecu,
de la întreprinderea de
mașini electrice București.
— La noi, la atelierul de
prototipuri și microproducție, nu doar un an nu
seamănă cu cel dinaintea
lui — dar nici un trimes
tru, nici o lună. La noi
vine o mapă cu desene și
iese un motor unicat ; totul
se face cu documentare
nouă — iar fiecare motor

este perfecționat fată de
precedentul.
Nu poți să
stai pe Ioc, te trage pro
ducția înainte, te obligă să
fii mereu mai bine pre
gătit.
Discutam — cu el și cu
alți tovarăși de muncă ai
săi de la I.M.E.B. — despre
locul pe care il ocupă buna
pregătire profesională, cu
un cuvînt, profesionalitatea, în viața clasei munci
toare, în ansamblul vieții
noastre economice și so
ciale în general.
— Să luăm doar două
cifre din proiectul de Di-

Georqe-Radu
CH1ROV1C1
(Continuare în pag. a V-a)

Luminile „orizontului zece"
înaintăm printr-un uriaș
labirint subpămîntean. prin
galerii ce par fără sfirșit,
și, cu cît coborim mai în
adine, cu atit senzația că
muntele te apasă la pro
priu, că-1 duci în spinare,
este mai puternică. „Ori
zont nouă pe zece 1“ —
anunță cineva. De aici, pu
țul coboară pină la orizon
tul zece, dar noi vom îna
inta numai orizontal. în
galerii. Verticala pe care
am coborît „spre centrul
Pămîntului" este de-aproape un kilometru 1 Sîntem
în cea mai veche și mai
adîncă mină din sud-estul
Europei, în mina Anina,
din județul Caraș-Severin.
— Aproape trei sferturi
din consumul de cocs al
Combinatului siderurgic din
Reșița este asigurat de noi,
cei de la întreprinderea
minieră Anina, avea să ne
spună
tovarășul
Victor
Apostu, directorul între
prinderii. Și. potrivit indi
cației secretarului general
al partidului,
nei revine,
pentru următorii ani, sar
cina de a pune bazele unei
producții care să asigure,
în măsură din ce în ce mai
mare, necesarul de cocs al
combinatului. Pentru înde
plinirea acestui important
obiectiv, noi. comuniștii,
toti minerii de la între
prinderea Anina sîntem
hotărîți să nu precupețim
nici un efort pentru a da
patriei cărbune mai mult
si de bună calitate. Astfel,

vom putea raporta cu mîndrie partidului, secretarului
său
general.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, că mi
nerii din Banat, asemenea
tuturor minerilor tării. își
fac datoria în spirit revo
luționar, cu adincă dăruire
patriotică.
Cuvintele directorului își
află confirmare faptică la
fiecare pas în drumul nos-

DIN ACTUALITATEA
SOCIALISTA A ȚARII
tru prin uriașul labirint
subteran. Cărbunele este
smuls de la mari adincimi.
unde, pină nu de mult,
nici ei, minerii, n-ar fi cre
zut că vor ajunge. Acolo,
la „orizontul 10". eforturile
sint „înzecite" și ele. pre
siunea este mai mare, ae
rul și apa sint mai „scum
pe". căldura este tot mai
apăsătoare. Se lucrează in
tens. cu infinit mai multe
măsuri de precauție. întrucit acest cărbune superior
are calitatea primejdioasă
de a se autoaprinde în
anumite condiții. Minerii
știu acest lucru, ei stăpînesc cum nu se poate mai
bine știința adîncimilor.
Mineri din tată-n fiu, cu o
bogată tradiție muncito
rească
si revoluționară.

minerii de astăzi ai Aninei își numără, înapoi. în
timp, generații după ge
nerații, minerii din care se
trag. Tați, bunici, străbu
nici înșiruiți într-un arbore
genealogic de mare noblețe.
O tradiție de aprbape două
secole ridicată pe o nouă
treaptă in anii socialismu
lui, ani în care minerii
Aninei. asemenea tuturor
minerilor patriei, se bucură
de grija deosebită a parti
dului, a secretarului său
general, de stima și dragos
tea întregii țări. Fiindcă ei
lucrează pentru țară, pen
tru ei. pentru fiii lor. Stăm
de vorbă
cu
minerul
Gheorghe Marișescu. fiu și
nepot și strănepot de mi
ner. tată de miner tînăr.
venit, acesta din urmă, în
mina lui tătine-său. să
preia și să ducă mai de
parte ștafeta generațiilor.
— La 20 de ani am in
trat in mină. își amintește
Gheorghe Marișescu ; tata
ieșea la pensie după 30 de
ani de trudă și eu am ve
nit să-i iau locul. Mi-a zis:
„Fătul meu. bagă de sea
mă să nu mă faci de rîs"
și tot așa i-am spus și eu
lui fecioru-meu, Tiberiu,
cînd l-am luat la mină. Eu
pe tata nu l-am făcut de
rușine, de 30 de ani de
cînd lucru aici. Ba. chiar,
pot spune că, împreună cu

Anica FLORESCU
(Continuare în pag. a II-a)

OAMENII MUNCII
DEZBAT PROIECTUL
DE DIRECTIVE

DEPLINĂ
APROBARE,
UNANIMĂ
ADEZIUNE
DIN
PARTEA
ÎNTREGULUI
POPOR
SCRISORI DE LA
CITITORII „SCÎNTEII"
ÎN PAGINA A 11-A

Cutezanță
revoluționară
3]
Recenta apariție a pro
iectului de Directive ale
Congresului al XIII-lea
al partidului cu privire
la dezvoltarea economicosocială a României în
cincinalul
1986—1990
și
orientările de perspectivă
pină în anul 2 000 ne în
găduie să facem din pros pectarea viitorului un act
firesc, de rutină, considerînd că atunci cînd îti eva
luezi clarvăzător ambițiile
ești în viitor.
Aceste ambiții sînt vechi,
ele consună cu însăși sta
tura morală a poporului
român, care a intrat și a
rămas In istorie printr-o
trudă plină de eroism și de
har, dar și printr-un inalt
vizionarism. Poporul nos
tru s-a văzut in multe,
prea multe perioade de
timp supus unor teribile
încercări în caro ființa i-a
fost primejduită, dar a bi
ruit totdeauna, fiindcă a
fost un constructor decis
al propriului destin, exprimînd prin ideea de neatirnare un program etic și
social-politic ce-i dădea în
dreptățirea să vieze cu
netulburare aici, în „aceas
tă parte înăsprită a Eu
ropei", cum definea Eminescu spațiul in care trăim.
Și mai spunea același Emincscu
(cu geniu afirmat
egal, în vers, dar și in verb
gazetăresc) și il auzim și
azi că în acest loc „înăs
prit" unde ne-a așezat
destinul avem misiunea de
a așeza, de a întemeia „va
strat de civilizație".
într-o epocă în care pla
neta întreagă a ajuns sub
semnul „înăspririi", Româ
nia oferă un model creativ
impresionant prin propor
ții și convingător prin re
zultate, un exemplu de
construcție și salvgardare
a păcii, o confirmare a
virtuților ca au făcut din
poporul nostru o obște ce
se bucură de un respect și
el planetar.

de Gheorghe TOMOZEI
Au trecut patru decenii
de cînd un biet jurnalist
amator de note senzaționa
le se oferea să se așeze in
calea
primului
tractor
românesc, dacă ar exista
cîndva o asemenea mași
nărie, și. iată, in zeci de
domenii, România deține
locuri de frunte ■ (adesea
între primele cinci în
lume) și nu tractorul ui
mește, nu 'doar el, ci uti
lajele necesare roboticii.
instalații de mecanizare
demne de anul 2 000, com
ponente ale dotărilor na
velor cosmice, avioane-gigant, nave-gigant, iar in
domeniul „clasic" al operei
de „corectare a naturii" a
îndeplinit proiectul cin.dva
do nevisat al Canalului
Dunăre-Marea Neagră. 40
de ani e puțin în: raport cu
timpul, e abia o virată a
trecerii de la tinerețe la
bărbăție, dar pen tiu noi e
un spațiu epocal. Nu rie-a
fost, nu ne va fi ușor să
ducem la îndeplinire tot ce
ne-am propus, drumul nos
tru nu e ocolit de neajun
suri, dar e tot mai limpe
de că programele noastre
și-au validat realismul și
;că nu va fi altfel nici în
cel pe care începem a-1
transpune in realitate.
Anul 2 000 al groazelor
fantast-anticipative e foar
te aproape de noi. Mulți ii
vom trece pragul și o de
domeniul evidenței că, in
acel moment. România își
va fi valorizat astfel cu
ceririle incit să devină țara
visată, puternică, modern
dezvoltată, liberă. „Emina
mente agrare" vor rămine
doar vechile pasteluri ale
poeților. Ne vom păstra —
eminamente — mîndria ci
vică, eroismul, cutezanța
revoluționară.
Fiindcă trăim cu senti
mentul că truda nu na e
zadarnică. Trăim cu credin
ța
in măreția poporului
român.
Fiindcă trăim in viitor.
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(ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI^
AL Xm-LEA AL PARTIDULUI

Adunările de dare
de seamă si alegeri
- moment important în întărirea
șprițului rewMorar,
i perfecționarea activifâtii organizaților te parti
© în centrul tuturor dezbaterilor — proiectul de Directive ale Congresului
al Xlll-lea.
@ Expresie a ‘ calității si eficienței muncii de partid
analiza exi
gentă, critică și autocritică a activității fiecărei organizații, a fiecărui
comunist.
Ceea ce caracterizează adunările pentru dare de
seamă și alegeri ce au loc in aceste zile în organiza
țiile de bază — apreciere confirmată și de adunările
care fac obiectul relatărilor de mai jos - este analiza
profundă, exigentă, în spirit critic și autocritic, a mun
cii desfășurate de comuniști pentru îndeplinirea hotârîrilor Congresului al Xll-lea și Conferinței Naționale
ale partidului, pentru stabilirea unor măsuri politicoorganizatorice complexe, menite să contribuie la reali
zarea în condiții de eficiență și calitate superioare a
sarcinilor ce le revin în toate domeniile vieții mate
riale și spirituale în care activează. Reperele de bază
pentru activitatea viitoare constau in însuflețitoarele
prevederi ale proiectului de Directive ale Congresu
lui al Xlll-lea al partidului - mobilizator program de
muncă pentru progresul multilateral al țării noastre,
pentru devenirea ei comunistă.

In cadrul acestor adunări, comuniștii își exprimă,
totodată, unanima și fierbintea lor adeziune față de
hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27 iunie a.c. cu
privire la realegerea tovarășului Nicolae ,Ceaușescu,
la cel de-al Xlll-lea Congres al P.C.R., în funcția su
premă de secretar general al partidului. Adeziune în
soțită și de hotărîrile proprii adoptate în acest sens
de adunările de alegeri - hotărîri care exprimă în
crederea și convingerea unanimă a comuniștilor că
alegerea celui mai iubit fiu al țării, al poporului, în
fruntea partidului constituie garanția sigură a reali
zării tuturor programelor ce vizează dezvoltarea mul
tilaterală a țării, a înfăptuirii cutezătoarelor obiective
ce vor fi stabilite de forumul comuniștilor din luna
noiembrie.

Concret, despre responsabilitatea și capacitatea
de mobilizare a comuniștilor
Primul dintre comuniștii care au
luat cuvintul in adunarea generală
de dare de seamă și alegeri a or
ganizației de bază 4 A de la mina
Lupeni a fost brigadierul Aurel
Manda :
— Adunarea de alegeri constituie
prilejul unui bilanț rodnic pentru
comuniștii sectorului nostru, dar și
al unei exigente priviri spre ceea
ce avem de făcut in viitor. In ul
timii ani și chiar pe anul in curs
rezultatele sint pe măsura dotării
moderne de care dispunem in aba
taje. Nu pot vorbi insă de rezul
tatele obținute cu ajutorul acestor
utilaje de mare tehnicitate și ran
dament fără să exprim, sentimen
tele de mindrie și recunoștință ale
comuniștilor din brigada pe care o
conduc, a tuturor minerilor față
de cel din inițiativa și prin grija
căruia ne bucurăm de o dotare
tehnică de prim rang — secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Minerul nostru
de onoare a inițiat programul de
mecanizare a minelor noastre ;
prin îndemnurile și cuvintele de
îmbărbătare ce ni le-a adresat
chiar în abatajele sectorului nos
tru, cu prilejul vizitelor de lucru
in Valea Jiului, am reușit să ex
ploatăm cu randamente înalte
aceste utilaje.
în ceea ce privește faptele de
excepție prin care comuniștii de
aici
întîmpină
Congresul
al
Xlll-lea, adunarea generală la
care am participat a fost edi
ficatoare. Ei au dezbătut,
pe
lingă celelalte documente pre
zentate în cadrul ordinii de zi, și
o chemare-angajament pe care co
muniștii din organizația de bază
4 B o lansaseră cu cîteva ore mai
înainte, în cadrul adunării gene
rale care a avut loc în dimineața
aceleiași zile, către toți comuniștii
sectorului IV. Chemarea a fost ci
tită în fața adunării generale de
secretarul comitetului de partid din
sector, tovarășul Alexe Furdui. în
chemare se arată : „Comuniștii or
ganizației de bază 4 B de Ia I. M.
Lupeni, răspunzind chemărilor mo
bilizatoare ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu de a da patriei cît mai

mult cărbune cocsificabil. cheamă
la întrecere organizațiile de bază
din sectorul IV cu următoarele
obiective : realizarea unei produc
ții suplimentare în trimestrul IV
de 3 000 de tone de cărbune pe
schimb și 10 000 tone pe sector,
astfel ca plusul cumulat de la
începutul anului să se ridice ia
25 000 tone cărbune, iar producția
suplimentară pe primii patru ani
ai cincinalului să atingă 50 000
tone de cărbune". în vederea rea
lizării acestui obiectiv maior, se
prevede, de asemenea, depășirea
productivității muncii planificate

La sectorul IV
al întreprinderii
miniere Lupeni
cu 8 la sută ; totodată, pentru
creșterea eficienței activității, che
marea mai prevede reducerea cu
10 lei/tonă a cheltuielilor de pro
ducție și realizarea pe această cale
a. unei economii de 1,5 milioane lei
în trimestrul IV.
Membrii organizației de bază 4
A au primit cu căldură chemarea
tovarășilor lor, susținînd în unani
mitate obiectivele prin care colecti
vul sectorului urmează să-și am
plifice substanțial realizările în
întimpinarea Congresului partidu
lui. Este un fapt ce dă măsura
adevărată a climatului de respon
sabilitate cu care sînt angajați co
muniștii sectorului fruntaș al mi
nei Lupeni în bătălia cărbunelui.
Participanții la discuții au apre
ciat că în activitatea sectorului
există reale posibilități pentru ca,
în pas cu introducerea și folosirea
intensivă a utilajelor moderne, co
lectivul să obțină noi succese în
creșterea vitezelor de avansare, a
randamentelor, insistînd
asupra
faptului ca biroul organizației de
bază să imprime un caracter și mai
concret și eficient activității sale
în acest sens. Pe aceste căi, au
arătat comuniștii Aurel Manda și
Paul Grasu, șefi de brigadă din

două frontale dotate cu complexe
mecanizate, din abatajele lor se
vor extrage pină la sfîrșitul anu
lui cite 1 000 și, respectiv. 2 000
de tone de cărbune suplimentar
sarcinilor de plan. Atît brigadierii,
cit și cadrele tehnice care au luat
cuvintul, respectiv, maiștrii Virgil
Vîlcu, Gheorghe Eftenoiu. Săulea
Hobjilă, s-au referit la exigentele
multiple pe care le presupune fo
losirea cu rezultate superioare a
utilajelor. Au fost sever criticate
lipsurile ce se mai manifestă în
aprovizionarea cu piese de schimb,
calitatea necorespunzătoare a lucră
rilor de reparare a motoarelor
electrice etc. Totodată, s-a insis
tat asupra neajunsurilor proprii
ale unor formații de lucru și cadra
tehnice, mai cu seamă în ceea ce
privește grija față de utilaje, res
pectarea tehnologiilor de lucru și a
disciplinei în muncă. Numeroase
propuneri au vizat îmbunătățirea
lucrărilor de pregătiri, astfel ca
noile capacități de producție să fie
deschise la timp, intensificarea
preocupărilor pentru integrarea ti
nerilor, pentru perfecționarea con
tinuă a pregătirii profesionale și
politice a cadrelor sectorului.
Pentru îndeplinirea sarcinilor de
viitor, încă un abataj al sectoru
lui va fi dotat cu un nou complex
mecanizat de mare înălțime, reali
zat în țară, iar producția sectorului
se va evacua pe noul circuit mo
dern al puțului cu skip recent dat
în funcțiune, arăta ing. Gheorghe
Cotormani, șeful sectorului. Calea
spre viitoarele realizări în crește
rea extracției și a productivității
muncii o constituie folosirea in
tensivă a utilajelor moderne, spo
rirea vitezelor de avansare, a gra
dului de competență profesională
și a capacității de mobilizare de
către comuniști a fiecărei formații,
a întregului colectiv.
Tocmai asupra acestor căi au
insistat și măsurile cuprinse în
hotărîrea adunării generale, pro
punerile judicioase formulate de
comuniști.

COAMENII MUNCII DEZBAT PROIECTUL DE DIRECTIVE

DEPLINĂ APROBARE, UNANIMĂ ADEZIUNE
DIN PARTEA ÎNTREGULUI POPOR
SCRISORI DE LA CITITORII „SCÎNTEII"

„Largi perspective progresului tehnic,
introducerii tehnologiilor moderne46
Tovarășii noștri, oamenii muncii
din întreprinderea de mașini-unel
te pentru presare și forjare Tirgu
Jiu au primit cu viu interes pro
iectul de Directive ale Congresului
al Xlll-lea al partidului și își ex
primă adeziunea deplină față de
prevederile acestui document, care
prefigurează în chip nou o Româ
nie modernă, un viitor prosper și
luminos pentru întregul popor.
Puternicul ecou pe care proiectul
de Directive l-a produs și în tînă
ra noastră uzină constructoare de
mașini-unelte ne mobilizează la noi
fapte de muncă pentru raportul co
munist al acestei perioade. De fapt
trebuie să arătăm că toți anii care
au trecut de la Congresul al XIIlea al partidului au fost ani bogați
în realizări. Producția industrială
obținută în întreprinderea noastră
a crescut de trei ori față de anul
1980, reușind să punem la dispozi
ția economiei naționale peste 1 000
bucăți mașini-unelte, mașini de
deformare plastică la cald și la
rece ; în aceeași perioadă au fost
asimilate în fabricație și îmbună
tățite peste 30 de utilaje noi, mare
parte din ele premiere industriale
naționale; de asemenea, au fost mo
dernizate o serie de componente
hidraulice, diminuîndu-se importul,
iar volumul produselor destinate
exportului a crescut cu 20 la sută.
Din proiectul de Directive am În
țeles că și în viitorul cincinal se va
pune un accent deosebit pe conti
nuarea consecventă și în ritm sus
ținut a industrializării țării, creș
teri mari — de 7 pină la 7,5 la sută,
cum prevăd documentele — urmind
să se obțină în special în industria
construcțiilor de mașini,
ramură
care are o contribuție substanțială
la înfăptuirea progresului tehnic.
Firește că o „părticică" din acest
spor va trebui realizată de între
prinderea noastră. De aceea, pen
tru noi apare de pe acum ca o
sarcină de frunte să asigurăm mo
dernizarea produselor ce le fabri
căm, în special a preselor hidrau
lice și mecanice, fiabilitatea lor
sporită în funcționare, reducerea
greutății și consumurilor specifice

ționar, patriotic, de a le asigura o
pregătire profesională și politică de
înaltă calitate, spunea tînăra comu
nistă Maria Ștefan, profesoară de
științe sociale. Formarea. în lumina
acestor cerințe a elevilor noștri,
viitori muncitori, presupune o acti
vitate mai susținută din partea
tuturor cadrelor didactice, indife
rent de disciplina pe care o predau,
pentru ancorarea activă a fiecărei
lecții, a fiecărei activități cu elevii
în realitățile politico-sociale ale ță
rii, ale județului și orașului nostru.
Fiind vorba de un liceu indus-

La Liceul industrial
nr. 1 din Buzău
trial. din problematica înscri
să pe ordinea de zi a adunării
de dare de seamă și alegeri s-a im
pus cu pregnanță aportul colectivu
lui didactic, în frunte cu comuniș
tii, la integrarea învățămîntului cu
producția de bunuri materiale, la
conlucrarea cadrelor didactice cu
specialiștii din întreprinderea de
utilaj tehnologic, din întreprin
derea metalurgică, din alte unități
economice ale județului. Planul de
producție al liceului pe anul 1983 a
fost îndeplinit în proporție de 110
la sută, cel pe anul in curs este de
pășit pină la această dată cu 15 la
sută ; aproape jumătate din candidații la bacalaureat au obținut me
dii peste 7 la matematică și fizică,
iar la susținerea lucrării practice
nici un elev nu a obținut note
sub 7 ; din absolvenții promoției
1983 încadrați în producție nici unul
nu se situează sub norma stabilită.
Sînt, desigur, rezultate bune, dar
nu foarte bune așa cum ar trebui,
așa cum ne dorim cu toții — au re
levat în cuvintul lor comuniștii
Dumitru Tudor și Aglaia Tache,
profesori de matematică, Dumitra-

Ion TARBAC
maistru la întreprinderea
de mașini-unelte pentru presare
și forjare Tirgu Jiu

„Garanția unor noi progrese în
dezvoltarea tuturor localităților
patriei66
Sînt de meserie lăcătuș, la Remi
za C.F.R. Jibou din județul Sălaj.
Și, ca toți muncitorii din unitatea
noastră, am citit cu atenție proiec
tul de Directive. Aș putea să spun
multe despre diferitele obiective cu
prinse, dar vreau să mă opresc asu
pra capitolului privind dezvoltarea
județelor si sistematizarea economico-socială a teritoriului. De ce
tocmai la acest capitol ? Ca să fiu
înțeles, vreau să pornesc de la fap-

tul că Jiboul era cunoscut, înainte
vreme, doar ca un oarecare nod de
cale ferată între Dej și Baia Mare.
In anii socialismului, cu deosebire
din 1965 încoace, localitatea noastră
și-a
schimbat
înfățișarea.
Ji
boul de azi, oraș în toată puterea
cuvintului, s-a înălțat în ultimii
15—16 ani ca rod al traducerii in
viață a politicii profund înțelepte
a partidului și statului nostru, a
secretarului său general, tovarășul

minieră (situată, anul trecut, pe
locul I în întrecerea socialistă or
ganizată pe Combinatul minier
Cluj-Napoca), două importante sec
ții în cadrul Întreprinderilor de
produse ceramice și de armături
industriale din fontă și oțel din
Sălaj, două cooperative meșteșugă
rești model.
Orașul are un centru civic nou,
iar locul căsuțelor mizere și insa
lubre l-au luat cartiere moderne de
locuințe.
Revenind la proiectul de Direc
tive, care ne dă garanția unor noi
progrese, vreau să exprim certitu
dinea că locuitorii Jiboului, români
și maghiari, muncind ca și pină
acum, adică umăr la umăr, vor ști
să realizeze sarcinile prevăzute in
cit Jiboul nostru, alături de toate
orașele și județele tării, să devină
un oraș și mai înfloritor, (spre bine
le nostru, al tuturor locuitorilor.
Adică, de fapt, spre binele tuturor.

Gheorghe BODA
lăcătuș, Remiza C.F.R, Jibou

„Noua revoluție agrară se realizează
prin munca fiecărui lucrător
din agricultură66
Citeam, deunăzi, proiectul de
Directive ale Congresului al XIIIlea al P.C.R. și, printre altele,
m-am oprit la o cifră : „Compara
tiv cu anul 1945... producția agrico
lă a sporit de circa 7 ori“. Și, deli
berat, m-am gîndit că la această
creștere, cu o mică parte, am con
tribuit și noi, lucrătorii de la coo
perativa agricolă de producție
Lunca, din județul Teleorman, de-a
lungul acestui răstimp și, mai cu
seamă, in acest an. Pentru că iată
cum stăm : am avut de insămîntat, în toamna anului 1983. o su
prafață de 500 hectare cu griu de
toamnă și 100 hectare cu orz. în
vățămintele acumulate de la an ia
an, rezultatele obținute ne-au im
pus de astă dată un surplus de
atenție în ce privește asigurarea
patului germinativ, dozarea îngră
șămintelor, într-un cuvînt. pregă
tirea cu simț de răspundere a te
renului agricol. Așa se face că. la
ora actuală, ne putem lăuda cu pro
ducții medii de 5 600 kg orz la hec
tar și 4 840 kg griu la hectar, can
tități care ne situează pe locul I pe
consiliul agroindustrial
SloboziaMindra. Așa stînd lucrurile, putem
spune, pe drept cuvînt, că ne înca
drăm, încă de pe acum, în preve
derile prevăzute de proiectul de
Directive în ce privește recoltele
medii la hectar pe anul 1990 și că
aceasta ne va permite să pornim
spre obiective și mai înalte in anii
următori. Fapt îmbucurător pentru
toți cei ce punem umărul și sufletul
pentru ca și cooperativa noastră să
ajungă printre cooperativele frun
tașe din județ și chiar pe plan na
țional.
Odată strinsă recolta de griu șl
de orz, ne-am grăbit să eliberăm

terenul prin balotare cu presele
sau prin strîngerea in căpițe și
paiele rezultate le-am și transpor
tat la baza furajeră. Acum terenul
este aproape în întregime arat ;
dăm zor să încheiem grabnic re
coltarea
florii-soarelui. Și aici
stăm bine, aș putea spune. Esti
măm o cultură de circa 2 000
kg la hectar. Dar posibilitățile
noastre sînt mult mai mari. Și
ele trebuie corelate, așa cum reiese
din proiectul de Directive, cu o
mai bună organizare, cu o folosire
mai rațională a suprafeței agricole.
Avem certitudinea realizării unei
producții de 30 de tone la hectar la
sfecla de zahăr și 6 000 kg la hectar
porumb boabe. Și, de obicei, calcu
lele noastre au corespuns, în ge
nere, realității. Cert e un lucru :
că rezultatele obținute pină acum
de C.A.P. Lunca și cele pe cale de
a le obține ne dau credința că vom
reuși să ne încadrăm în prevederile
proiectului de Directive și, mai
mult, acolo unde este cu putință,
în ce ne privește. în cazul produc
țiilor de griu, orz, porumb, vom
reuși, cu forțele de care dispunem,
să depășim producțiile medii pre
conizate. Și încă un lucru foarte
important : nu este suficient să ob
ținem numai noi rezultate bune, ci
trebuie și să contribuim la genera
lizarea lor. Căci noua revoluție agrară, conturată clar în proiectul de
Directive, se va realiza și se reali
zează prin munca fiecărui lucrător
din agricultură.

Octavian GOGOAȘA
inginer agronom la cooperativa
agricolă de producție Lunca, județul
Teleorman

Ioan DUBEK

Învățămînt de înaltă calitate, pătruns
de un puternic spirit revoluționar
Noul an de învățămînt a început
sub auspiciile generoase conturate
școlii românești în cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu rostită
la marea adunare populară din Ti
mișoara. Ideile și orientările, în
demnurile pline de căldură ale
secretarului general al partidului
reprezintă pentru oamenii școlii un
amplu și complex program de ac
țiune. menit să contribuie la ridi
carea calității întregului proces instructiv-educativ, la intensificarea
educației revoluționare, patriotice a
tineretului. Ele se află în centrul
dezbaterilor din adunările de dare
de seamă și alegeri ale comuniști
lor de la catedră, în care sînt abor
date probleme fundamentale ale
școlii, ale formării pentru muncă și
viață a tineretului.
Zilele trecute a avut loc adunarea
de dare de seamă și alegeri la Li
ceul industrial nr. 1 (al M.I.C.M.)
din Buzău. Condițiile deosebite asi
gurate formării unor promoții pu
ternice de viitori muncitori, la ni
velul exigențelor impetuoasei dez
voltări a economiei naționale, ale
revoluției științifice și tehnice, re
zultatele bune obținute, an de an,
în pregătirea pentru muncă și via
tă a elevilor, recomandă acest
liceu ca o puternică unitate de
învățămînt. Despre toate acestea,
darea de seamă și participanții la
dezbaterile din cadrul adunării or
ganizației de bază au amintit doar
atît cît era necesar pentru a de
monstra în mod critic și autocritic
că unele lipsuri și neajunsuri care
se mai manifestă în activitatea
instructiv-educativă a colectivului
didactic, a comuniștilor din liceu
nu au nici o... justificare, că stă
în puterea organizației de bază ri
dicarea ștachetei calității în toate
laturile activității școlare.
— Beneficiem cu toții de îndru
marea atentă a partidului, de orien
tările clarvăzătoare, umaniste, ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu. cu
privire la nobila misiune a școlii
de a forma tinerii in spirit revolu

— după unele calcule aceste consu,,muri se pot reduce cu 40 la sută
— miniaturizarea instalațiilor hi
draulice, asimilarea de noi mașini
de injecție și extrudare. De aseme
nea, va trebui să folosim, și vom fo
losi, cu mai multă eficiență și ope
rativitate rezultatele cercetării ști
ințifice, introducînd pe scară mai
largă tehnologia modernă, pentru
ca mașinile-unelte pe care le pro
ducem să se situeze la nivelul per
formanțelor tehnice și calitative
mondiale. Este obligația noastră
muncitorească, este sarcina ce se
desprinde din prevederea proiectu
lui de Directive, ca ponderea pro
duselor industriale realizate la ni
vel mondial să ajungă în 1990 la
aproape 95 la sută.
Desigur, obiectivele pe care le
înscrie acest document sînt foarte
serioase, îndeplinirea lor ne cere
eforturi, pricepere, cunoștințe, dar
condițiile de care beneficiem ne
dau certitudinea că le vom înde
plini. Pe lingă dotarea tehnică mo
dernă de care dispune în prezent
întreprinderea noastră, este prevă
zută extinderea acesteia prin con
struirea unei filiale de proiectări
cu ateliere de prototipuri și a unei
fabrici de oxigen. De asemenea,
pentru a asigura creșterea califică
rii forței de muncă în stare să mînuiască cu pricepere utilajele de
înaltă tehnicitate, peste 2 500 de
oameni ai muncii vor fi cuprinși in
sistemul de formare și perfecțio
nare a pregătirii profesionale.
Exprimîndu-ne încă o dată ade
ziunea față de acest document de
o atit de mare importanță pentru
tară, pentru noi toti. doresc să sub
liniez că in întreprinderea noastră
comuniștii, ca si nemembrii de
partid susținem din toată inima
realegerea
tovarășului
Nicolae
Ceausescu, la înaltul forum al co
muniștilor. în funcția supremă de
secretar general al partidului.

Nicolae Ceaușescu, de dezvoltare
armonioasă a tuturor zonelor și lo
calităților țării. Or, această preocu
pare se înfățișează din nou, în ca
pitolul din proiectul de Directive,
iar aceasta ne dă siguranță că și in
viitor orașul nostru, ca și întrea
ga țară vor merge tot înainte, tot
repede.
De fapt, ce au însemnat pentru
locuitorii orașului Jibou acești ani
se vede la tot pasul. Pline de în
țeles mi se par însă trei cifre : o
producție industrială de cinci ori
mai mare decît în urmă cu 15 ani,
creșterea cu 4 500 a numărului
locurilor de muncă și darea în fo
losință a 1 500 de apartamente. în
orașul in care existau cîndva doar
două așa-zise secții industriale, in
afara remizei C.F.R., la această oră
se produc, în hale moderne, mărfuri
apreciate nu numai la noi în țară,
dar și în alte țări în care se expor
tă. Pe harta economică a orașului
au apărut unități noi : întreprin
derea de confecții, integrata de in.
fabrica de brînzeturi. 'exploatarea

cbe Munteanu, profesor de limba
română, Florin Vrabie, maistru in
structor. Pentru aceasta se impu
ne ca, în acest an școlar, să se in
tensifice colaborarea cu specialiștii
din producție, să se realizeze o mai
atentă aplicare în practică a cu
noștințelor științifice predate elevi
lor în lecții, să se planifice și să se
organizeze mai gospodărește activi
tatea din atelierele școală și, nu în
cele din urmă, să se confere va
lențe educative mai profunde mun
cii productive a tinerilor, pentru a-i
forma în spirit muncitoresc, revo
luționar.
Și din darea de seamă și din cu
vintul participanților la dezbateri
s-a desprins cu claritate, în mod
autocritic, constatarea că deși pro
cesul instructiv-educativ dispune în
liceu de o bază tehnico-didactică
modernă, bogată și diversificată,
nivelul de pregătire al elevilor, re
zultatele la încadrarea în producție
ale absolvenților nu se ridică în
totdeauna la nivelul condițiilor
create. „Biroul organizației de bază,
conducerea școlii — menționa prof.
Vasile Anghel, directorul liceului —
n-au reușit să mobilizeze îndeajuns
colectivul didactic, pe comuniștii de
la catedră, pentru a folosi cu răs
pundere și spirit gospodăresc do
tarea complexă din cabinete și
laboratoare în vederea ridicării ca
lității lecțiilor. Uneori s-a mai uitat
ideea că rezultatele pregătirii ele
vilor sînt direct proporționale cu
eforturile de autoperfecționare ale
profesorilor, cu gradul de compe
tență și pricepere, cu pasiunea do
vedite de aceștia în predarea lec
țiilor, în desfășurarea acțiunilor
educative cu tinerii". Această idee
s-a impus, dealtfel, ca o concluzie
a concluziilor problemelor funda
mentale ale școlii abordate în adu
nare, ca un, angajament ferm, de
răspundere, al comuniștilor ei pen
tru acest an de învătămint.

Fîorica MNULESCU

Din noul peisaj al municipiului Craiova

(Urmare din pag. I)
generația din care fac parte,
am ridicat meseria pe o
treaptă nouă. Cînd am ve
nit. căram cărbunele cu tro
cul de lemn. Era greu, pli
nea de toate zilele era frămîntată cu multă sudoare.
Poate-ați citit cartea scrisă
de un inginer care a lucrat
la noi aici, Virgil Birou.
„O lume fără cer“ — așa
se cheamă cartea. O lume
fără cer era lumea de odi
nioară a minerului. Intram
sub pămînt cînd se îngina
ziua cu noaptea și ieșeam
seara tirziu. Nu vedeam
lumina zilei decît rar și
atunci parcă ne neliniștea,
nu făcea parte din lumea
noastră. Acum lucrăm cinci
zile și pe urmă batem
munții, ne bucurăm de
soare. Minerii sînt res
pectați. sînt iubiți de toa
tă lumea, de-asta mă bucur
că feciorul și-a ales me
seria mea.
— De ce nu-1 vedem aici
cu dv.. în brigadă ?
— Ehei, sînt legi nescri
se ale mineritului. Copilul
nu vine niciodată în bri
gada tătîne-său. Părintele
poate fi părtinitor ; și cu
părtinire tinărul nu devine
bărbat, om întreg. Alți mi
neri îmi formează feciorul,
mi-1 călesc. Eu cresc, la
rîndul meu, tinerii de
vîrsta lui fiu-meu și-i laud
seara acasă și îl ambițio
nez : „Am pe unul, Grigoraș. ii zic, nu cred că știi
tu meserie cită știe el. A

prins totul de Ia mine. îl
las miner în locul meu,
cînd ies la pensie". „De
unde știi câ mă întrece ?“,
se burzuluiește fiu-meu.
Dealtfel, eu știu că fe
ciorul îmi face cinste între
mineri, cum cinste îmi face
și ucenicul, și toți ucenicii
care mi s-au perindat prin
brigadă.
„Uoenicul". ajutorul de
miner de fapt, are exact

o părere pe care nimeni nu
o lua în seamă. Acum s-a
adeverit. Un . pic a trebuit
să insistăm, să scormonim
și iată răsplata !
Răsplata ? Sute de tone
de cărbune, strălucind în
bătaia lămpii de miner ca
aurul și ca argintul. Căr
bune pentru furnalele Reșiței. pentru sporirea bazei
de materii prime a tării.
Pentru reducerea importu

al cărui cuvînt și a cărui
experiență au greutate cit
trei diplome de inginer,
este maistrul miner Traian
Baicu. Acum 24 de ani se
angaja aici ca muncitor ne
calificat ; a fost, pe rind,
vagonetar, ajutor de miner,
miner. A urmat școala de
maiștri. Unde era mai
greu, acolo îl găseai. Unde
e mai greu, acolo îl afli și
acum. Și e normal. Deși

Luminile „orizontului zece"
virsta lui Tiberiu Marișescu, feciorul interlocutoru
lui nostru. împreună cu
„bătrînul" miner, are o în
deletnicire nu tocmai ușoa
ră : ei caută, cum. dealtfel,
fac și alte echipe, noi re
zerve de cărbune în conti
nuarea unor galerii aban
donate cîndva. Aici, unde
i-am întilnit, lucrarea de
cercetare se încheiase în
1962, verdictul fiind : „nu
mai există cărbune". La
data documentării noastre,
ei formulaseră fizic „ne
gația negației". Au inter
ceptat un strat bogat de
cărbune și ochii le erau
plini de luminile izbînzii.
Luminile „orizontului zece",
lumini ce vor fi reverbera
te și in șarjele Reșiței.
— Nici n-a fost mult de
muncă. Eu lucrasem in ’62
aici, ne spune minerul Marișescu, și aveam pe atunci

lui. Pentru reducerea cos
turilor de producție. Căr
bune cocsificabil din cel
mai bun cu putință.
Ne spunea inginerul șef
al minei, tovarășul Antal
Ladislau :
— Minerii vechi cunosc
„geografia internă" a mun
telui mai bine decît ori
cine. De aceea, în dorința
de a spori cît mai mult
producția, le dăm ascultare
ca și celor mai iscusiți
geologi, atunci cînd ei au
propuneri de acest gen.
Așa au fost identificate re
zerve nebănuite de ză
căminte. Tradiția, aici la
noi, se îmbină fericit cu
știința, cu cercetarea. Nu
merg pe drumuri diferite,
fiindcă scopul nostru, al
tuturor este unul singur :
să dăm țării mereu mai
mult cărbune.
Unul din vechii mineri.

maistru, pe umerii săi apasă răspundere de ingi
ner, fiindcă minerii i-au
încredințat munca de mare
răspundere de șef de sector.
Am mai poposit, pe
traseul nostru subpămîntean, la brigada condusă
de comunistul Virgil Cristea. La 900 de metri adincime, în nișele abatajului
601 — trei oameni îmbrăcați ca pentru plajă, trei
ortaci înverșunați parcă
împotriva muntelui. Gheor
ghe Hurmuză și Ion Mihăilă, ajutoarele lui Cristea, apoi alti și alți mineri
ni s-au perindat prin fața
ochilor, concentrați asupra
lucrului, calmi, emanînd
forță din fiecare gest, din
fiecare privire. Mineri în
cercați. comuniști hotărîți
să dea viață sarcinilor ce
le revin din Programul
partidului pentru dezvolta

Foto : Eugen DICHISEANU

rea bazei de materii prime,
pentru
prosperitatea
și
progresul țării. Oameni ai
„orizontului zece", prezenți
la datorie. Iată-1 și pe
„prislea" adîncurilor, pe
utecistul Dorel Codoiu. in
vîrstă de 20 de ani. Ni-l
prezintă brigadierul Wil
helm Depner ca pe un
tinăr de nădejde. Aflăm că
brigada în care lucrează
este fruntașă pe sector, și
mai aflăm că „prislea" a
venit acum un an. cu alți
doi tineri de virsta lui,
aici, să se angajeze. După
cîteva luni, ceilalți doi dă
deau bir cu fugiții : „N-ai
voie să aprinzi o țigară cît
lucri. n-ai voie să tragi pe
dreapta... Hai cu noi în
altă parte !“ Nu i-a urmat,
deși fuseseră colegi de
școală. De ce ?
—■ Lucrasem cu briga
dierul Nicolae Roșu in
tr-un schimb de noapte, în
primăvară.
Credeam
că
nici nu mi-a reținut nu
mele. După un timD, aud
că mă cere în brigadă.
Faptul că un asemenea om,
un asemenea muncitor mă
lua in seamă, era semn că
locul meu e aici.
Aici, la „orizontul zece"
al muncii neobosite, de
miner. Aici, unde luminile
dăruirii, ale abnegației, ale
spiritului revoluționar ard
fără repaos, la cea mai
înaltă temperatură. Ard în
zecit, în ochi și în inimi,
pentru țară. Sint „luminile
orizontului zece", luminile
vii. din adine.
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SARCINI ACTUALE MAJORE ÎN ECONOMIE
resurselor
materiale

Cu mijloacele mecanice, la C.A.P. Drăgoești, județul Ialomița, urmează să se recolteze în această toamnă peste 600 hectare cultivate cu porumb

ACUM, CÎND 0 RECOLTĂ SE STRÎNGE Șl ALTA SE PREGĂTEȘTE

întregul mecanism al răspunderilor
trebuie să funcționeze ireproșabil
■

1

.

în Bărăganul ialomițean se aclună
din nou roadele toamnei și se pregă
tesc viitoarele recolte de cereale
păioase. Cu forțele mecanice, cu pu
terea brațelor trebuie să se strîngă
în această toamnă peste 700 000 tone
de porumb, 500 000 tone de sfeclă,
80 000 tone de soia, 100 000 tone de
legume și multe alte produse vege
tale principale și secundare și, con
comitent, să se pună sub brazdă
sămînță de grîu și orz pe aproape
125 000 hectare. „Este vorba de un
volum foarte mare de muncă — ne
spune tovarășul Ion Avram, director
adjunct al direcției agricole — dar
și mai mari sînt forțele și hotărirea
noastră de a strînge în perioada sta
bilită și fără pierderi toate aceste
roade și, totodată, să punem baze
solide viitoarei recolte de grîu și
orz“.

Producțiile sporite
dau adevărata
măsură a hărniciei

!

’
;
!
:

Brigada „Scînteii“ transmite
din județul Ialomița
care este transportat la baza de re
cepție. în acest mod se reușește Ia
Grindu să se recolteze, aproape nu
mai manual, 1 000 hectare cu porumb
în cel mult 28—30 de zile.

Îmbunătățiri
absolut necesare
în organizarea
transportului
Vineri, 14 septembrie, la ora 10, la
fabrica din Țăndărei am fost marto
rii începerii noii campanii de pre
lucrare a sfeclei de, zahăr. Deși in
stalațiile și mașinile au funcționat
normal, iar în siloz se aflau depozi
tate peste 10 000 tone de sfeclă, totuși,
pe fața directorului întreprinderii,
Florin Dinu, se putea citi o oarecare
îngrijorare. Cantitatea de sfeclă exis
tentă'în siloz abia asigură materia
primă necesară pentru funcționarea
fabricii pe timp de două zile și ju
mătate. Și nu se întrevedea o îm
bunătățire a situației, întrucît din
teren soseau tot mai multe știri care
anunțau că unitățile producătoare au
încetinit sau chiar au sistat recolta
rea sfeclei din lipsa mijloacelor de
transport.
De fapt, unitățile agricole au în
ceput recoltarea sfeclei de zahăr la
10 septembrie. Ele și-au organizat
însă munca de așa manieră îneît să
asigure cantitățile stabilite prin gra
ficele zilnice de recoltare. Fluxul
normal de recoltare a fost dereglat
de organizarea defectuoasă a trans
portului. Despre ce este vorba? Cele
două fabrici de zahăr din județ —
Urziceni și Țăndărei — aveau obli
gația să asigure zilnic, cel puțin la
nivelul graficului, .capacitățile de
transport stabilite. Aceasta mai ales
cu ajutorul autocamioanelor disloca
te din parcul întreprinderilor jude
țene de transport Hunedoara, Bistrița-Năsăud și Maramureș, care ur
mează să lucreze în județul Ia
lomița la transportul sfeclei pe
întreaga durată a campaniei agrioole. Din diferite motive insă,
aceste mașini nu sosiseră în județ
nici pînă la sfîrșitul săptămînii tre
cute. în această situație, comanda
mentul județean pentru agricultură
a indicat ca stațiunile pentru meca
nizarea agriculturii să utilizeze o
parte din tractoarele cu remorci si
chiar atelajele la transportul sfeclei,
scoțindu-le, bineînțeles, de la alte
lucrări absolut obligatorii de exgcutat în această perioadă. Dar condu
cerile S.M.A.-urilor nu s-au putut
conforma acestei indicații, invocînd
lipsa de motorină. Ca atare, la nu
mai cîteva zile de la începerea re
coltării, în cîmp s-au adunat și stau
sub cerul liber -zeci și zeci de mii de

grămezi de sfeclă,
supuse tuturor
consecințelor ce decurg dintr-un
asemenea mod anormal de conser
vare a produselor agricole.
„Este oare normal să aducem auto
camioane și oameni tocmai de la Hu
nedoara ca să transporte sfecla de Ia
Ograda, Bucu sau Platoncști, în timp
ce mijloacele noastre de transport
stau neutilizate din lipsă de carbu
ranți?" — ne întreba președintele con
siliului agroindustrial Țăndărei, tova
rășul Vasile Barbu. Nu este menirea
noastră să afirmăm dacă este normal
sau nu așa. Ceea ce considerăm insă
anormal este faptul că acum,
în
plină campanie, cînd în cîmp se află
produse agricole a căror cantitate
depășește 3 milioane de tone, peste
65 la sută din parcul de autocamioa
ne ale unităților agricole stă nefolo
sit. Este vorba de un parc de auto
camioane și remorci cu o capacitate
totală de 16 000 tone, care ar putea
transporta într-o zi cel puțin 50 000
tone, ceea ce — raportat la întreaga
durată a campaniei — înseamnă
peste 70 la sută din volumul total
al producției agricole vegetale esti
mate a se realiza în această toamnă
în județul Ialomița. De la acest ra
ționament ar trebui să pornească or
ganele de resort, cu putere de deci
zie, atunci cînd își propun să rezol
ve problema transportului producției
agricole. Calculele de eficiență prin
care aceste organe explică rațiunea
care i-a determinat să opteze pen
tru rezolvarea problemei transpor
tului
în agricultură
prin unități
specializate și dirijarea centralizată
a autocamioanelor ar trebui să țină
seama înainte de toate de faptul că,
într-o campanie agricolă, cantitatea
de produse agricole ce se transportă
cu un autocamion din parcul cen
tralizat este mai mică decît aceea ce
se transportă cu un mijloc aparținînd unităților agricole care dispun
de carburanții necesari. Ca să nu
mai vorbim de cheltuielile exagerate
care se fac pentru transportul unei
tone in cazul mijloacelor închiriate.
Asemenea calcule de fundamentare
economică sînt absolut obligatorii
pentru a se produce realmente o
îmbunătățire de fond în organizarea
transportului în agricultură, așa cum
a indicat conducerea partidului, per
sonal tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Modul în care va decurge trans
portul producției agricole în actuala
campanie agricolă de toamnă tre
buie să constituie un prilej serios de
analiză pentru a se înlătura cu ade
vărat deficiențele mari ce se mani
festă în acest domeniu. Este absolut
obligatoriu ca aceste deficiențe să
fie înlăturate pe parcursul desfășură
rii campaniei. în această ordine de
idei, supunem atenției organelor în
drept cererile pe deplin justificate
ale producătorilor agricoli ca, în
cazul transportului sfeclei, să se re-

De la Sinești pînă la Drăgoești, de
o parte și de alta a drumurilor de
hotare ce ne poartă printre lanurile
cooperatorilor din unitățile agricole
aparținind consiliului agroindustrial
Sinești, privirea se desfată la roadele
bogate ale lanurilor de porumb,
sfeclă și soia. Pe întinsul lor, sute
și sute de oameni, organizați în for
mații mici, ridică grămezi de porumb
sau sfeclă, așază legumele în lădițe,
după care le încarcă în autocamioa
nele ce pornesc spre piață sau fabri
ca de conserve. Toți sînt puși pe
muncă serioasă și se simte la ei hotărîrea de a nu precupeți nici un
efort pentru a aduna cit mai repede
și fără pierderi roadele acestei
toamne.
La C.A.P. Drăgoești se. estimează
să se obțină în acest an, în condiții
de neirigat și cu precipitații puține
în timpul verii, o producție medie
la hectar de peste 7 500 kg porumb
boabe, 2 100 kg soia, 33 000 kg sfeclă
de zahăr, 34 000 kg legume. Și aceas
ta nu pe cîteva sute de hectare, ci
pe 1 600 hectare. Cu o forță de muncă
redusă ca număr, aici întreaga re
coltă de toamnă va fi strinsă în pe
rioada stabilită, așa cum a fost strînsă și în ceilalți ani. Cum? „Printr-o
organizare superioară a muncii, ordi
ne și disciplină — ne răspunde pre
ședintele cooperativei, Ion Baciu. Do
meniul în care noi putem să ne pre
zentăm cu o experiență proprie este
organizarea muncii în acord global,
prin care cei 48 de mecanizatori sînt
integrați în cadrul formațiilor de
cooperatori. în cimp, la recoltare se
află acum de fapt toți locuitorii sa
tului. Fiecare dintre ei ne dă o mină
de ajutor după puterile lui. Pe cei
300 de pensionari, organizați în 10
echipe, i-am repartizat la depănușarea porumbului. Elevii, copiii în ge
neral lucrează în grădina de legume,
dar la nevoie îi vom folosi și la alte
munci ușoare. Cu forțele manuale și
mecanice, noi am recoltat pînă în
prezent aproape 200 hectare cu po
rumb, 800 tone sfeclă de zahăr și 500
tone legume".
După ce vedem ce forțe mari sînt
mobilizate la Movilița, Sinești și Ro
șiori la culesul porumbului, sfeclei
și legumelor, ne îndreptăm spre una
din zonele județului cu cea mai
intensivă agricultură : Gîrbovi —
Grindu — Miloșești. Dintre numeroa
sele inițiative care ne-au reținut atenția în această zonă o consemnăm
doar pe aceea întreprinsă de coope
ratorii din Grindu pentru grăbirea
coacerii porumbului. Aici, 120 de oa
meni, organizați în 5 echipe, execută
depănușarea în lan a știuleților, gră
bind astfel cu 10 zile recoltarea
hibrizilor tîrzii. Cind umiditatea boa
belor a ajuns la 30 la sută începe,
de fapt, culesul de către aceleași
echipe care au angajat cultura în
acord global ; apoi, porumbul este
pus la solarizat pe platformele beto
nate din incinta fermelor zootehnice Din grădina de legume a fermei din Sinești, aparținind I.P.L. Urziceni, con
sau a sediului cooperativei, pînă cînd dusă de inginera Alexandra lurchevici — in prim-plan - se strînge rod
bogat, pe măsura hărniciei și priceperii oamenilor de aici
umiditatea scade la 26 la sută, după
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semințelor între județe s-a făcut in
proporție de 80 la sută. Este insă ne
voie ca județele Brăila, Călărași,
Dolj, Giurgiu, Olt, Satu Mare, Te
leorman și altele să grăbească livra
rea semințelor, respectind întocmai
repartițiile date de ministerul de
resort. Totodată, este neapărat nece
sar să continue în ritm mai intens
efectuarea analizelor de laborator,
acțiune întîrziată față de alți ani. De
asemenea, pentru ca însămînțările
să fie efectuate în termenele stabi
lite, este momentul ca fiecare uni
tate să preia neîntîrziat de la cen
trele specializate semințele ce i-au
fost repartizate. Subliniem aceasta
întrucît, mai cu seamă în județele
Bihor, Botoșani, Giurgiu, Călărași și
Ialomița, multe unități agricole nu
sînt încă in posesia semințelor.
După cum a demonstrat experiența
unităților fruntașe, producțiile spo
rite de cereale păioase sînt condițio
nate in mare măsură de asigurarea
unei densități- optime — de 650—700
plante la metrul pătrat — încă de
la semănat. Realizarea acestei den
sități depinde nu numai de folosirea
semințelor din soiuri cu însușiri

vină la practica din anii trecuți —
ce și-a dovedit utilitatea — de a ss
repartiza autocamioanele pe unități,
urmind ca șoferii să fie cazați în
localitățile respective, iar de coordo
narea muncii lor să răspundă ne
mijlocit cadrele din unitățile agri
cole și nu cele din fabricile de zahăr,
care, practic, nu au posibilitatea să
urmărească modul în care conducă
torii auto se încadrează in progra
mul de lucru stabilit.

Cine își asumă
totuși răspunderea?
în județul Ialomița, anul 1984 nu
a fost un an prea bun pentru cul
turile duble, nici măcar pentru cul
turile însămînțate după plantele fu
rajere timpurii. Concludent în acest
sens este faptul că, în perimetrul
triunghiului secetos Făcăeni — Gura
Ialomiței — Cosîmbești, specialiștii
au identificat zilele acestea aproape
7 000 hectare de porumb fără rod,
care cu fiecare zi ce trece se usucă
pe rădăcină. De asemenea, pe întin
se suprafețe din cele 25 000 hectare
însămînțate cu porumb după orz și
griu, plantele (de mărimea meiului)
au înspicat demult și au de-acum
cîte 2—3 etaje de frunze uscate. Șan
sele de dezvoltare a acestor culturi
sînt minime. în schimb, este evident
pericolul de a se degrada întreaga
producție de masă verde în cazul
unei brume de septembrie. Există
multă preocupare în județ în legă
tură cu soarta acestor culturi, fac
torii răspunzători fac intervenții la
Ministerul Agriculturii, dar nimeni
nu-și asumă luarea vreunei decizii
în acest sens. Este în fond o formă
de eludare a răspunderii, la care am
adăuga doar faptul că, la această
dată, pe ansamblul județului s-a
realizat doar 15 la sută din progra
mul de însilozare.
Probleme deosebite ridică această
tergiversare a recoltării culturilor
succesive în cazul acelor unități in
care, prin organizarea asolamentului, s-a stabilit ca după aceste plante
să se însămînțeze cereale păioase.
La cooperativa agricolă din Vlădeni,
bunăoară, 1 438 de hectare prevăzute
a fi cultivate eu grîu și orz sînt ocu
pate cu asemenea culturi care au ca
termen de recoltam 5—20 octombrie,
adică după perioadș optimă de însămînțare. Aici, din cele 2 200 hec
tare planificate a fi însămînțate cu
orz și grîu, la această dată sînt
arate și pregătite doar 400 hectare.
Este evident pentru orice specialist
că o soluție agrotehnică științifică
pentru rezolvarea acestei probleme
nu există decît in cazul în care su
prafețele respective vor fi recoltate
și eliberate urgent de resturi vege
tale.
In concluzie, se poate afirma că,
în general, în unitățile agricole din
județul Ialomița se lucrează cu răs
pundere, că oamenii dau dovadă de
multă ambiție pentru ca în această
toamnă recoltarea culturilor și însămințările să decurgă in condiții cit
mai bune. Comitetul județean de
partid, organele agricole județene
acționează stăruitor pentru o bună
organizare și coordonare a activită
ții din această campanie agricolă,
pentru mobilizarea puternică ă for
țelor de la sate la realizarea tuturor
obiectivelor stabilite, iar in unită
țile prin care am trecut în aceste
zile, oamenii muncesc fără preget,
cu răspundere pentru a strînge și
pune la adăpost cit mai repede roa
dele toamnei, pentru a asigura buna
desfășurare a însămînțărilor. Ca
atare, cu atît mai mult este necesar
să 1'ie grabnic înlăturate situațiile de
genul celor semnalate mai înainte,
care, intr-un fel sau altul, frînează
desfășurarea normală a actualei cam
panii agricole.

Florea CEAUȘESCU
Iosif POP
Mihai VÎȘO1U
Fotografii : Sandu CRISTIAN
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biologice superioare, bine condițio
nate și tratate, ci, deopotrivă, de
asigurarea unui bun pat germinativ
pentru semințe.. Ploile care au că
zut în cea mai mare parte a țării
au umezit stratul arabil, astfel că
acum solul se poate ara și pregăti
mult mai bine. Potrivit datelor fur
nizate de ministerul de resort, pînă
în seara zilei de 17 septembrie au
fost executate arături pe 44 la sută
din' suprafețele prevăzute a fi însă
mînțate in această toamnă. Pro
porțional cu planurile de însămînțări din această toamnă, cele mai
mari suprafețe au fost arate în ju
dețele Ialomița, Olt și Bihor. Această
lucrare este însă întîrziată mai ales
în județele Neamț, Botoșani, Sălaj,
Brașov, Harghita și Suceava, adică
tocmai în județele unde semănatul
începe mai devreme. Apare deci
necesar ca terenurile ce vor fi în
sămînțate să fie recoltate cu prio
ritate și eliberate imediat de resturi
vegetale, astfel incit arăturile să
poată fi efectuate cu cea mai mare
urgență și de cea mai bună calitate,

ceea ce presupune respectarea adîncimii stabilite, mărunțirea și nive
larea perfectă a terenului. întrucit
arăturile și pregătirea terenului tre
buie să se efectueze în avans față
de semănat, este necesar ca organele
agricole și conducerile unităților
agricole să întreprindă măsuri mai
hotârite în vederea încheierii grab
nice a acestor lucrări.
In ansamblul măsurilor care vi
zează sporirea substanțială a recol
telor de griu și orz, un loc impor
tant îl ocupă respectarea termene
lor prevăzute la semănat pentru
fiecare zonă și unitate agricolă în
parte, termene reglementate prin
lege. Momentul semănatului la aceste culturi a sosit și, ca atare. în
zilele ce urmează, însămînțările tre
buie să fie declanșate în toate ju
dețele — incepînd cu zona colinară
— si să se intensifice la maximum,
astfel incit să fie realizate vitezele
zilnice de lucru prevăzute.
Practica agricolă, experiența uni

tăților fruntașe demonstrează că rea
lizarea de recolte mari de cereale
păioase depinde, mai presus de orice,
și de respectarea riguroasă a tuturor
normelor prevăzute în tehnologii. în
această privință, mari răspunderi
revin mecanizatorilor si eu deosebire
specialiștilor din agricultură. Așa
cum a subliniat secretarul general
al partidului, inginerii si specialiș
tii. toți agronomii, inclusiv cei din
organele județene și centrale, trebuie
să-și asume o răspundere mai mare
pentru desfășurarea lucrărilor agri
cole. Ei au datoria să îndrume și să
asigure, efectuînd chiar direct, exe
cutarea lucrărilor agricole la timp și
de bună calitate. Omul este acela
care hotărăște recolta și. de aceea,
trebuie făcut totul pentru ca atit
specialiștii, cit și mecanizatorii, toți
oamenii muncii din agricultură să
muncească cu deplină responsabili
tate. cu spirit revoluționar pentru
a realiza producțiile mari prevăzute.
Nu se mai poate admite să se rapor-

Fiecare gram de materie primă
-recuperat și reintrodus
în circuitul productiv!
Din experiența Fabricii de acumulatoare auto și de tracțiune Bistrița
Este cunoscută importanța cu totul deosebită pe care o acordă con
ducerea partidului recuperării și valorificării resurselor materiale și ener
getice refolosibile, a pieselor de schimb și subansamblelor. Evidențiind
din nou această cerință, la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al
P.C.R., secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,
a subliniat : „Este necesar, în continuare, ca toate ministerele și toate ju
dețele, toate unitățile să acționeze cu mai multă hotărîre pentru recupe
rarea și refolosirea surselor de energie, a materialelor, pieselor de schimb
și subansamblelor".
Acest îndemn însuflețitor vizează una dintre sarcinile economice esen
țiale ale planului pe acest an, de înfăptuirea căreia depind în mare mă
sură asigurarea resurselor materiale necesare bunei desfășurări a activi
tății productive, creșterea mai substanțială a eficienței economice. în
sprijinul acestei afirmații vin, dealtfel, și rezultatele obținute în perioada
care a trecut din acest an, in domeniul recuperării și valorificării mate
rialelor refolosibile, de colectivul fabricii de acumulatoare auto și de trac
țiune, din cadrul întreprinderii de produse electrotehnice — Bistrița, la
care ne referim în însemnările de fată.

Materia primă de bază a unei uni
tăți producătoare de acumulatoare
este, în mod firesc, plumbul — me
tal valoros, asigurat atît din resurse
interne, cit. și din import. întrucit
pentru a se obține o tonă de plumb
se extrag 220—230 tone minereuri
complexe, iar prețul acestui metal pe
piața externă-este ridicat, apare cît
se poate de ' evidentă importanța
cu totul deosebită a valorificării inte
grale, fără pierderi, a plumbului în
producție, a recuperării și recirculării deșeurilor tehnologice. Cum ac
ționează în acest sens colectivul în
treprinderii de profil din Bistrița ?
— Ansamblul de măsuri întreprinse
în fabrica noastră, de mai bine de
un an, converg spre diminuarea
pierderilor tehnologice — ne-a pre
cizat inginerul-șef Viorel Chiș. Dacă
la începutul fabricației pierderile
în procesele de producție se ridicau
la 30 la sută, în prezent acestea se
situează sub 8 la sută, în condițiile
în care producția fizică a crescut
considerabil. Desigur, pierderile teh
nologice nu pot fi întru totul elimi
nate. Bracul tehnic — cum îi spunem
noi — este prevăzut să rezulte prin
însăși tehnologia de fabricație, iar
acesta se regăsește în zgură, pastă,
plșci, monoblpcuri și capace,. separa
tori. în martie 1983, din inițiativa
organizației de partid, noii am: declan
șai și generalizat la toate locurile de
muncă acțiunea pe care am numit-o
„Consumuri. calitate, curățenie I",
iar rezultatele sînt din ce în ce mai
bune.
La început, în sfera recuperării in
trau numai zgura rezultată de la
cuptorul de topire a plumbului,
precum și plăcile din plumb cu de
fecte de turnare și pasta cu care

erau acestea acoperite. Prețurile în
casate de la întreprinderea jude
țeană de valorificare și recuperare a
materialelor refolosibile erau cu
prinse între 0,90 și 4,60 lei kilogra
mul. Aceste materiale erau totuși
strînse mai mult pentru a nu supra
aglomera spațiile de producție. De
asemenea, s-a pus problema valori
ficării resturilor de materiale plas
tice de la bacurile acumulatorilor
auto.
în prezent, lucrurile stau cu totul
altfel. S-a început cu
punerea la
punct a bilanțurilor materiale, a
căror realizare se controlează deca
dal. De fapt, urmărirea acestora, in
paralel cu alte sarcini, a fost dată in
atribuția a trei cadre de specialitate :
inginera Ana Cocorean și subinginerele Elena Bindea și Leonora Iacob.
S-au realizat apoi amenajări simple —
cum sînt o instalație de spălare
plăci, un cuptor de reducție, mori
pentru măcinat grosier și fîn, o ma
șină de injecție — fie asigurate
prin autodotare, fie obținute prin
transfer din alte secții ale întreprin
derii.
Singurul material refolosibil valo
rificat prin vinzare a rămas zgura de
plumb. Restul materialelor recupe
rabile reintră în circuitul productiv.
Ca atare, în perioada care a trecut
din acest an s-au recuperat 70,2 tone
plumb, 10 tone polipropilenă, 100
tone măcinătură grosieră din PVC.
Din plumbul recuperat se pot con
fecționa 6 600 baterii 12 X 45 Ah, iar
polipropilenă recirculată este sufi
cientă pentru confecționarea a peste
40 000 capace.
Acțiunea de recuperare și valori
ficare a materialelor refolosibile
nu se oprește însă aici. în fa

brică s-a construit o secție de
injecție pentru confecționat monoblocuri. aflată în momentul de față
în faza de punere în funcțiune ;
drept urmare, problema reciclării
maselor plastice va fi definitiv și
complet rezolvată. în ce privește
plumbul, în curînd va fi deschisă fi
nanțarea pentru realizarea unei com
plexe instalații de recuperare, care
va avea o capacitate anuală de va
lorificare a 1 400 tone materiale re
folosibile — adică praf de oxid de
plumb, șlam de pastă, plăci defecte
sau neformate corespunzător, acu
mulatoare defecte, zgură — instala
ție capabilă să asigure o producție
de 1 000 tone plumb pe an. Tehno
logia avută în vedere face posibilă
înnobilarea și realierea plumbului,
astfel îneît metalul recuperat să
dispună de toate caracteristicile teh
nice pe care le impune fabricația
acumulatorilor. Prin modul în care
a fost concepută, noua instalație
permite recuperarea energiei secun
dare și asigurarea pe această
bază a căldurii pe timp friguros
.pentru toate clădirile incintei, pre
cum și a apei calde menajere ne
cesare. în acest context se cu
vin reținute și eforturile ce se de
pun în prezent în întreprindere
pentru reutilizarea SDV-urilor fo
losite la formarea plăcilor la bate
riile uscat încărcate. Pe această
cale, costurile de producție vor fi
diminuate anual cu peste 200 000
lei, ca urmare a reducerii consu
murilor materiale.
Merită relevat că prin acțiunile în
treprinse aici pentru recuperarea și
valorificarea resurselor materiale și
energetice refolosibile, pentru gos
podărirea judicioasă a materiilor
prime, materialelor, energiei și com
bustibilului, în perioada care a tre
cut din acest an cheltuielile de pro
ducție au fost reduse cu 7,5 milioane
lei față de aceeași perioadă a anu
lui trecut. Ceea ce se cuvine men
ționat în mod deosebit este faptul
că, după aprecierea specialiștilor din
fabrică, cheltuielile necesare pentru
recuperarea și valorificarea resurse
lor materiale și energetice refolosi
bile sînt mult mai reduse decît cele
generate de extragerea și prelu
crarea minereurilor complexe.

Gheorcjhe CRIȘAN
corespondentul
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Reșaparea anvelopelor
de cauciuc uzate
Recent a fost dat publicității Decretul Consiliului de Stat privind
regimul de utilizare, recondiționare și valorificare după exploatare a
anvelopelor de autovehicule, benzilor transportoare, articolelor tehnice și
bunurilor de consum din cauciuc. Pentru a informa pe cititorii ziarului
nostru in legătură cu unele prevederi cuprinse în acest decret, am avut
o convorbire cu tovarășul I. HENDEL, director in Centrala pentru recu
perarea și valorificarea materialelor refolosibile.
— Este cunoscut faptul că în ulti
mul deceniu prețul țițeiului și al
produselor petroliere a sporit sub
stanțial — ne-a spus la început in
terlocutorul. De asemenea, și prețul
cauciucului a cunoscut o vertiginoasă
creștere. în acest context, in multe
țări se manifestă o preocupare tot
mai mare pentru valorificarea pro
duselor uzate din cauciuc, in primul
rind a anvelopelor. Astăzi, in țările
dezvoltate se valorifică prin reșapări
peste 25 la sută din producția de
anvelope. în ultimii ani, și in țara
noastră s-au înregistrat rezultate no
tabile in acest domeniu. Aș aminti,
in acest sens, faptul că numai în pe
rioada care a trecut din acest an au
fost valorificate prin reșapare peste
300 000 de anvelope. Acest lucru de
monstrează că reșaparea anvelopelor
și folosirea anvelopelor reșapate nu
mai sînt o noutate nici pentru pro
ducători, nici pentru beneficiari.
— In ce constă reșaparea anvelo
pelor ?
— în esență, reșaparea anvelopelor
este o operație prin care se aplică o
nouă bandă de rulare in locul celei
uzate. Cu o anvelopă reșapată —
care costă mai puțin decît una nouă

teze doar realizarea planului fizic la
insămințări, ci înainte de orice tre
buie avute in vedere calitatea lucră
rilor și. în final, nivelul recoltei ob
ținute.
Pretutindeni. în fiecare unitate agricoiă, comună și județ, este nevoie
să se facă totul, să se acționeze cu
răspundere, încă de acum, din toam
nă. pentru ca producția de cereale
păioase să sporească la nivelul sta
bilit de conducerea partidului. Cea
mai importantă sarcină ce revine
acum organelor județene de partid
și agricole, organizațiilor de partid
de la sate, consiliilor agroindustriale
și conducerilor unităților agricole
este de a asigura aplicarea în prac
tică a indicațiilor și măsurilor for
mulate cu claritate de secretarul ge
neral al partidului la recenta Con
sfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R.
— care și-au găsit concretizare in
programele de măsuri adoptate de
recentele plenare ale comitetelor ju
dețene de partid cu activul — astfel
ca incă de la semănat să se pună
baze solide producțiilor sporite de
griu și orz din ultimul an al cincina
lului actual.

— orice autovehicul mai poate cir
cula 15 000—20 000 km în condiții de
securitate perfectă. Astfel, prin reșa
parea unei anvelope se economisesc,
în medie, 1,6 kg cauciuc natural,
3,8 kg cauciuc sintetic, 4,5 kg negru
de fum, 4,5 kg materiale diverse
(cord, sirmă, ingrediente și plastifianți).
— Ce condifii trebuie să îndepli
nească o anvelopă pentru a putea fi
reșapată ?
— Este necesar să se rețină că
pentru a putea da, prin reșapare. „o
nouă viață" anvelopelor, conducătorii
de autovehicule trebuie să respecte
riguros anumite reguli, simple de
altfel. Bunăoară, pentru siguranța in
timpul circulației rutiere este nece
sar ca fiecare posesor de autoturism
să verifice periodic înălțimea profi
lului benzii de rulare a anvelopei.
Dacă această înălțime este sub 1,5
mm. anvelopa trebuie înlocuită. Alte
condiții minimale ce trebuie respec
tate în rularea unei anvelope sînt
verificarea încărcării corespunzătoa
re a autovehiculului, controlul și res
pectarea riguroasă a presiunii de
regim, precum și schimbarea perio
dică a roților între ele, după o sche
mă bine stabilită. Așadar, înlocuirea
anvelopelor care au atins limita ma
ximă admisă de uzură este o obliga
ție legală, pentru încălcarea căreia
decretul prevede sancțiuni severe ;
după cum. predarea in stare bună
pentru reșapare a anvelopelor ruiate
reprezintă o îndatorire cetățenească,
în sprijinul eforturilor pentru redu
cerea consumurilor materiale și ener
getice în economia națională. De
asemenea, trebuie cunoscut că. po
trivit prevederilor decretului, nu se
poate cumpăra o anvelopă nouă îna
inte de a fi predată o anvelopă
uzată.
— Unde pot preda posesorii de
autoturisme anvelopele uzate ?
— Anvelopele sînt predate contra
cost la punctele de colectare exis
tente in fiecare localitate urbană in
cadrul întreprinderilor județene de
recuperare și valorificare a materia
lelor refolosibile. La predarea anve
lopelor uzate, fiecare cetățean pri
mește o adeverință pe baza căreia
poate procura anvelope noi. Se cu
vine menționat că valabilitatea ade
verinței este nelimitată, posesorul
puțind cumpăra, în baza acesteia,
anvelope noi oricînd dorește.
— V-ați referit in mod deosebit la
anvelopele posesorilor de autoturis

me proprietate personală. Cum tre
buie să procedeze întreprinderile de
stat deținătoare de parc auto ?
— Se precizează în decret faptul
că pentru anvelopele de tractoare și
mașini agricole pe jante cu diame
trul pînă la 20 țoii inclusiv, limita
de uzură admisă este de 2 mm, iar
pentru anvelopele de tractoare și
mașini agricole pe jante cu diame
trul de peste 20 țoii, precum și pen
tru anvelopele care echipează mași
nile de construcții — limita de uzură
admisă este de 4 mm. Prin prisma
exigențelor recentului decret, spo
rește mult răspunderea tuturor con
ducătorilor de autovehicule, a șefilor
de coloane și de garaje. Fiecare din
tre ei are datoria să controleze pe
riodic starea de uzură a fiecărei an
velope. Ce-ar însemna — în condi
țiile prevăzute de decret — folosirea
în continuare a unor anvelope sub
limita de uzură admisă? Datorită pe
ricolului pentru siguranța circulației
rutiere, in situația în care este des
coperită o asemenea abatere, auto
vehiculul este oprit obligatoriu pînă
se efectuează schimbarea anvelo
pelor. De aici pot surveni întîrzieri
în efectuarea transportului produse
lor, urmate de penalizări pentru sta
ționare. intr-un cuvînt. pierderi fi
nanciare care, după lege, sînt recu
perate de la cei vinovați.
— Cum își pot procura cetățenii
anvelope reșapate ?
— La toate punctele de colectare
din tară se verifică fiecare anvelopă
uzată predată, folosindu-se dispozi
tivele de control al anvelopelor pre
văzute în cartea tehnică, și se asi
gură selectarea și marcarea distinctă
a anvelopelor reșapabile. In ce pri
vește distribuirea anvelopelor reșa
pate, există pînă în prezent un sin
gur magazin în București care asi
gură vînzarea pe loc a acestui gen
de anvelope, dar numai pe baza ade
verinței de predare la întreprinderea
de recuperare și valorificare a ma
terialelor refolosibile a unui număr
echivalent de anvelope uzate. La
acest magazin, situat în Drumul Ta
berei. str. Valea Oltului nr. 12, se
găseste si un punct de colectare a
anvelopelor uzate, așa îneît schimbul
se poate face operativ. Menționăm
că si în orașele Ploiești. Buzău. Iași,
Oradea, Luduș și Constanța funcțio
nează magazine pe același principiu
ca al aceluia din București. Cititorii
trebuie să rețină. în concluzie, că
unitățile din cadrul Centralei pentru
recuperarea și valorificarea materia
lelor refolosibile sînt pregătite să
preia operativ toate anvelopele uza
te. iar industria de profil dispune
de capacități pentru reșaparea anve
lopelor.

Convorbi rș realizată de
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Pentru aliiweaideologiEi revoluționare in confruntarea contemporană de idei
în „Scînteia" nr. 13080 din 13 septembrie a.e. a fost publicată dezbate
rea intitulată „Dreapta modernă“ și tentativele de legitimare a struc
turilor capitaliste". La redacție am primit deja ecouri sub forma unor
articole în care cititorii îsi exprimă o serie de opinii, formulează puncte
de vedere, propun noi unghiuri de discuție a temei, care îmbogățesc
analiza întreprinsă în dezbaterea amintită. In speranța că vor suscita in
teresul cititorilor, ne propunem ca. în perioada următoare, să publicăm
cîteva asemenea materiale. între care si cel de fată.
Niciodată ideile politice de dreapta
nu au fost în bună vecinătate cu valo
rile culturii. Și cum ar fi putut fi dacă
hrana lor a fost mereu agresivita
tea ? Temeiul uman al culturii este
înțelegerea, pe cînd cel al politi
cilor de dreapta este forța — vio
lenta brutală si primitivă si nepu
tința de a înțelege. Neputință atit
de evidentă incit un Goebels a pu
tut exploda : „cînd aud cuvîntul
cultură...".
Dar vremurile se schimbă împo
triva oricăror încercări de a le îm
pietri în încremenirea forței prima
re si asemenea idei aiung să rico
șeze izbindu-se de sfera tot mai
compactă a solidarității culturale a
umanității. Si cine ar mai risca ilu
zia că o astfel de sferă mai poate
fi spartă din moment ce atitea ex
periențe istorice dureroase au cimentat-o definitiv ? Cultura nu mai
poate fi distrusă decit odată cu în
treaga specie care o produs-o.
Toate curentele ideologice de
dreapta deplîng decăderea Occiden
tului. care și-ar fi pierdut încrede
rea în sine si inițiativa într-o lume
mereu mai amenințătoare. Si că ex
pansiunea sa economică si politică
este amenințată de individualizarea
zonelor altădată atît de calme si lo
iale. de complicarea tot mai accen
tuată a relațiilor internaționale.
Factori care au influențat instalarea
celei mai puternice si mai persis
tente crize din istoria capitalismu
lui. Factorii „interni", clasici ai acestei crize sînt dacă nu ignorați cel
puțin deturnați sore zonele margi
nale ale societăților occidentale.
Obiectivele cele mai importante
ale politicilor de dreapta converg
spre externalizarea crizei — atît în
ceea ce privește cauzele ei. cît si
consecințele. Unul dintre factorii recunoscuti îl constituie astfel „tota
litarismul" sau „monolitismul" insta
lat în societățile din „lumea a treia",
care ar fi dus la apariția unor enti
tăți statale puternice ce se opun cu
eficacitate companiilor economice,
fie naționale, fie internaționale, restrîngîndu-le acestora influenta si
raza de activitate. în vreme ce sta
tul capitalist modern „exagerat de
democratic" nu se mai poate opune
eficient acțiunilor protectioniste sau
„naționaliste" ale statelor tinere. Slă
birea forței economice si mai ales po
litice a statelor capitaliste dezvoltate
s-ar datora creșterii rezistentei in
terne, „excesului" de democrație din
regimurile politice occidentale. Toate
acestea ar fi dus la instalarea unei
„îndoieli" maladive în Vest — fac
tor ce slăbește inițiativa si capaci
tatea competitivă a societăților în
deobște localizate în acest
punct
geografic. Se mai amintesc factori
economici — alunecarea sore pro
gramare excesivă si diriiism — și
politici — excesele etatiste. înainte
de toate, „degenerarea" culturală oc
cidentală. determinată de abando
narea surselor inițiale si împrumu
turilor care i-au alterat sensul.
Printre aceste deformări, locul cel
măi important l-ar ocupa — după
teoreticienii
„noii drepte" — cele
marxiste. Ele. constituind „implan
turi maladive", ar fi produs o schim
bare periculoasă de direcție în cul
tura occidentală, echilibrul „omului
nordic" fiind spart de îndoielile Si
„moliciunea" orientale, făcîndu-1 să
șovăie în fata avalanșei de obstaco
le pe care tăvălugul civilizării de tip
occidental a ajuns să le întimpine
chiar si în locul de baștină.
Asemenea imixtiuni s-ar afla, sus
țin la unison ideologii de dreapta,
la originea doctrinelor socialiste si
comuniste, ar constitui temeiul ori
căror idei de stînga ce n-ar putea
construi altceva decît o religie pen
tru cei slabi si șovăielnici, care,
chiar si acolo unde o asemenea
ideologie ajunge să domine, devine

în mod fatal un instrument al celor
puternici ce vor întemeia noi forme
de totalitarism politic. Or, după teo
reticienii dreptei contemporane, o
ideologie constructivă, optimistă, vi
guroasă nu se poate întemeia decit
pe principiile naturii, care nu pot
fi altele — se postulează absolut ar
bitrar — decit inegalitatea si com
petiția. într-o atare perspectivă,
problema fundamentală pentru su
praviețuirea culturii occidentale ar
consta din redescoperirea izvoarelor
sâle „autentice" si din revitalizarea
lor în deplină concordantă cu spiri
tul expansionist presupus al omului
din Nord — cel care ar fi cucerit,
lumea în întregul ei și ar fi trezit-o
la viată civilizată.
Pe acest fond. vechile teorii
rasiste sint redescoperite ca teo
rii valabile și. oricum, mai cre

țile de gîndire si cluburile iacobine.
Departe de a fi accelerat procesele
sociale, susțin promotorii unor ase
menea idei
retrograde. revoluția
franceză n-ar fi făcut altceva decît
să întîrzie reformele necesare în
societatea franceză si să plaseze
Franța în afara marilor transformări
industriale de la începutul veacului
al XIX-lea. Principiile si ideile re
voluționare astfel născute ar consti
tui, după aceiași „teoreticieni", sur
sa răului social contemporan ce s-a
declanșat odată cu ele. Nici o altă
circumstanță socială sau istorică nu
mai contează, nici nivelul ori natu
ra mentalităților dominante în epo
că. nici gradul de instrucție si nici
claritatea ori rigurozitatea princi
piilor promovate. Egalitatea devine
astfel, automat, nivelare si unifor
mizare. distrugere a individualului
prin teroare. Iar inegalitatea înseam
nă libertate, proba autonomiei indi
vidului. chiar sensul activității uma
ne. rezultatul talentului si al înzes
trării naturale. A instaura inegali
tatea ar fi. într-o asemenea viziune,
totuna cu a redescoperi
ierarhiile
naturale : între indivizi. între etnii,
între civilizații. Respectul pentru om

„DREAPTA MODERNA"
— contraofensivă pentru
justificarea inegalității sociale
dibile decît „naivitățile" egalitariste
pe care alții le-au implantat in cul
tura europeană. Dar și aici intervi
ne o „inovație" — nu atît o rasă
biologică este vizată, ci una carac
terologică. Varietatea rasială a ac
tualelor populații occidentale nu
numai că nu mai poate fi înlătura
tă. dar a ajuns chiar să determine
ca orice considerent rasial. în sen
sul clasic, să nu mai poată fi ope
rant nici măcar într-o ideologie pen
tru care scrupulele teoretice sînt ca
și inexistente. Noii rase i-ar apar
ține orice individ uman care rezistă
selecției relansate a competiției so
ciale si politice si devine apt să în
temeieze o nouă clasă politică.
Metoda obișnuită a dreptei este
invocarea trecutului, refugiul nostal
gic în epocile „eroice", de unde se
întoarce cu idei vetuste, care, șterse
de praful uitării si ridicolului, re
adaptate limbajului si mentalităților
contemporane, urmează să constituie
pilonii noilor construcții ideologice
într-o etapă istorică în care soluțiile
obișnuite de contracarare a crizei
economico-sociale nu mai dau re
zultate.
Se poate vorbi astăzi despre o
adevărată „contrarevoluție cultura
lă". reacționară. întrucît asaltul
dreptei este global, vizînd valori
fundamentale ale culturii si modului
de viată european, mai ales că di
ficultățile actuale fac ca încrederea
în ele să scadă. Dar chiar și în
obiectivele sale mai subtile dreapta
rămîne consecventă cu sine, cu na
tura sa reacționară. Contrarevoluția
este îndreptată împotriva unei re
voluții care s-a produs de mult si
care a schimbat radical mentalită
țile oamenilor.
Răfuiala începe cu revoluția fran
ceză si sfîrseste cu Marea Revoluție
din Octombrie, considerată, de ideo
logii neoconservatorismului, ca ulti
mul act al procesului revoluționar
mondial. Revoluția franceză este
privită ca o „crimă fondatoare" a
acestui proces, aducătoare de mari
nenorociri Europei si. în consecință,
lumii. După cum semnalează Max
Gallo, ea este. în ochii dreptei con
temporane. un rezultat al manipu
lării poporului si instituțiilor de
către „declasați" și lumpenproletari
intelectuali reuniți in acele partide
embrionare reprezentate de societă

ar însemna respectul pentru inega
litate.
Poate constitui această „idee" o
bază pentru schimbarea culturii ? O
întrebare pur retorică. întrucît nici
odată inegalitatea nu a putut fi te
mei pentru o cultură. Lipsa cana
lelor de comunicare si de primeni
re a dus la sufocarea culturii, la
epuizarea ei în spatii intelectualiste
ori în rafinamente aristocratice. De
fapt, dreapta nu vizează o schim
bare. ci o reîntoarcere deliberată la
trecut — reinstaurarea unei socie
tăți „liberale" în care lupta pentru
supraviețuire devine principiul su
prem al existentei sociale. Pentru
aceasta, ar fi suficientă eliberarea
maselor de jugul unei „religii secu
lare" întemeiate de stingă. După
cum se exprimă Louis Pauwels. sco
pul acestei societăți nu este „să
impună o nouă concepție asupra
destinului uman. Nu este necesară
propagarea unei noi morale. Nici
organizarea unui nou mod de viată
sau de gindire. Nu trebuie să schim
băm omul, ci să facem ca să dom
nească buna comportare printre oa
meni. lucrurile fiind asa cum sînt".
Cu alte cuvinte, fiecare să se cu
noască pe sine și să se resemneze cu
ceea ce l-a dotat natura, dincolo de
aceasta încercarea de a dobîndi ceva
în plus fiind dezordine si răzvrăti
re. pe care o societate liberală nu
va șovăi să le combată cu toată în
verșunarea. Si astfel lucrurile devin
clare : deși decretează stînga ca re
ligie. deși îsi face un scop din derpașcarea. așa-zisei „r,epr?siuni . ideo
logice" pe care, chipurile, stînga ar
practica-o oriunde ajunge la putere,
dreapta de azi ar vrea să instituie
un nou zeu — „Ființa supremă eta
tizată". garant al ordinii și stabili
tății într-o societate în care dezor
dinea si instabilitatea ar fi. de fapt,
cuprinse in chiar opțiunile sale ele
mentare.
Orice s-ar zice, dreapta contempo
rană nu-si dezminte originea socia
lă — noua aristocrație occidentală.
O aristocrație a abundenței obținute
prin rapt, o aristocrație a informă
rii si instrucției de seră, deliberat
depărtată de viata reală a celei mai
complexe dintre lumi. Ea trăiește la
scara propriului confort. în vreme
ce lumea se zbate .la scară planeta
ră. în situații dramatice, ne alocuri
tragice.

în cercul său închis, orice lux
este permis, chiar si acela de a în
cerca deposedarea stîngii de ideea
de revoluție, asupra căreia aceasta
ar fi detinut prea multă vreme „un
monopol incestuos". Mai mult, ideo
logii „noii drepte" nu se sfiesc să
decreteze cu aplomb cum că proce
sul revoluționar mondial declanșat
de stmga a dat faliment. De la re
voluția franceză la Marea Revoluție
din Octombrie, procesele revoluțio
nare sint considerate de aceiași
„ideologi" un șir de crime și de acte
nelegitime. Concluzia lor : este ca
zul să Ii se pună capăt, iar revolu
ția să fie preluată de oameni „civi
lizați" si „competenti". Care ? Ma
nagerii, tehnocrații, desigur ! E; vor
fi cei care vor „învăța" masele ce este
o revoluție atunci cînd le este foa
me si o vor Înfăptui atunci' cînd va
fi necesar, adică... niciodată.
E un fapt știut de toată lumea :
violenta nu este intim legată de re
voluție. Izvoarele ei reale sînt mi
zeria si exploatarea. Omul comun
nu iubește violenta si nu recurge la
ea decît din disperare. Or. omul co
mun a fost dintotdeauna actorul
principal al oricărei revoluții. Schim
barea condițiilor, a împrejurărilor
unei revoluții nu se poate realiza
decit prin schimbarea datelor exis
tentei umane. Dar aceasta este o
lecție impenetrabilă pentru noile
elite ale dreptei contemporane.
Dacă a fi radical înseamnă a
merge la rădăcina lucrurilor, nu
trebuie uitat că. de acolo pornind,
te poți întoarce cel puțin în două
direcții. Ele s-au numit stingă sau
dreapta după obiceiul oamenilor de
a fixa convenții după criterii ele
mentare. Stingă a dus la democra
ție si la un nou sens al libertății
bazate De creație si responsabilita
te : dreapta la expansiune, violență,
și marasm.
Se înțelege că o soluție pen
tru epoca noastră nu poate fi
găsită în trecut. Cel puțin în
trecutul istoric. Cultura contem
porană este o cultură a schimbării.
Supraviețuirea speciei umane este,
astăzi, o problemă globală si radi
cală. Pentru a se înfăptui, lumea
trebuie să se schimbe. Tot radical
si global. Nicicînd omenirea n-a fost
mai conștientă de limitarea resur
selor si condiției sale într-o lume
în care creșterea cantitativistă a de
venit o obsesie pentru unii. Nicicînd
deci șansele unei schimbări globale
nu au fost atît de mari. Dar nici
pericolele. De aceea „cultura schim
bării" este încă embrionară, tatonînd
între o teorie ce se concretizează
lent si dificil si o practică încă ti
midă si adeseori plină de surprize.
Tocmai pe acest teren speculează
curentele de dreapta. Un moment de
căutări, acumulări, clarificări si ino
vații ale stîngii contemporane este
confundat cu un moment de slăbi
ciune.
Dar lupta se dă acum pe terenul
stîngii. Dreapta a fost nevoită să
învețe lecția teoretică a unei con
cepții revoluționare. Intrînd ne acest
teren, dreapta îsi forțează destinul.
Alternativa ce-i rămîne este să dis
pară ori să se transforme. Dar cum
ar putea să se transforme, ceea ce
se întemeiază ne obtuzitate intelec
tuală ori pe reversibilitate istorică ?
Unele dintre ideile dreptei ideolo
gice contemporane pot fi minimali
zate cu ușurință, altele pot fi privi
te cu amuzament. Rămîne însă ame
nințarea pe care confuzia ce se țese
cu destul rafinament în jurul pro
blemelor si obiectivelor luptei poli
tice și ideologice contemporane o
poate reprezenta în condițiile dise
minării acestor „amuzamente". Cri
za mondială, pericolul înarmărilor
si sărăcia sînt factori puternici de
„stres" social, care fac să crească
neliniștea si îndoiala. în atare si
tuație. a promova cu acuitate ideo
logică si temeinicie științifică o con
cepție cu adevărat revoluționară,
valori culturale autentice este o
preocupare mai necesară decît oricînd. o prioritate esențială a actua
lelor confruntări de idei.

Nicolae LQTREANU
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Proiectul de mare an
vergură al lui Mihail Dia
conescu de a realiza o fe
nomenologie epică a spiri
tului românesc în dezvol
tarea sa istorică se conti
nuă, într-o ordine oarecum
capricioasă, prin Speranța,
frescă masivă a lumii ro
mânești din anii premer
gători Unirii. Harnic glo
sator pe marginea propriei
opere, autorul a mărturisit
de curînd că intenția lui a
fost de astădată să figu
reze cu mijloace epice rea
liste o diagramă a roman
tismului
politic.
Epoca
este plasată deci sub sem
nul
sufletului
romantic
(cele trei capitole ale ro
manului se si intitulea
ză dealtfel simbolic Visul,
Noaptea și Singurătatea),
al sintezei acțiunii cu spi
ritul fantast. Problema e
totuși alta. Romantic e
ideologul Mihail Diacones
cu (care pare a crede că
reprezentanții romantismu
lui literar ar trebui să se
manifeste identic și în po
litică), în timp ce scriito
rul e pur și simplu realist.
Viziunea lui despre epocă,
ideile îl poartă într-o par
te, instinctul artistic, din
fericire mai puternic, în
alta. Astfel se întîmplă cu
riozitatea că istoria e citită
„creator". în buna tradiție
a școlii romantice care
postula subiectivitatea, în
timp ce ficțiunea urmează
un scenariu exact, pru
dent, pragmatic. Așa era,
în fond, și timpul evocat.
„Mesianicii" pașoptiști erau,
are dreptate G. Călinescu,
in primul rînd „pozitivi".
Exaltarea lor, reală și ea,
rămînea mereu sub contro
lul lucidității, al calculului
politic. Romantic nu e în
Speranța decît eroul pre
ferat (mă feresc a spune
protagonistul) : domnitorul
Grigore Alexandru Ghica
al X-lea, iar eșecul lui, ra
portat la triumful final al
„căuzașilor" unioniști, ia,
indiscutabil, proporții de
simbol. Eroul real este însă
societatea românească de
la mijlocul veacului trecut,
o societate pictată pointilist printr-o sumedenie de
*) Mihail Diaconescu :
Speranța. Editura Univers, 1984.

personaje secundare cărora
nu le lipsește dimensiunea
exponențială.
Majoritatea
biografiilor implicate în
demonstrația epică se jus
tifică prin această aspira
ție spre frescă, spre pano
ramicul social. Mihail Dia
conescu a vrut, probabil,
să evoce destinul tragic al
unui domnitor neînțeles de
contemporani și uitat de
urmași, reabilitind în acest
chip, cu procedeele litera
tului. o figură istorică ce
poate tenta pe romancieri.
Practic, el n-a mai spus
„adevărul despre un destin
politic", ci despre o socie
tate. despre un angrenaj
uman complex. Speranța e

rătăcit între vii, Londra
cețoasă, Parisul „solemnei".
Viena rece, suspicioasă,
(jonstantinopolul
gălăgios
și policrom, Blebea postăvăriei lui Kogălniceanu,
unde e descoperit primul
nucleu proletar, Bucureștiul
săltat brusc la altă demni
tate citadină, iscodită cu
ochi cînd amuzat,
cînd
de-a dreptul emoționat, acestea
sint
„tablourile"
scenei turnante rotite mai
încet sau mai iute de ro
mancier.
Actorii apar și
dispar periodic, la nevoie
sînt reconvocați în scenă
într-un
stil
ceremonios,
care uneori e al regizoru
lui, iar alteori al șefului

Mihail Diaconescu a redes
coperit puterea naturilor
dilematice, știința de a
defini personalitatea oa
menilor in funcție de ceea
ce aleg. Dacă în Speranța
eroul adevărat e lumea ro
mânească, atunci opțiunea
e simbolul acesteia. în
tr-un fel sau altul toate
personajele aleg. Costache
Negri e sfîșiat intre devo
tamentul omenesc pentru
principele
generos,
dar
contradictoriu, și solidari
tatea mai adîncă față de
comilitonii unioniști ; Bar
bu Știrbei, între prudența
politică (ce răspunde în
cazul său unei
înclinații
naturale) și nevoia de a a-

Sub raza nobilă
a idealului Unirii
operă de „anatomist" so
cial și, atunci cînd nevoile
romanului o cer, de geo
graf politic avizat asupra
sferelor de influență. De
aici decurge și alura poli
tică a romanului, aerul său
de continuă demonstrare a
legitimității, a unității și
independenței noastre. în
tre romancier și personaje
le care exprimă sensul de
venirii istorice există din
acest punct de vedere o
înțelegere certă, o simi
litudine de atitudine tră
date între altele și stilistic.
O meditație a unuia dintre
eroi, Dumitru Brătianu, e
transcrisă, de pildă, in
direct liber, într-o manie
ră „obiectivată" ce-i asigu
ră „ecoul" în timp.
în studiul „morfologic" al
manifestărilor acestui „simț
practic" excelează proza
torul. Simț, practic însemna
prin 1855—1857 obținerea
plecării trupelor austriece
de ocupație și închiderea,
prin realizarea Unirii Prin
cipatelor, a bulevardului
de promenade militare ale
marilor
imperii
vecine.
Erudit, prozatorul are și
facultatea ubicuității, se
simte acasă în orice mediu
evocat. Iașiul patriarhal.

de protocol veșnic cu ochii
în patru la demnitățile și
titlurile personajelor. Prin
repetiție abuzivă această
politețe sonoră de major
dom stilat poate avea, li
terar judecind lucrurile,
rele efecte, căci umflă ar
tificial romanul și trenează
conflictul. Mihail Diaco
nescu ar trebui să fie mai
atent la decupaj, la dina
mismul replicii.
într-un
cuvînt la viteza romanului.
Prin debarasarea de lestul
inutil, imaginația epică s-ar
ridica neîndoielnic la înăl
țimi mai mari, cu o atmos
feră mai tare. Cînd își cen
zurează „politețea" sau,
caz tot atît de fericit, își
reprimă erudiția, roman
cierul este realmente capti
vant. Istoria, așa cum o
vede el, devine sinteză
epică, roman fluent în care
eroi și destine se atrag ori
se resping după legi inexo
rabile. Tragismul, fatalita
tea iau adesea forma in
teresului politic ori econo
mic ce nu permite fantezii
romantice decît cu riscul
capital al eșecului.
Ca în bunele lui cărți, și
cînd spun aceasta mă gindesc la Adevărul retorului
Lucaci și la Marele cîntec,

firma hotărît, în situațiicheie, demnitatea naționa
lă. Principele însuși, Grigo
re Alexandru Ghica al
X-lea, a cărui dilemă ocu
pă o bună parte din pagini
le cărții, oscilează între
visul dinastic al grandorii
personale și o cauză mai
presus de el, aceea a uni
tății românești, avînd fi
nalmente suficientă putere
lăuntrică pentru a face ab
stracție de interesul pro
priu. Dar perspectiva nu e
idealizantă, nu celebrează
adică solidaritatea cu sa
crificiul adevărului istoric.
Romancierul nu-și delimi
tează sămănătorist umani
tatea în români și străini,
ci așază sub o lumină tare,
demascatoare, și cozile de
topor autohtone precum
Theodor Balș și Nicolae
Conachi-Vogoride. Antino
miile morale, politice chiar,
sînt sugerate printr-un ad
mirabil efect de contrast
între scenele de masă și
cele de salon, printr-o tra
tare distinctă a „vocilor".
Unioniștii agită poporul,
retorizează energic plebea,
clamează în fața mulțimii,
antiunioniștii mîrîie în sa
loane. complotează tainic,
în înțelegere cu agenții pu

i i s s

terilor ocupante. De o
sînt zgomotul, forța, de
alta furia, neputința. Sce
na o ocupă Eroii, culisele
— marionetele. Meteorolo
gia însăși slujește acestei
viziuni antitetice. începu
tul guvernării lui Theodor
Balș e asociat astfel cu un
teribil potop care acoperă
Iașii de murdării și gu
noaie. Asemenea scene se
cuveneau însă „consemna
te" obiectiv, fără judecăți
participative. Din păcate,
subit neîncrezător în fa
cultățile cititorului, proza
torul intervine cu explica
ții superflue, cu calificative
tari („canalia de caima
cam" ș.a.) de justițiar tar
div și, de ce nu, romantic.
Tot de gustul romantic
ține după părerea mea și
predilecția pentru magie.
Mihail Diaconescu afirma
dealtfel mai deunăzi că „un
roman dedicat romantis
mului nu se putea lipsi de
unele momente desfășura
te narativ sub semnul fan
tasticului". Rămîne doar de
văzut în ce măsură insis
tența cu care sînt aduși in
scenă Ophion Naunet Dunkelwessen. „marele maes
tru al artei magice și mag
netice",
ori
vrăjitorul
băștinaș Leontar Țapu se
justifică literar. Paginile
dedicate
lor
îmi
par
a încărca inutil romanul,
mai mult, a crea disonan
țe. într-o lume de libercugetători, de realiști ce-și
urmăreau
cu
luciditate
idealul unionist, cei doi
n-au
ce
căuta.
pre
zența
lor explicîndu-se,
cred, printr-un bovarism al
autorului,
preocupat
de
cuplul malefic și în Adevă
rul retorului Lucaci. Acolo
însă,
într-un ev mediu
tîrziu, bîntuit de fantasme
și
superstiții,
asemenea
episoade erau justificabile,
făceau parte, ca să zic așa,
din spiritul timpului.
Citit cu atenția concen
trată la schema realistă, a
luptei dintre putere și ade
văr. sau, mai
exact, a
luptei pentru putere și avăr, Speranța este un bun
roman al premiselor Unirii,
o
imagine
posibilă
a
unei lumi care a stat sub
raza nobilă a Idealului.

Ioan ADAM

O cuprinzătoare cronică a anilor eroici
Un pregnant „portret de
țară", culminînd cu o bo
gată și expresivă „cronică",
cu un vast panoramic al
României în ultimele pa
tru decenii — iată țelul no
bil și temerar pe care și
l-au
propus
scenariștii
Nicolae Dragoș împreună
cu B. T. Râpeanu și alături
de ei — regizorul Virgil Calotescu în „ANI EROICI"
(film realizat de Casa de
filme numărul 5. în Stu
diourile centrului de pro
ducție cinematografică „Al.
Sahia" și la Arhiva națio
nală de filme).
Pentru a înțelege mai
exact grandoarea înfăptui
rilor actuale, felul în care
„prezentul vine de depar
te", cineaștii au simțit ne
voia firească a unei „în
toarceri în timp". Sîntem
purtați cu gîndul, prin in
termediul vestigiilor, în
perioada primelor așezări,
la civilizația dacică, în
epoca romanizării, la mo
mentul întemeierii primelor
voievodate — firul istoriei
fiind marcat de luptele
pentru
libertate
socială
și națională, bătălii pur
tate sub conducerea unor
voievozi ca Mircea cel
Bătrîn. Stefan cel Mare,
Mihai Viteazul, a unor
bravi capi de răscoa
lă ca Hori a. Cloșca și
Crișan, ori Tudor Vladimirescu, continuate în anii
revoluției de la 1848,
în
perioada Unirii, sub Al. I.
Cuza sau, mai aproape de
noi, pe cîmpul de la Mărășești.
Ca un moment hotărîtor
(pe acest drum de eroism
și jertfe, de transmitere a
ștafetei marilor idealuri
sociale și naționale)
sînt
prezentate tradițiile luptei
clasei muncitoare și „pro
fetica zi" a întemeierii
P.C.R. Cineaștii „restituie"
climatul istoric cu marile
contraste
social-politice,
cu puternicele coliziuni de
clasă — din anii crizei
economice, paralel cu ac
țiunile comuniștilor — cul-

minind în perioada activi
tății ilegale îndreptate îm
potriva terorii. O fac apelînd generos și inspirat
la documentele de arhivă,
la documente cinemato
grafice necunoscute, docu
mente și imagini cărora le
sînt ' subliniate adîncile și
vibrantele lor semnificații
de mărturii ale unor ani
eroici, ale spiritului mili
tant al clasei muncitoare,
al
comuniștilor
români
(comentariu : Nicolae Dra
goș). Procesele comuniști
lor de la Brașov și Craio
va aduc
în prim-plan
personalitatea tovarășului
Nicolae Ceaușescu. simbol
înalt al demnității naționa
le, după cum alte secven
țe îl reprezintă purtind —
cu o dîrzenie ce s-a făcut
de atunci remarcată și
comentată — învățătura
partidului în rîndul mun
citorilor,
participînd
la
organizarea
și
reușita
grandioasei demonstrații de
la 1 Mai 1939.
Deosebit
de
grăitoare
sînt secvențele ce vorbesc
de pregătirea și triumful
revoluției de eliberare so
cială și națională, antifas
cistă si antiimperialistă.
inițiată si condusă de
P.C.R. Parcurgem cu ajutorul cineaștilor drumul
armatei române, bătăliile
purtate împotriva fascis
mului, facem cu ajutorul
lor un pelerinaj la monu
mentele închinate celor ce
s-au jertfit nu numai pe
pămîntul patriei, ci .și în
Ungaria și Cehoslovacia, ne
reamintim bravura milita
ră și marile jertfe, faptul
că am fost a patra țară, ca
efective, printre cele an
trenate în războiul antihi
tlerist.
înțelegem că primii ani
de pace au fost și ei anii
unor altfel de lupte — o
luptă de clasă, o luptă
pentru transformarea con
științelor, o luptă pentru a
pune bazele unei lumi noi.
Sînt rememorate cu ajuto
rul peliculei : reforma a-

cinema
® Dreptate în
lanțuri :
MELODIA
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, GLORIA
(47 46 75)
— 9; 11,15;
13,30; 15,45;
18;
20,15,
VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30.
• Circul „Casa Blanca* (,,Zilele fil
mului danez") : STUDIO (59 53 15) —
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
@ Imposibila
iubire :
GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 12; 16; 19.
• Surorile î CIULEȘTI
(17 55 46) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Emisia
continuă. :
AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,
FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20.
@ Salutări de la
Agigea : VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Septembrie : TIMPURI
NOI
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30* 17,45;
20.
• Săptămîna nebunilor : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Setea; CENTRAL (14 12 24) — 9;
12,15; 16; 19,15.
• împușcături sub
spînzurătoare :
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
• Jazz *20; SCALA (11 03 72) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Runda 6 î PROGRESUL
(23 94 10)
— 15,30; 17,30; 19.30.
• Veronica — 9; 11; 17, Balul de
simbătă seara — 13; 15; 19 : DOINA
(16 35 38).
• Călina roșie : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Undeva, cîndva : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Seherezada :
LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Yankeii : LUMINA (14 74 16) — 9;
12,15; 16; 19.
• Cineva
ca
tine :
FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Locotenent
Cristina :
BUZEȘTI
(50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Marfă
furată :
CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
® Cuscrii : FEROVIAR (50 51 40)
—
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 19,45.
• Lupii mărilor : ARTA (21 31 86) —
9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, la grădină
— 20,15, COSMOS
(27 54 95) — 9,30;
1130; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• I se spunea „Buldozerul" : EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Războiul stelelor : DACIA (50 35 94)
— 9; 12; 16; 19.
• Campionul : COTROCENI (49 48 48)
— 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. UNION
(13 49 04) — 10; 13; 16; 19.
• Vizită la domiciliu : LIRA (31 71 71)
— 15,30; 18; 20, la grădină — 20.
• Gemenii în
vacanță :
DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Prindeți și neutralizați : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Căpitanul răzbunării :
MODERN
(217101) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13;
20,15.
• Omul
si
fiara î
FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 12; 16; 19.
• Trandafirul
sărat :
VIITORUL
(10 67 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Polițist sau delincvent : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Legenda
călărețului singuratic :
MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Detașament cu misiune specială :
FLACARA
(20 33 40) — 15,30; 17,30;
19,30.
• Rocky II :
GRADINA AURORA
(35 04 66) — 19,45.
• 36 de ore : GRĂDINA
CAPITOL
(16 29 17) — 19,45.
© îmi sare țandăra ; GRADINA FE
ROVIAR (50 51 40) — 20.
• Par și impar : GRADINA GLORIA
(47 46 75) — 20.

teatre
• Teatrul
Național
(14 71 71, sala
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) : Act venețian — 19.
• Teatrul
Giulești (sala
Majestic.
14 72 34) : Hotel
„Zodia gemenilor"
— 19,30.
• Teatrul
satiric-muzical „C.
Tănase"
(15 56 78,
grădina Boema) :
Constelația Boema — 19,30; (grădina
Cărăbuș) : Minispectacol de diver
tisment și film — 19,30.
• Ansamblul
„Rapsodia Română"
(13 13 00) : Bucuroși de
oaspeți
—
18,30.
O Circul București (10 65 90) : Vraja
circului — 19.

tV
15,00 Telex
15,05 Clubul tineretului. Tineri
inter
pret! și formații artistice de ama
tori participante în Festivalul na
țional „Cîntarea României"
15,30 Emisiune în limba maghiară (par
tial color).
• în dezbatere : Proiectul de Di
rective ale celui
de al Xill-lea
Congres al Partidului
Comunist
Român — opinii, declarații.

grară, alegerile din 1946,
naționalizarea, primii pași
pe drumul industrializării
socialiste, entuziasmul pri
melor șantiere animate de
brigadieri, instituirea la
sate a unor noi relații de
muncă, odată cu noul tip
de proprietate creat prin
cooperativizarea
agricul
turii.
Congresele
partidului,
începind cu importantul
Congres al IX-lea, continuînd cu Congresul al
X- lea, la care se fundamen
tează conceptul de societa
te socialistă multilateral
dezvoltată, cu cel de-al
XI- lea si al XII-lea, ce
configurează proiecte de
dezvoltare grandioasă —
apar ca adevărate „trepte"
ale unui destin national
glorios.
Revedem mulțimea în
făptuirilor. zidirilor înălța
te în această perioadă. (Și
pentru a fi mai concludenti.
cineaștii pornesc prin a ne
aminti de fazele de proiect
si de etapele așezării pie
trelor de temelie, puse în
prezența secretarului gene
ral al partidului). Revedem
filmate expresiv : simbolu
rile „Epocii Ceaușescu" —
alături de hidrocentralele
de la Porțile de Fier și de
pe Argeș, de cetățile chi
miei.
Transfăgărășanul,
Metroul bucureștean, Ca
nalul Dunăre—Marea Nea
gră. Ne reamintim distanța
(in privința competitivității
tehnice) de la primul trac
tor și primul ARO la cele
din urmă tipuri de auto
vehicule și la ROMBAC,
cuvîntul hotărîtor al știin
ței în dezvoltarea indus
triei, în înflorirea eco
nomică.
Pelicula evocă numeroa
sele vizite de lucru ale to
varășului Nicolae Ceaușescu.
„simbolul și vrerea supre
mă ale unui întreg popor",
îl întîlnim în mijlocul oa
menilor muncii, dar și al
copiilor, tinerilor — în
conjurat pretutindeni de

aceeași mare prețuire și
dragoste.
Cum s-a observat, filmul
„Ani eroici" aduce un su
flu novator. Nu e, desigur,
prima peliculă ce fructifi
că „imagini cinematogra
fice păstrate în documen
tare" (de la „Jurnalele
O.N.C." la ultimele produc
ții realizate
de studioul
„Al. Sahia"). In tezaurul
insuficient explorat al su
telor de mii
de pelicule
aflate la Arhiva națională
de filme, realizatorii au
descoperit însă „filoane
ascunse" — imagini dintre
cele mai elocvente prin
adevăr și ecou emoțional
mai puțin sau deloc fructi
ficate pînă acum. Le-au
îmbinat inspirat cu pre
țioase materiale de la Ar
hivele Statului, cu hărți,
cu scheme și grafice con
cludente și mai ales cu
multe, foarte multe sec
vențe proaspete și de mare
expresivitate
(operatori
șefi : Valentin Ducaru, Du
mitru Gheorghe) realizate
„ad-hoc“, în primăvara acestui an — pentru a oferi
o imagine „la zi" a reali
tăților
social-politice
și
umane.
Montate cu acuratețe,
nervos, cu inspirate varia
ții ritmice (Mariana Andruță), imaginile sint înso
țite de o coloană sonoră ce
conține acorduri grave și
dramatice, pagini semnifi
cative ale creației muzica
le actuale și vechi cintece,
coruri, ce dau glas stră
vechilor aspirații ale po
porului nostru.
Vizionarea acestui film,
de o excepțională forță
evocatoare cu privire la
drumul eroic de glorii al
poporului nostru, cu deose
bire în ultimele decenii,
peliculă extrem de generoa
să sub raport educativ,
stirnește in inimile și in
conștiința spectatorilor un
sentiment de legitimă mîndrie patriotică.

Natalia STANCU

- NOTE

' Imagini ale muncii creatoare
Foto-expoziția core
eană din incirjta Mu
zeului Colecțiilor panoramează și sublinia
ză pregnant realizările
principale, în planul
material și spiritual,
din țara dimineților
liniștite, pe parcursul
a 36 de ani de viață
republicană.
Pe un spațiu restrîns la elementele
esențiale,
expoziția,
frumoasă și bine ar
monizată, se rostește
sub însemnele simbo
lului marii renașteri
din ruinele lăsate, întîi, de asuprirea mili
tarismului japonez și,
apoi, de războiul fra
tricid impus de forțele
imperialiste. Deci de
două ori simbolul pă
sării Phoenix reîntru
pate din scrum. Sensul
renașterii îl dă erois
mul civic, hărnicia și
capacitatea creatoare a
poporului frate core
ean, sub conducerea
partidului său revolu
ționar, în frunte cu
tovarășul Kim Ir Sen.
Cunoscînd bine is
toria socialistă a Co
reei, expoziția
m-a
impresionat
profund
prin simplitatea, ome
nia și firescul actelor
eroice prin care s-au

ctitorit, într-un timp
record, giganți ai in
dustriei, geometrii fe
cunde ale agriculturii,
mărețe
așezăminte
culturale,
arhitecturi
și monumente de mar
mură de-o ținută es
tetică înaltă. Am ur
mărit liniile, formele
și culorile, fizionomiile

Expoziția
de fotografii
din R.P.D.
Coreenă
optimiste ale oameni
lor surprinși la muncă
sau odihnă, scenele to
nice cu copii frumoși și
sănătoși, scenele de
artă populară sau cul
tă, și am descoperit în
substratul lor puterea
de creație, dragostea
de liniște și pace, spi
ritul prieteniei și to
vărășiei, independen
ței și
suveranității
proprii și poporului
nostru.
Tocmai
de
aceea, așezarea în lo
cul de cinste al ex
poziției a fotografiilor-document
ilustrînd
întilnirile
și

convorbirile
dintre
tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Kim Ir
Sen corespunde rela
țiilor optime dintre
partidele, popoarele și
țările noastre.
Un cuvînt de laudă
pentru artiștii foto
grafi coreeni, maeștri
ai peliculei, fin nuanțatori ai culorii și ca
pacității lor de a im
prima fotografiilor un
fior emoțional de sin
ceră dăruire și de
caldă .. autenticitate.
Revărsarea magmelor
de metal,
unduirea
holdelor, parada fruc
telor, sărbătoarea unei
imense nave lansate,
luminile feerice ale
centrului Mansu-dai,
săgeata semeață
a
monumentului ideilor
Ciuce, suplețea ba
lerinelor — toate la
un loc au mirajul
unui caleidoscop și
transmit emoții, satis
fac setea de adevăr și
frumos a vizitatorului.
Deschisă sub buna
custodie a Consiliului
Culturii și Educației
Socialiste, foto-expo
ziția coreeană este o
sursă de informații
eficace, necesară și,
totodată, plăcută!.

AI. ANDRITOIU

Vitalitatea spectacolului de revistă
Cînd cortina se ri
dică și instantaneu
dispare distanța din
tre actori și specta
tori, cînd laolaltă par
a forma o singură fa
milie care
„discută"
frățește,
prietenește,
cînd în glumă, cînd
în serios (poate fi o
armă mai tăioasă de
cit rîsul ? !),
despre
problemele lor de fie
care zi, cînd
buna
dispoziție devine con
taminantă și totul in
tră în lumina opti
mismului, a atmosfe
rei deconectante —
atunci, mai ales dacă
este vorba de un
spectacol de revistă
— succesul este asi
gurat. Și așa cum în
ultimul an ne-a de
monstrat Teatrul sa
tiric muzical „C. Tănase". după cum spu
nea și muzicologul Vi
sile Donose. directo
rul instituției — ma
rile spectacole, cu mari
vedete, nu au nevoie
de zorzoane. Un sin
gur, concludent, exem
plu : „Constelația Bo
ema"
în
care
în
primul rind textul —
autor Mihai Maximi
lian — cu spirit, cu
vervă, cu inteligență,
cu verbul ager
pe
care trebuie să-l as
culți cu atenție pen
tru a-i prinde toate
sensurile —
despică
firul în cîte părți se
poate și nu lasă să-i
scape nici un bob de
neghină. Dacă lucru
rile bune se impun de
la sine, de ce să-i
iertăm pe cei care

calcă pe alături ? Ne
cinstea, minciuna, lă
comia,
fariseismul...
și cîte și mai cîte, nu
trebuie să lase pe ni
meni indiferent. Con
deiul lui Mihai Ma
ximilian — autor de
mare talent — este
bine ascuțit.
țintele
sint mobile, dar ochi
torul nu dă greș. îm
bracă obiectivele
în
haina satirei, a cri
ticii acide și spre ha
zul general acestea
sînt recunoscute
ca
situații de fiecare zi,
ale tuturor... Un text
așadar cu miez, cu
substanță, fără vorbe
goale rostogolite de
geaba, un text care,
ce să mai vorbim,
lansat de mari actori
precum cuplul Stela
Popescu — Alexan
dru Arșinel, la care
se alătură
Corina
Chiriac
cu
vocea,
temperamentul, harul
ei actoricesc — im
pune
„Constelația
ISoema" ca unul din
tre cele mai strălu
cite spectacole de re
vistă din ultimii ani.
Sint momente de an
tologie umoristică, de
referință pentru vir
tuozitatea, pentru evoluția
inegalabilei
Stela
Popescu
(fe
meia cicălitoare sau
personajul care trăn
cănește vrute și ne
vrute etc.), așa cum
cupletele „Sint
ne
bun
de
fericire",
,.Faust" — lansate de
Alexandru
. Arșinel
cu fantezia, cu toni

• Reperele dezvoltării
economice :
Azi — expozițiile
organizate în
județele Cluj și Satu Mare. Co
respondențe filmate
• Contribuții Ia balanța energetică a
țării : reportaj de pe șantierul
hidrocentralei aflate în construc
ție pe Crișul Repede — Bihor.
• Teatrul popular la început de sta
giune — reportaj
16,30 închiderea programului.
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea în economie
20,35 Selecțiuqi din concursul de crea
ție și interpretare de
muzică
ușoară românească — Mamaia ’84
(color)

cul său umor, cu inconfundabilul său op
timism — rămin în>
memoria
spectatori
lor. Și totul se deru
lează uimitor de re
pede (monologuri, cu
plete, scheciuri),
in
viziunea regizorală a
lui Bitu Făltieirieanu,
fără respirație,
fără
pete albe. Se parenterează firesc și
cortinele
dansante
ale lui Cornel Pa
triciii și
construcția
muzicală de o deose
bită inspirație a
lui
Vasile
Veselovschi
(printre primii noștri
melodiști. la oră ac
tuală)
si
cintecele
de vibrație rostite de
Corina
Chiriac,
acompaniattj de
or
chestra teatrului con
dusă de bagheta neo
bosită a lui Sile Dinicu... Astfel, două
ore de spectacol in
compania unor mari
actori — Stela
Po
pescu. Alexandru Ar
șinel. Corina Chiriac
— care desenează in
tr-adevăr
constela
ția „Boemei" — par
a fi cuprinse in cîteva
clipe. O demonstrație
certă pentru vitalita
tea genului. în spiri
tul marii tradiții de
care vorbește istoria
teatrului
românesc,
pentru largul acces
către un public exi
gent. pasionat. Vorba
lui Tănase :
„Este ?
Este !“.

Smaranda
OȚEANU

20,45 40 de ani de istorie nouă (color).
Activitatea politico-educativă, fac
tor important in făurirea și dez
voltarea conștiinței socialiste
21,00 Telecinemateca. Ciclul :
„Dosa
rele ecranului". „Dublă identitate"
Premieră TV. Producție a studiou
rilor
sovietice. Cu :
Aleksandr
Damianenko, Aliona Pokrovskaia.
Serghei Lubianov, Pavel Kadicinikov, Valeri Nikitenko, Aleksandr
Mombeli, Bruno Freindlih, Klara
Luciko, Oleg Jakov, Nelli
Kor
neva. Regia Nikolai Rozanțev
22,20 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului

SClNTEIÂ —• miercuri 19 septembrie 1984

PAGINA 5

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU

Cronica zilei

Excelenței Sale Domnului QUETT K. J. MASIRE
Președintele Republicii Botswana
GABORONE

7»

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Ambasadorul Republicii Algeriene Democratice și Populare
(Urmare clin pag. I)
Inminind scrisorile de acreditare,
AMBASADORUL ALGERIAN, ABDENNOUR BEKKA, a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cordiale
salutări din partea secretarului ge
neral al Frontului de Eliberare Na
țională. președintele Republicii Al
geriene Democratice si Populare,
Chadli Bendjedid, urări de progres
și prosperitate poporului român.
In cuvîntarea prezentată de amba
sador sînt evidențiate relațiile de co
laborare statornicite intre cele două
țări, posibilitățile pentru dezvoltarea
in continuare a acestor raporturi, pe

baze reciproc avantajoase, în intere
sul ambelor popoare, al cauzei păcii
Si cooperării internaționale.
PREȘEDINTELE NICOLAE
CEAUȘESCU a mulțumit pentru me
saj si a rugat să se transmită pre
ședintelui Chadli Bendjedid un cald
salut prietenesc si cele mai bune
urări de sănătate si fericire, de pro
gres si prosperitate pentru poporul
algerian prieten.
în cuvîntarea de răspuns a șefului
statului român este exprimată con
vingerea că. pornind de la interesele
Si aspirațiile de progres ale popoa
relor român și algerian. raporturile
de prietenie si colaborare dintre

România si Algeria se vor dez
volta si mai mult în viitor. în
acest cadru, sînt evidențiate ma
rile posibilități existente pentru ex
tinderea colaborării, pe baze reci
proc avantajoase, in domeniile eco
nomic, tehnico-științific și în alte
sectoare de interes comun, precum
și a conlucrării pe plan interna
tional.
Președintele României a urat
ambasadorului algerian succes de
plin în îndeplinirea misiunii încre
dințate și l-a asigurat de întregul
sprijin al Consiliului de Stat, al gu
vernului român și al său personal.

Inminind scrisorile de acreditare.
AMBASADORUL LYLE E. WIL
LIAMS a transmis președintelui
Nicolae Ceaușescu. guvernului si po
porului român cele mai bune urări
din partea președintelui Republicii
Trinidad-Tobago. Ellis Clarke, si a
primului ministru, George Chambers,
în cuvintarea prezentată de amba
sador se dă o înaltă apreciere reali
zărilor obținute de poporul român
in cele mai diferite domenii de ac
tivitate si este exprimată dorința de
a se acționa pentru întărirea colabo
rării si conlucrării dintre cele două
țări, în interesul cauzei păcii și în
țelegerii intre națiuni.
Primind scrisorile de acreditare,
tovarășul NICOLAE CEAUSESCU a

mulțumit și a rugat să se transmită
președintelui Ellis Clarke si premie
rului George Chambers un cald sa
lut prietenesc și cele mai bune urări
de sănătate și fericire, de progres
și prosperitate pentru poporul prie
ten din Trinidad-Tobago.
In cuvîntarea de răspuns a șefului
statului român se subliniază că, in
cadrul politicii sale generale de pro
movare a unor largi relații cu
toate țările lumii, România acordă o
atenție deosebită dezvoltării colabo
rării cu Trinidad-Tobago. Dorim
— se arată in cuvîntare — să întă
rim în continuare conlucrarea bila
terală pe plan economic și politic,
în toate domeniile de interes comun
— precum și pe arena internațională,
pentru a spori contribuția țărilor
noastre la stabilirea unor raporturi

noi între state, bazate pe egalitate
deplină, pe respectarea suveranității
și independenței naționale, la instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale, la înfăptuirea
unei
lumi a păcii și cooperării.
Președintele Republicii Socialiste
România a urat ambasadorului Re
publicii Trinidad-Tobago succes de
plin in îndeplinirea misiunii încre
dințate și l-a asigurat de întregul
sprijin al Consiliului de Stat, al gu
vernului român și al său personal.

La cele două solemnități de pre
zentare a scrisorilor de acreditare și
la convorbirile care au avut loc cu
acest prilej au participat Ștefan
Andrei, ministrul afacerilor externe,
și Dumitru Apostoiu, secretar pre
zidențial și al Consiliului de Stat.

Semnăm cu faptele noastre
(Urmare din pag. I)
rective — ne propune scu
lerul Aurel Buzatu. Pro
ducția netă industrială va
crește între 1986 și 1990
intr-un ritm mediu anual
de 10,0—10,6 la sută ; pro
ductivitatea muncii in ind strie va fi (1990 față de
’5) de 161 la sută. Cifrele
o semnificație clară :
vii crește înzestrarea teh
nică, se va ridica nivelul
tehnic de masă, va spori
calificarea fiecărui om al
muncii. Va fi un cincinal
— arată proiectul — în
care se va intensifica în
continuare acțiunea facto
rilor calitativi ai dezvoltă
rii economice.
— în strînsă legătură cu
această idee — intervine
în discuție inginerul pro
iectant Constantin Mocanu
— proiectul de Directive
arată : „O atenție deose
bită se va acorda ridicării
nivelului de pregătire pro
cesională a tuturor oame
nilor muncii, perfecționă
rii organizării producției și
a normelor de muncă...“.
După cum se vede, profe
sionali tatea este pusă în
atenția noastră, a tuturor,
ca o condiție sine qua non
pentru a intensifica acțiu
nea factorilor calitativi ai
dezvoltării economice.
A reieșit, din toate disțiile pe care le-am pur
tat, că nivelul de pregă
tire profesională este con
siderat drept un factor hotărîtor pentru realizarea pe
deplin a sarcinilor pe care
cerințele dezvoltării economico-sociale a țării le pun
în fața fiecărui om al mun
cii. In ecuația „om-mașină“. rolul decisiv îl are.
evident, omul ; dar relația
optimă între acești doi ter
meni se stabilește doar
atunci cînd omul domină
mașina ; dacă profesionalitatea sa înregistrează ca
rențe, atunci el devine
dominat — cu toate reper
cusiunile negative ce de
curg din această situație
nedorită.
Pe bună dreptate, ingi
nera Alexandra Petre, șefa
secției proiectare tehnolo
gie pentru reparații de la
„23 August", ținea să re
leve :
— Am ascultat cu mîndrie cuvintele tovarășului
Nicolae Ceaușescu : „...ni
mic nu a căzut din cer !
Nimic nu am primit pe de
gratis 1 Totul este muncă,
rodul
muncii
poporului
nostru, al eforturilor sale
eroice !“. O muncă dîrză,
susținută, o muncă tenace,
de multe ori eroică, în
care un popor întreg a
trecut de Ia tîrnăcop la
computer. Milioane și mi
lioane de oameni a căror
profesie și a căror profesionalitate s-au schimbat
și se schimbă radical dau
măsura timpului nostru și

chiar măsura muncii noas
tre — din ce in ce mai ca
lificată, mai eficientă, mai
științifică ; o muncă mereu
mai modernă.
își amintește maistrul
principal Marin Ivan, din
secția Mecanică I
de la
„23 August" :
— Din
strungurile pe
care le-am găsit aici cînd
am absolvit eu școala pro
fesională
a mai rămas
unul. De atunci, utilajul a
fost reînnoit în întregime
și nu doar o dată ; avem
mașini în linia intîi a teh
nicii mondiale. Am fost și
sîntem obligați să ținem
pasul cu ele, să le-o luăm
înainte. Sînt utilaje com
plexe — complexă trebuie
să fie și pregătirea noastră
profesională.
— Nu trebuie înțeles că
noi aruncăm ceva — inter
vine Alexandra Petre. Tre
buie să te , doară sufletul
pentru, fiecare utilaj, să-i
găsești o întrebuințare, să
găsești o soluție -pentru a-i
prelungi viața, pentru a-l
întineri.
Și sufletul face
parte din pregătirea pro
fesională ; dacă nu ești cu
tot sufletul alături de pro
ducție nu poți spune că
ești un bun profesionist.
— Care
este
legătura
dintre profesionalitate și
etică, în lumina etapei de
o însemnătate crucială în
fața căreia se află econo
mia noastră ? — am între
bat
si am căpătat mai
multe răspunsuri :
— Un om de înaltă pro
fesionalitate este, obliga
toriu, și un om disciplinat,
corect, riguros. Dacă cine
știe cînd, cine știe unde,
se întîmplă altfel, atunci
avem excepția care confir
mă
regula.
(Constantin
Mocanu).
— Proiectul de Directive,
prin marile și mobilizatoa
rele sale sarcini este, cred
eu, și un document al con
figurației noastre morale.
Mi se pare indiscutabil că
realizarea marilor sale obiective presupune voință,
pasiune, tenacitate, dărui
re — într-un cuvint spirit
revoluționar. (Nicolae Alecu).
— Am băgat de seamă
că toți tovarășii noștri de
muncă pe care îi prețuim
pentru înalta lor conștiin
ță politică, pentru „nivel
politic ridicat", cum se
spune, sînt și foarte buni
din punct de vedere pro
fesional. (Aurel Buzatu).
— Nu poți fi un foarte
bun profesionist fără pa
siune și fără conștiinciozi
tate. Și încă ceva : cei mai
bine pregătiți profesional
au și simțul de răspundere
dezvoltat in gradul cel mai
înalt. (Marin Ivan).
— „Cel mai bun" nu
poate fi fiecare muncitor
sau inginer sau maistru ;
dar „bun" și „foarte bun"

poate fi fiecare — depinde
doar de el, de voința lui,
de simțul lui de răspunde
re, de ambiția, de voința
de perfecționare, de perse
verență — adică de trăsă
turi morale. Profesionalitatea este în ultimă instanță
o problemă morală. (Ale
xandra Petre).
— Se degajă din atmos
fera tuturor adunărilor ge
nerale de dare de seamă
și alegeri care au avut loc
pînă azi — ne spune Marin
Andrei, secretarul Comite
tului de partid de la
I.M.E.B. — că toți comu
niștii înțeleg perfect un adevăr : a fi revoluționar
astăzi, cînd dezbatem pro
iectul de Directive,
cînd
întimpinăm Congresul al
XlII-lea al partidului cu o
supremă și unanimă mo
bilizare de conștiință, în
seamnă a simți pe deplin
obligația morală față de
colectiv,
fată de patrie,
față de partid de a face o
adevărată
revoluție
în
însuși modul de a concepe
pregătirea profesională, de
a depune eforturi îndoite
și înzecite pentru moderni
zarea producției, în acord
cu proiectul de Directive,
răspunzînd însuflețitoarelor
chemări ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu.
— Eu aș sublinia, în spi
ritul documentelor partidu
lui nostru, necesitatea de a
vorbi și despre moderniza
rea oamenilor,
nu doar
despre modernizarea pro
ducției — reia ideea,
la
„23 August", Alexandra
Petre.
Ce- este, în fond,
continua perfecționare pro
fesională decît o moderni
zare ? Modernizare de care
— așa cum, în repetate
rînduri, a subliniat tovară
șul Nicolae Ceaușescu —
fiecare om al muncii are
nevoie în permanență. Un
inginer tinăr are nevoie de
3—4 ani pînă devine pro
iectant. Este foarte impor
tant pentru viitorul lui,
pentru toată viața lui cum
face acești primi pași în
meserie. Noi formăm cu
pluri, un inginer sau un
tehnician foarte bun și un
novice. Nu îi repartizăm pe
lingă cei medii (slabi nu
avem, se autoelimină, la
proiectări RK nu rezistă),
pentru că, am văzut, mediu
va fi și el. în felul acesta,
transmitem cele mai înalte
calități profesionale ca o
ștafetă,
din generație în
generație. Eu mă mîndresc
că am fost „ucenica" lui
Vasile Iscru, Erou al Mun
cii Socialiste, un mare pro
fesionist și un mare om.
— La fel facem și noi,
am băgat , și noi de seamă
că primii pași sînt foarte,
foarte importanți — sub
liniază Marin Ivan. Aș
adăuga că la fel de impor
tantă este educarea res
ponsabilității — responsa

Atrăgătoare locuri de popas
ÎN JUDEȚUL ARAD
In județul Arad, multe unități
turistice amplasate în locuri pi
torești dispun de condiții dintre
cele mai bune de cazare și masă in
orice sezon. Astfel, Hotelul Crișul
din localitatea Chișineu Criș are un
restaurant spațios cu terasă, un
cafâ-bar și o braserie, precum și
camere confortabile pentru două
persoane. La rîndul său, Hotelul
Sebiș din localitatea cu același
nume are 48 locuri de cazare de
categoria I A. un restaurant cu
terasă, cafe-bar, bar de zi, brase
rie. In apropiere se află locuri pi
torești și de interes istoric, precum
și stațiunea Moneasa.
La o distanță de 86 kilometri de
Arad, Hanul Săvîrșin asigură vizi
tatorilor 60 locuri de cazare și teren
pentru amplasarea de corturi. Uni
tatea are un restaurant cu terasă
și o braserie. La Ineu (42 kilometri

de Arad), hotelul „Moara cu noroc"
dispune de 46 locuri de cazare, res
taurant cu terasă, bar de zi și o
cofetărie cu laborator propriu.
Hanul „Sălașul dc la răscruce",
situat în zona de agrement a ora
șului Arad, oferă condiții pentru
un popas agreabil dispunind de 64
locuri de cazare în camere cu con
fort de categoria I A, căsuțe, teren
pentru amplasarea de corturi, un
restaurant, o braserie, un cafe-bar,
precum și teren de tenis, volei,
popice.
Tot in județul Arad se poate face
un popas la Hanul Vinga, situat în
mijlocul unui cring, pe drumul na
țional spre Timișoara, la Hotelul
Lipova din orașul cu același nume,
la numai un kilometru distanță de
stațiunea balneoclimaterică Lipova,
precum și la Hotelul Nădlac, la 45
kilometri de Arad.

ÎN JUDEȚUL BOTOȘANI
într-o zonă pitorească din apro
pierea unor păduri, în localitatea
Baia, la 8 kilometri de Botoșani,
pe șoseaua națională spre Suceava,
cabana ..Stejarul" este un loc ideal
de popas pentru turiștii care vizi
tează județul. Cabana dispune de
locuri de cazare in camere confor

tabile, precum și de un restaurant
spațios cu terasă și laborator pro
priu de cofetărie. Amplasarea uni
tății, nu departe de centrul jude
țului, o recomandă ca un punct de
plecare în excursii, pentru vizita
rea unor obiective istorice și de
artă.

★

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Chile. însărcinatul cu afaceri
ad-interim al acestei țări la Bucu
rești. Pablo Cabrera Gaete, a oferit,
marți, o recepție.
Au participat Gheorghe Fulea, ad
junct al ministrului minelor, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor
Externe. Ministerului Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternationale. Ministerului Geologiei,
ai altor ministere și instituții cen
trale.
Au fost prezent! șefi de misiuni
diplomatice acreditați în tara noas
tră. membri ai corpului diplomatic.
★

Ambasadorul Republicii Trinidad-Tobago
(Urmare din. pag. I)

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Ștefan
Andrei, a primit marți dimineața pe
Lyle Everette Walton Williams, noul
ambasador al Republicii TrinidadTobago
în
Republica
Socialistă
România, in vederea prezentării
scrisorilor de acreditare.

bilitatea față de soarta
producției, de viața ta, de
colectiv. Și ea este o com
ponentă a profesionalității
— pentru că un bun pro
fesionist este un om plin
de răspundere.
— Cum ați defini, în
cîteva cuvinte, înalta pro
fesionalitate ? — i-am în
trebat
pe
interlocutorii
noștri. Iată răspunsurile
lor :
— Cunoștințe temeinice,
gindire creatoare, îndrepta
tă spre viitor, spirit de or
ganizare și autoorganizare.
(Alexandra Petre).
— Meserie + conștiincio
zitate. (Nicolae Alecu).
— Calificare, experiență,
răspundere,
inventivitate.
(Constantin Mocanu).
— Talent — în primul
rînd. Pe urmă pasiune și
spirit de răspundere.
Și
caracter ; fără caracter nu
poți fi un măre ' profesio
nist. (Marin Ivan).
— Obligatoriu, cunoștin
țe solide practice și. profe-;;
sionale, voință de perfec
ționare, pasiune — fiindcă
fără pasiune nu faci nimic
în viață. (Aurel Buzatu).
După cum se poate ușor
vedea, aceste succinte defi
niții, culese în două im
portante uzine, conturează
un tip uman aflător in
proporții de masă în in
dustria noastră contempo
rană. Și, este de la sine
înțeles, nu doar în indus
trie, ci peste tot acolo unde
se făuresc bunurile mate
riale și spirituale,
unde
viitorul se plămădește din
materialul prezentului.
— Am înțeles că înalta
profesionalitate
— ne-a
spus Nicolae Balcu, secre
tarul comitetului de partid
de la uzinele „23 August"
— departe
de a acoperi
doar aria restrînsă a teh
nicii. este, dimpotrivă, o
trăsătură care angajează
întreaga ființă umană ; că
este modul de a fi patriot,
de a fi revoluționar al fie
căruia ; că, indiferent de
locul unde își face datoria,
fiecare om al muncii este
chemat — în spiritul care
animă
întreaga
noastră
viață socială, politică, eco
nomică acum, cînd între
gul partid, întregul popor
dezbat proiectul de Direc
tive ale celui de-al XlII-lea
Congres al partidului — să
gîndească și să regîndească, temeinic, raporturile
sale cu profesiunea, să se
angajeze cu și mai mare
răspundere,
cu
pasiune
sporită pe calea perfecțio
nării profesionale, cheză
șie, și ea, a înscrierii hotărîte pe marea orbită a pro
gresului întregului popor,
așa cum îl prefigurează
strălucita gindire a tova
rășului Nicolae Ceaușescu,
proiectul de Directive ale
celui de-al XlII-lea Con
gres al partidului.

La Muzeul colecțiilor de artă din
Capitală s-a deschis, marți, expozi
ția „Arta lăcuitului în China", orga
nizată cu prilejul apropiatei ani
versări a 35 de ani de la proclamarea
Republicii Populare Chineze. Cele
120 de lucrări prezentate, picturi și
obiecte, sint mărturii ale străvechi
lor tradiții ale artizanatului în Chi
na, ale artei lăcuitului ce cunoaște
astăzi noi forme de expresie. Cu
același prilej a fost vernisată o ex
poziție fotodocumentară privind as
pecte ale dezvoltării vieții economice
și sociale a R.P. Chineze.
La festivitatea de deschidere a ex
pozițiilor au luat parte membri ai
conducerii Consiliuluii Culturii și
Ministerului
Educației
Socialiste,
Afacerilor Externe. Asociației de
prietenie româno-chineză, oameni de
artă și cultură, un numeros public.
Au participat, de asemenea, Li
Zewang, ambasadorul R.P. Chineze
la București, și membri ai ambasadei,
șefi de misiuni diplomatice acreditați
in țara noastră.
★

La cinematograful „Studio" din
Capitală a început, marți. „Săptămîna filmului danez". Manifestarea,
care se va desfășura, de asemenea,
la Brașov și Ploiești, programează
mai multe lung-metraje artistice cu
pretematică socială : „Momentul
zentat in cadrul spectacolului de
gală. „Circul Casablanca",
„Jeppe
de la deal", „Polițistul", „Tarzan de

DE LA C. E. C
Cetățenii care îsi depun economiile bănești Ia C.E.C. beneficiază de multiple drepturi si avan
taje, printre care și păstrarea se
cretului privind numele depunăto
rilor. ale titularilor si operațiile
efectuate la C.E.C.
în legătură cu datele informati
ve privind depunerile populației.
Casa de Economii si Consemnatiuni
precizează că acestea se dau pe
bază de cerere scrisă sau adresă,
cu condiția prezentării libretului
sau indicării numărului acestuia
ori a altor elemente strict nece
sare identificării libretului :
■ -r-utitiilariloBlibretelor .de econpxnii.un .
persoanelor indicate prin clau
za de împuternicire înscrisă în li
bret. dar numai pentru operațiile
efectuate de acestea ;
— depunătorilor, numai pentru
sumele depuse de aceștia pe nu
mele altor persoane :
— persoanelor împuternicite de
către titulari prin procură sau
printr-o altă formă de împuterni
cire legală. în limitele stabilite
prin împuternicire ;
— Părinților si tutorilor, pentru
depunerile apartinind titularilor
minori :
— persoanelor înscrise la dis
poziția testamentară, numai după
decesul titularului si numai oentru soldul existent la data decesului ;
.
— moștenitorilor legali sau tes
tamentari orin atestarea acestei
calități de către organele notaria
le sau instanțele judecătorești, nu
mai pentru soldul existent la data
decesului titularului.

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
Vineri, 21 septembrie 1984, va
avea loc tragerea loto, organizată
după o formulă tehnică inedită :
pe lingă cele două extrageri obiș
nuite a fost introdusă si o a treia
extragere, de 9 numere diferite din
90. care va constitui faza a Il-a.
in total, se vor extrage 27 nume
re. deci cu 7 in plus fată de „tra
gerile excursiilor". Luîndu-se în
calcul toate caracteristicile tehnice
ale noii formule, se constată că po
sibilitatea obținerii de autoturisme
este acum mai mare, deoarece se
solicită indicarea primelor 3 nu
mere indiferent de ordinea extra
gerii (și nu în ordine !). Alte avan
taje pot fi aflate la toate agențiile
Loto-Pronosport.
La această tragere loto se pot
obține autoturisme „OLTCIT SPE
CIAL". excursii in R.P. Bulgaria,
mari sume de bani.

INFORMAȚII SPORTIVE
Meciurile echipelor românești
în competițiile europene
intercluburi, ediția 1984-1935
încep întrecerile pentru cupele eu
ropene la fotbal, ediția 1984—1985.
Astăzi, la București. în cea mai
importantă dintre competițiile conti
nentale intercluburi, „Cupa campio
nilor europeni", se va juca primul
meci dintre echipele Dinamo Bucu
rești și Omonia
Nicosia
(Cipru).
Meciul va avea loc pe stadionul Di
namo și va începe la ora 17,00.
Campioana României va alinia ur
mătoarea formație : Moraru, Rednic. Marin. Movilă, Stănescu—Țălnar. Suciu, Dragnea,
Orac—Tulba,
Augustin.
Tot astăzi, în
„Cupa
cupelor".
Steaua București va juca, la Roma,
prima partidă cu formația A.S. Roma.
Ora de începere a partidei : 21,45,
ora României.
în „Cupa U.E.F.A.", echipa Uni
versitatea Craiova va întilni. la Se
villa, formația locală Betis. Jocul va
începe la ora 22. ora României.
Cea de-a doua echipă românească
înscrisă in „Cupa U.E.F.A.". Sportul
studențesc București, va juca mîine,
joi, cu Internazionale Milano. Par
tida se va desfășura pe stadionul
„23 August" din Capitală, de la ora
17.

TENIS. — învingător în turneul de
la Los Angeles, tenismanul american
Jimmy Connors și-a consolidat poziția
de lider in clasamentul general al
„Marelui Premiu-Volvo" totalizind în
prezent 2 918 puncte. Pe locurile ur
mătoare se află John McEnroe
(S.U.A.) — 2 393 puncte, Ivan Lendl
(Cehoslovacia) — 2 037 puncte. An
dres Gomez (Ecuador) — 1 721 punc
te. Mats Wllander (Suedia) —
1 328 puncte și Hendrik Sundstroem
(Suedia) — 1 020 puncte.

CICLISM. — Cea de-a 22-a ediție
a competiției internaționale cicliste
„Tour de l’Avenir" s-a încheiat la
Toulouse cu victoria rutierului fran
cez Charles Mottet, urmat în clasa
mentul final de Jiri Skoda (Ceho
slovacia) — la 1’47” și Philippe
Bouvatier (Franța) — la 2’27”.

Disputată contracronometru indi
vidual. la Albena. etapa a 6-a a
Turului ciclist al Bulgariei a revenit
sportivului bulgar Nencio Staikov,
înregistrat pe 22 km cu timpul de
27’57”. în clasamentul general indi
vidual lider se menține Staikov,
urmat de Klimov (U.R.S.S.), la
1’03”, Jdanov (U.R.S.S.), la 1’19”,
Schur (R.D.G.), la 1’42”. Olimpiu
Celea (România) se află pe locul 8,
la 2’56”.

cauciuc", „Născuți
iarna", „Johny
Larsen" și „Banda lui Olsen trece
zidul". La spectacolul de gală au
luat parte membri ai conducerii
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, reprezentanți ai Ministerului
Afacerilor Externe. I.R.R.C.S., Aso
ciației cineaștilor, oameni de artă și
cultură, un numeros public.
Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Danemarcei la București, șefi
de misiuni diplomatice acreditați în
țara noastră și membri ai corpului
diplomatic.
(Agerpres)

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Re
publicii Botswana, vă adresez calde felicitări. împreună cu cele mai bune
urări de succes în îndeplinirea înaltei misiuni.
Folosesc această ocazie pentru a reafirma convingerea că, pe baza con
vorbirilor si înțelegerilor convenite în timpul vizitei dumneavoastră in
România, țările noastre vor dezvolta tot mai mult colaborarea în toate do
meniile de activitate si vor conlucra tot mai strîns pe plan internationaL
in folosul păcii si înțelegerii în lume.
Vă doresc multă sănătate si fericire personală, iar poporului din
Botswana progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

ÎN ÎNTÎMPINAREA
CONGRESULUI PARTIDULUI

REMARCABILE REALIZĂRI
IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Desfășurînd o amplă
întrecere
socialistă pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor de plan și anga
jamentelor asumate, colectivele de
oameni ai muncii din industrie,
construcții,
transporturi,
unități
agricole, din domeniul circulației
mărfurilor și prestărilor de servicii
obțin, in cinstea Congresului al
XUI-lea al partidului, realizări în
semnate în activitatea productivă.
Pe baza rezultatelor obținute in
cele opt luni care au trecut din
acest an și a punctajului general,
stabilit potrivit indicatorilor prevâzuți în criteriile de organizare a în
trecerii socialiste, la sfîrșitul lunii
august *) pe primele locuri se si
tuează:
IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE
ȘI PREPARARE A CĂRBUNELUI

Locul I: întreprinderea minieră
Voivozi, județul Bihor, cu
854,9
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu: 5 la sută la pro
ducția fizică, 9,4 la sută la productia-marfă vindută si încasată. 15,9
ia sută la volumul de pregătiri mi
niere, 1,9 la sută la volumul de des
chideri miniere și cu 3,5 la sută la
productivitatea muncii; depășiri de
plan au fost obținute, de aseme
nea, la producția netă și Ia bene
ficii; cheltuieliie totale la 1 000 lei
productie-marfă au fost mai mici
decît cele planificate cu 8,3 la sută,
iar cele materiale cu 15 Ia sută.
Locul II: Mina Filipeștii de Pă
dure, județul Prahova, cu
853,9
puncte.
Locul III: întreprinderea minieră
Comănești, județul Bacău, cu 793,1
puncte.
ÎN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI HIDROELECTRICE
Locul T: întreprinderea elbctrocentraie Porțile de Fier, cu 549,8
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu: 9,6 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor și graficul de
putere la
dispoziția
sistemului
energetic național; unitatea s-a în
cadrat în prevederile de plan pri
vind productivitatea muncii; con
sumul tehnologic pentru produce
rea energiei electrice a fost mai
mic decît cel normat cu 2,6 la sută,
iar cheltuielile au fost mai mici de
cît cele prevăzute în buget cu 8,5
la sută.
Locul II: întreprinderea electrocentrale Rîmnicu Vilcea, cu 339,6
puncte.
Locul III: întreprinderea electrocentrale Bistrița, cu 252 puncte.

ÎN INDUSTRIA METALURGICA
— SUBRAMURA METALURGIEI
FEROASE
Locul I: Combinatul metalurgic
Tulcea, cu 683,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu: 4 la sută la productia-marfă vîndută si încasată si
cu 4,6 la sută la productivitatea
muncii; depășiri
importante de
plan au mai fost obținute la pro
ducția netă, export și
beneficii;
cheltuielile totale la 1 000 lei pro
ductie-marfă au fost mai mici de
cît cele planificate cu 2,9 la sută,
iar cele materiale cu 2,7 la sută.
Locul II: întreprinderea „Oțelinox" — Tirgoviște, cu 527,5 puncte.
Locul III: întreprinderea „Lami
norul de tablă Galați", cu 489,1
puncte.

ÎN INDUSTRIA
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI
— SUBRAMURA UTILAJ
ENERGETIC, PETROLIER,
PENTRU METALURGIE, CHIMIE,
MATERIALE DE CONSTRUCȚII
ȘI ALTE RAMURI
Locul I: întreprinderea de utilaj
chimic „Grivița Roșie" — Bucu
rești, cu 724,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu: 2,5 la sută la pro
ducția fizică, 2,9 la sută la productia-marfă vindută si încasată. 0.9
la sută la productivitatea muncii;
depășiri de plan au mai fost obți
nute la producția netă, export și
beneficii; consumurile de materii
prime și materiale au fost mai mici
decît cele normate cu 4,5 la sută,
iar cele de energie electrică și com
bustibili cu 17,4 la sută.
Locul II: întreprinderea mecani
că de utilaj chimic București, cu
683.4 puncte.
Locul III: întreprinderea meca
nică Tirgoviște, cu 586,6 puncte.
ÎN INDUSTRIA CHIMICA —
SUBRAMURA RAFINĂRII
ȘI PETROCHIMIE

Locul I: Combinatul petrochimic
Pitești, cu 672,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu: 11,5 la sută la productia-marfă vîndută si încasată.
1,3 la sută la producția fizică, 15,2

•) Indicatorii privind producția
netă, productivitatea muncii, cos
turile de producție si beneficiile
sînt calculați pe 7 luni.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru 20, 21 și 22 septembrie. în țară î
Vremea va fi în general instabilă cu
cerul mai mult noros în primele zile,
cînd vor cădea ploi locale
care vor

la sută la productivitatea muncii;
depășiri importante de plan au fost
obținute la producția netă, export
și beneficii; cheltuielile totale la
1 000 lei productie-marfă au fost
mai mici decit cele planificate cu
3 la sută, iar cele materiale cu 1,9
la sută.
Locul II: întreprinderea „Rafi
năria" Brașov, cu 413,1 puncte.
IN INDUSTRIA CIMENTULUI,
A MATERIALELOR
DE CONSTRUCȚII,
EXPLOATAREA AGREGATELOR
PENTRU CONSTRUCȚII
Locul I : Combinatul de lianți și
azbociment Fieni, județul Dîmbo
vița, cu 1090,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 20 la sută la pro
ducția fizică si productia-marfă
vîndută și încasată. 13,6 la sută la
productivitatea muncii : depășiri
însemnate de plan au mai fost ob
ținute la producția netă, export si
beneficii : consumurile de materii
prime si materiale au fost mai mici
decît cele normate cu 9,7 la sută,
iar cele de energie electrică si com
bustibili cu 0.4 la sută.
Locul II : întreprinderea de ma
teriale de construcții „Cesarom" —
București, cu 958,3 puncte.
Locul III : întreprinderea de ma-

Panoul fruntașilor
pe opt luni ale anului
teriale izolatoare Vaslui, cu 704,8
puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA
(BUMBAC)
Locul I : întreprinderea textilă
Pitești, cu 692,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2,8 la sută la productia-marfă vîndută si încasată. 1
la sută la producția fizică si la pro
ducția netă. 5 la sută la livrări de
mărfuri la fondul pieței : au mai
fost obținute depășiri de plan la
productivitatea muncii, la export
si beneficii : consumurile de mate
rii prime si materiale au fost mai
mici decît cele normate cu 0,5 la
sută, iar cele de energie electrică
si combustibili cu 2,3 la sută.
Locul II : întreprinderea Fila
tura de bumbac Gura Humorului,
județul Suceava, cu 542,9 puncte.
Locul III : întreprinderea Filatu
ra de bumbac Huși, județul Vaslui,
cu 464,1 puncte.

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA —
SUBRAMURA MORARIT,
PANIFICAȚIE
ȘI PRODUSE FĂINOASE
Locul I : întreprinderea de m°rărit, panificație si produse făinoa
se — București, cu 687,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 3,5 Ia sută la productia-marfă vîndută si încasată.
2.9 [a sută la productivitatea mun
cii. 19 la sută la livrări la fondul
pieței ; depășiri de Plan au mai
fost obținute la export si la pro
ducția fizică : consumurile de ma
terii prime si materiale au fost mai
mici decît cele normate cu 0.5 la
sută, iar cele de energie electrică
Si combustibili cu 8.6 la sută.
Locul II : întreprinderea de morărit. decorticat. panificație si pro
duse făinoase Dolj, cu 662,6 puncte.
Locul III : întreprinderea de morărit. decorticat. panificație si pro
duse făinoase Brăila, cu 629,2
puncte.
ÎNTREPRINDERI DE STAT
PENTRU CREȘTEREA
ȘI ÎNGRAȘAREA PORCILOR

Locul I : Combinatul pentru pro
ducerea și industrializarea cărnii de
porc Timiș, cu 553 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 32.1 la sută la
producția de carne. 30.6 la sută la
efectivele de porcine la sfirsitul
perioadei. 7,3 la sută la livrări de
carne la fondul de stat : depășiri
de plan au fost obținute si la be
neficii ; cheltuielile la 1 000 lei pro
ductie-marfă au fost mai mici decît
cele planificate cu 0.3 la sută.
Locul II : întreprinderea de stat
pentru creșterea si îngrăsarea por
cilor Bontida. județul Cluj, cu 381
puncte.
Locul III : Combinatul pentru
producerea si industrializarea căr
nii de porc Ialomița, cu 358 puncte.

IN

DOMENIUL

SILVICULTURII

Locul I : Inspectoratul silvic ju
dețean Vrancea. cu 902,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 14,4 la sută la îm
păduriri si reîmpăduriri. 31 la sută
la valoarea producției unităților
silvice, cu peste 30 la sută Ia masa
lemnoasă pusă în valoare si la su
prafața Pe care s-au executat lu
crări de îngrijire : depășiri impor
tante de plan au fost obținute si la
export, beneficii, produse ale pă

avea și caracter de averse. Pe alocuri,
cantitățile de apă vor putea depăși 15
litri pe metrul
pătrat în 24 de ore.
Excepție vor face regiunile din suclestul țării, unde cerul va fi schimbă
tor, iar ploile izolate. în
ultima zi,
vremea va deveni în general frumoasă,
iar cerul variabil, favorabil averselor
izolate de ploaie. Vîntul va sufla slab
pină la
moderat cu intensificări în
estul țării și zona de munte la începu
tul intervalului. Temperatura aerului

durii. livrări de mărfuri la fondul
pieței si la producția silvică pe un
angajat.
Locul II : Inspectoratul silvic ju
dețean Vaslui, cu 822.7 puncte.
Locul III : Inspectoratul silvic
al municipiului București, cu 747,8
puncte.
IN SECTORUL
CONSTRUCȚII-MONTAJ
AL CONSILIILOR POPULARE
JUDEȚENE
Locul I : Trustul antrepriză ge
nerală de constructii-montaj — Ti
mișoara, cu 926,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu 1.6 la sută ia pro
ducția de constructii-montai termi
nată. 17,2 la sută la numărul de lo
cuințe date in folosință. 1 la sută la
productivitatea muncii : depășiri
de plan au mai fost obținute la
producția netă de constructii-mon
tai. beneficii ; consumurile de ci
ment. metal, combustibili si carbu
ranți au fost mai mici decit cele
normate.
Locul II : întreprinderea antre
priză de constructii-montai Vilcea.
cu 911,2 puncte.
Locul III : Trustul antrepriză
generală de constructii-montai Ba
cău. cu 902,9 puncte.

IN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR
FEROVIARE — REGIONALE
DE CĂI FERATE
Locul I : Regionala de căi ferate
Galați, cu 377,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 4.6 la sută la vo
lumul de transport. 6.2 la sută la
producția netă. 5,2 la sută la Productivițatea muncii. 2,1 ia sută la
greutatea medie brută a trenului
de marfă. 4,3 la, sută, la utilizarea
mijloacelor de transport : depășiri
de plqn.au fos.t obținute si la be
neficii ; cheltuielile totale au fost
mai mici decît cele normate cu 6.5
ia sută, iar consumurile de combustibili și energie electrică cu 0,06
la sută.
Locul II : Regionala de căi fe
rate Cluj cu 290,3 puncte.
Locul III : Regionala de căi fe
rate București, cu 263,6 puncte.
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ÎN DOMENIUL COMERȚULUI
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI
COMERCIALE CU AMĂNUNTUL
Locul I : întreprinderea comer
cială de stat „Alimentara" — Sla
tina, cu 324,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 9.9 la sută la
desfaceri de mărfuri cu amănun
tul. 6,8 la sută la volumul desfa
cerilor de mărfuri pe un lucrător,
însemnate depășiri de plan au fost
obținute la viteza de circulație a
mărfurilor si recuperarea materia
lelor refolosibile ; cheltuielile de
circulație la 1 000 lei desfacere au
fost mai mici decît cele normate
cu 4.5 la sută.
Locul II : întreprinderea comer
cială de stat ..Alimentara" — Tirgoviste. cu 301,5 puncte.
Locul III : întreprinderea comer
cială de stat metalo-chimice — Oradea.
județul Bihor, cu 266,9
puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI —
OFICII JUDEȚENE
Locul I : întreprinderea de tu- *
rism. hoteluri si restaurante Bucu
rești. cu 414,3 puncte.
Principalii indicatori de olan au
fost depășiți cu : 4 la sută la pres
tări servicii pentru populație si la
desfaceri de mărfuri cu amănun
tul. 7,4 la sută la încasări medii pe
lucrător. 3,3 la sută la coeficientul
de utilizare a capacității de caza
re : depășiri de plan au mai fost
obținute la beneficii ; cheltuielile
de circulație la 1 000 lei desface
re au fost mai mici decit cele pla
nificate cu 4 la sută.
Locul II : Oficiul județean de tu
rism Vaslui, cu 217,5 puncte.
Locu] HI : Oficiul județean de
turism Vilcea. cu 147,1 puncte.

ÎN COOPERAȚIA
MEȘTEȘUGĂREASCA
Locul I : Uniunea județeană a
cooperativelor meșteșugărești Bo
toșani, cu 778 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 18.4 la sută la
productia-marfă si prestările de
servicii in unităti fizice. 17 la sută
la livrările de mărfuri la fondul
pieței. 1,8 la sută la prestările de
servicii către populație : depășiri
de plan au mai fost obținute la
producția netă, beneficii si export ;
cheltuielile totale la 1 000 lei pro
ductie-marfă si prestări de servi
cii au fost mai mici decît cele pla
nificate cu 1 la sută, iar consumu
rile de energie electrică au fost,
de asemenea, mai mici decit cele
normate cu 21 la sută.
Locul II : Uniunea județeană a
cooperativelor meșteșugărești Brăi
la. cu 701.4 puncte.
Locul III : Uniunea județeană a
cooperativelor meșteșugărești Vil
cea. cu 642,7 puncte.
(Agerpres)

va înregistra o scădere ușoară în pri
mele zile. Temperaturile minime vor
fi cuprinse între 7 și 17 grade, izolat
mai coborîte în
depresiuni, iar cele
maxime între 17 și 27 grade. în Bucu
rești : Vremea va fi schimbătoare, cu
cerul temporar noros, la începutul in
tervalului, cînd va ploua, apoi nebulo
zitatea se va diminua. Vîntul va sufla
slab pînă la moderat. Temperaturile
minime vor oscila între 11 și 13 grade,
iar cele maxime între 25 și 27 grade.
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® Pe ordinea de zi provizorie — probleme majore privind
asigurarea păcii, oprirea cursei înarmărilor, eliminarea
forței și democratizarea relațiilor internaționale
® Importante inițiative și propuneri ale României

Printr-o bătaie simbolică a Clopotului Păcii, aflat în fata sediului fi
Printr-o bătaie simbolică a Clopotului Păcii, aflat in fața sediului
Organizației Națiunilor Unite din New York, a fost marcată, marți, Ziua fi
internațională a păcii, instituită printr-o hotărire a Adunării Generale a
O.N.U., in 1981. In fiecare an, ziua începerii lucrărilor sesiunii Adunării fi
Generale a organizației mondiale este marcată ca zi a păcii, a năzuințelor fi
popoarelor de a se ajunge la statornicirea unei perioade îndelungate de
liniște și calm, la lichidarea pericolului unui război nuclear și la dezar fi
mare.

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). - Marți s-au deschis, la sediul din
New York al Națiunilor Unite, lucrările celei de-a 39-a sesiuni ordinare
a Adunării Generale a O.N.U., la care participă reprezentanți din partea
celor 158 de state membre ale marelui forum al națiunilor.

fi
Salvgardarea păcii incumbă răspunderi tataor statelor fi
Un mesaj al secretarului general al O.N.U.

ț

}
fi
fi
fi
fi

fi
i

NAȚIUNILE UNITE. — Cu pri
lejul Zilei internaționale a păcii,
la sediul Națiunilor Unite din New
York a fost difuzat un mesaj al
secretarului general al O.N.U.. Ja
vier Perez de Cuellar. în care se
subliniază că pacea poate fi asi
gurată prin eliminarea cauzelor
generatoare de neîncredere si con
flict intre națiuni, prin promova
rea obiectivelor justiției economi
ce si sociale, prin întărirea rolului
O.N.U. si al altor instituții inter
naționale. pe baza respectării prin
cipiilor Cartei O.N.U. în relațiile
dintre state.
Pacea nu poate fi considerată o
răspundere exclusivă a unor gru
puri sau a unor națiuni luate izo
lat — se arată în mesaj. Dorința
de pace este universală, după cum
Si răspunderea pentru salvgarda
rea ei are un caracter universal,
în acest sens, sînt necesare efor
turi conjugate in vederea încetă
rii cursei înarmărilor, sporirii în-

crederii între state, canalizării în
scopul dezvoltării economice pasnice a resurselor irosite în prezent
pentru achiziționarea masivă de
arme.
Refer-indu-se la Deceniul Națiu
nilor Unite pentru femei, documen
tul amintește că unul dintre obiec
tivele acestuia il constituie parti
ciparea crescindă a femeilor la apărarea si menținerea păcii în lume
și lansează un apel tuturor locui
toarelor planetei să-si continue ac
țiunea angajată in atingerea aces
tui obiectiv.
Anul 1985 este Anul Internațio
nal al Tineretului, care are si el.
printre obiectivele sale principale,
salvgardarea păcii. Tînăra genera
ție este vital interesată în lumea
viitorului pe care o va moșteni, iar
prin eforturi susținute este capa
bilă să-și hotărască propria soar
tă. să apere idealurile si valorile
ne care numai o lume a păcii le
poate asigura, se arată în mesaj.

0 declarație a Consiliului Mondial al Păcii

fi HELSINKI: — Cu ocazia Zilei
fi formitate
internaționale a păcii, care. în con
hotărîrea Adunării
fi Generale acuO.N.U.,
se marchează
în
acest
an
la
18
septembrie. Con
fi siliul Mondial al Păcii
dat publi
fi cității o declarație, la aHelsinki,
în
adresează tuturor oamenilor
fi care
de bună credință apelul de a întări
de acțiune în lupta pentru
fi unitatea
preintimpinarea pericolului unui
fi război
nuclear ce amenință întrea
ga omenire, avertizind că noua spi
fi rală
fi a cursei înarmărilor nucleare

creează o reală primejdie la adresa
vieții pe planeta noastră.
Consiliul Mondial al Păcii își
exprimă convingerea că. în etapa
istorică actuală extrem de impor
tantă. eforturile tuturor mișcărilor
pentru pace și dezarmare. îmbinate
cu responsabilitatea guvernelor și
oamenilor politici, vor permite omenirii să oprească periculoasa
cursă a inarmărilor. să asigure
coexistenta pașnică a tuturor sta
telor cu orinduiri politice și sociale
diferite.
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Pe agenda provizorie a sesiunii
figurează peste 140 de puncte, care
includ principalele probleme politice,
economice, militare, juridice, socia
le. tehnico-științifice și culturale ale
actualei etape a vieții internaționale.
Dintre acestea, se detașează, prin
importanța lor, asemenea probleme
de interes general cum sînt salvgar
darea păcii și întărirea securității in
ternaționale, oprirea cursei tot mai
primejdioase a înarmărilor și reali
zarea dezarmării, cu prioritate a
dezarmării nucleare, sporirea respec
tului față de normele dreptului și
legalității internaționale și democra
tizarea raporturilor interstatale, stin
gerea, prin tratative, prin mijloace
exclusiv pașnice, a focarelor de ten
siune și conflict din diferite regiuni
ale globului, a tuturor diferendelor
dintre state, eliminarea decalajelor
economice și a subdezvoltării, edifi
carea unei noi ordini economice și
politice mondiale, lichidarea colonia
lismului și a neocolonialismului. a
apartheidului și a oricăror altor dis
criminări față de oameni și popoare,
intensificarea cooperării dintre state
în cele mai variate domenii, ca o
condiție de bază a progresului, a în
țelegerii și păcii generale, creșterea
rolului O.N.U. în rezolvarea marilor
și complexelor probleme ce con
fruntă omenirea contemporană.
Prin examinarea acestor puncte
de-a lungul celor 3 luni, cit va dura
sesiunea, Adunarea Generală este
chemată să-și aducă o contribuție
substanțială la începerea și reluarea
de negocieri reale pentru încetarea
cursei înarmărilor și trecerea la
dezarmare, la ameliorarea climatului
politic internațional și la solutionarea
unor importante probleme legate de
dezvoltarea economică și socială in
lume.
Pe ordinea de zi figurează puncte
de interes general. înscrise la ce
rerea sau cu sprijinul României, la
dezbaterea cărora delegația română
va continua și la această sesiune
promovarea ideilor care stau la baza
inițiativelor tării noastre la O.N.U.

între acestea, la loc de frunte se
situează inițiativele României pri
vind negocierile referitoare la rache
tele cu rază medie de acțiune în Eu
ropa, reducerea bugetelor militare,
situația economică mondială, Anul
Internațional al Tineretului, crearea
unei comisii a O.N.U. de bune oficii,
mediere și conciliere, întărirea
și
dezvoltarea bunei vecinătăți intre
state.
Prima ședință plenară a Adunării
Generale a fost consacrată. între al
tele, alegerii președintelui celei de-a
39-a sesiuni, funcție care revine —
potrivit sistemului rotației regionale
— reprezentantului Zambiei,
Paul
Lusaka. în cursul acestei săptămini,
ședințele plenare vor fi consacrate
unor chestiuni procedurale și de or
ganizare a lucrărilor, cum ar fi ale
gerea Biroului
Adunării Generale
(președinte, 21 vicepreședinți și cei
șapte președinți ai principalelor co
mitete ale Adunării). La 24 septem
brie vor începe dezbaterile politice
generale, în care reprezentanții sta
telor membre (circa 15 șefi de stat
și de guvern și peste 100 de miniș
tri de externe) vor expune pozițiile
de principiu ale guvernelor lor fată
de marile probleme internaționale
actuale, avansînd sugestii, propuneri,
soluții în scopul rezolvării lor echi
tabile și definitive.
La sediul din New York al Națiu
nilor Unite s-au încheiat lucrările
celei de-a 38-a sesiuni ordinare a
Adunării Generale a O.N.U.. rămasă
deschisă pină în ajunul actualei se
siuni pentru a se permite examinarea
unor puncte de pe agendă nesoluțio
nate, in primul rînd a importantei
probleme a negocierilor pentru in
staurarea noii ordini economice mon
diale.
Întrucât, din cauza atitudinii nega
tive a unor state industrializate, nu
a fost posibil să se ajungă la un
acord, s-a hotărît ca această proble
mă să fie transferată pe ordinea de
zi a celei de-a 39-a sesiuni a Adu
nării Generale, din acest an.
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LA BERLIN au fost semnate un
acord de cooperare economică și un
protocol de colaborare in domeniile
economic, comercial și științific
dintre R. D. Germanii și R. P. Chi
neză. Documentele au fost semnate
de Horst Solie, ministrul comerțu
lui exterior al R.D.G., și Chen
Muhua, ministrul comerțului exte
rior și relațiilor economice al
R. P. Chineze, aflat în vizită in
R.D.G.
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In cadrul marilor demonstrații pentru pace și dezarmare programate in fi
această toamnă în R.F.G., în orașul Dusseldorf a avut loc un marș al
fi
militanților împotriva rachetelor nucleare
l

ZI CONSACRATĂ PREZENȚEI ROMÂNIEI

DESCHIDEREA SESIUNII ADUNĂRII CENERAEE fi O.N.U.
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LA HAVANA a avut loc o ședin
ță a Biroului Politic al Comitetului Central ai P.C. din Cuba — in
formează ziarul „Granma". Au fost
analizate probleme privind pregă-

tirea celui de-al III-lea Congres al
P.C.C., prevăzut să se desfășoare
anul viitor, si elaborarea proiecte
lor de documente ale înaltului fo
rum al comuniștilor cubanezi.
CONGRES. în cadrul lucrărilor
Congresului Partidului Muncitoresc
Social-Democrat din Suedia, care
se desfășoară la Stockholm, a avut
loc alegerea organelor conducătoa
re. Președinte al partidului a fost
reales Olof Palme, primul ministru
suedez.

ÎN
DISCURSUL
TRONULUI,
rostit în ședința comună a celor
două camere ale parlamentului, re

la Expoziția internațională de horticultura de la Erfurt

in promovarea comerțului
si dezvoltării economice
- evidențiat cu prilejul împlinirii
a două decenii de la înființarea
acestei organizații din sistemul O.N.U.

GENEVA 18 (Agerpres) — La Pa
latul Națiunilor din Geneva a avut
loc o adunare solemnă consacrată
împlinirii a două decenii de la în
ființarea
Conferinței
Națiunilor
Unite pentru Comerț și Dezvoltare
(UNCTAD). în mesajul său de felici
tare, secretarul general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, a subliniat
rolul
important
și
contribuția
UNCTAD in rezolvarea unor proble
me ale comerțului și dezvoltării. Se
cretarul general al UNCTAD, Gamani Corea, a arătat, în cuvîntarea
rostită cu acest prilej, că această or
ganizație din sistemul O.N.U. va con
tinua să acționeze pentru reforme
economice internaționale și pentru
cooperare. Totodată, referindu-se la
criza economică mondială, el a atras
atenția asupra interdependenței rela
țiilor economice internaționale și a
subliniat că țările în curs de dezvol
tare trebuie să aibă un rol mai mare
in economia mondială. Problemele
dezvoltării — a spus el — și in spe
cial aspectele progresului tehnolo
gic vor figura printre prioritățile
UNCTAD in perioada viitoare.

Conferința P.C.
din Danemarca
COPENHAGA 18 (Agerpres). — în
localitatea daneză Norresundby s-ău
încheiat lucrările Conferinței Parti
dului Comunist din Danemarca,
într-o rezoluție adoptată se subli
niază necesitatea intensificării luptei
comuniștilor danezi, a tuturor forțe
lor progresiste din tară împotriva
amplasării de rachete nucleare cu
rază medie de acțiune pe continentul
european, pentru înghețarea arsena
lelor nucleare, interzicerea armelor
chimice și a tuturor armelor de
nimicire în masă.
Documentul adresează un apel for
țelor iubitoare de pace de a-și ca
naliza acțiunile în vederea creării
unei zone denuclearizate in nordul
Europei, ca un prim pas concret pe
calea eliberării totale a continentu
lui de arma nucleară.

n

gina Beatrix a Olandei a cerut
tuturor
olandezilor să depună
„eforturi considerabile" pentru re
dresarea situației economice și
sociale a tării. în discurs — care
reprezintă programul guvernului —
s-a anuntat diminuarea mai multor
alocații sociale. în legătură cu
politica de austeritate a guvernului
de coaliție, condus de Ruud Lub
bers.

NOUL GUVERN CANADIAN,
condus de premierul Brian Mulroney. liderul Partidului Progresist
Conservator, a depus iurămintul în
fata guvernatorului general al Ca
nadei. doamna Jeanne Sauve, preluindu-și oficial funcția. Din noul
cabinet fac parte 40 de miniștri,
dintre care sase femei. Principalele
portofolii au fost repartizate ast
fel : Erik Nielson, viceprim-ministru si președinte al Consiliului
privat al reginei pentru Canada ;
Joseph Clark — ministrul afaceri
lor externe.
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BERLIN 18 (Agerpres). — In ca
drul Expoziției internaționale de
horticultura de la Erfurt — „I.G.A.
1984" — a fost organizată ziua Repu
blicii Socialiste România. Cu acest
prilej, tovarășul Ion Ceaușescu, mi
nistru secretar de stat, prim vicepre
ședinte al Comitetului de Stat al Pla
nificării, a evidențiat realizările hor
ticulturii în Republica Socialistă
România, direcțiile de dezvoltare, in
perspectivă, a acestei ramuri, rezul
tatele deosebite obținute în cercetarea

Tîrgul internațional de Ia Viena
Standul țării noastre — vizitat de președintele Austriei
VIENA 18 (Agerpres). — Rudolf
Kirchschlăger, președintele federal
al Republicii Austria, a vizitat stan
dul României la Tirgul internațional
de la Viena. înaltul oaspete a apre
ciat calitatea și varietatea produse
lor expuse și a evidențiat bunele
relații de prietenie și colaborare din
tre România și Austria.
Standul românesc a fost vizitat, de
asemenea,
de
Norbert
Steger,
vicecancelar, Leopold Gratz, minis
trul afacerilor externe, și Erich.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea rostită la Sesiunea solemnă consacrată împlinirii a 40 de ani de la
actul istoric de la 23 August 1944).

Prin bogatul conținut de idei, prin
analiza multilaterală, profund știin
țifică. a principalelor evoluții si ten
dințe ale vieții internaționale, prin
direcțiile de acțiune realiste si con
structive pe care le propune pen
tru rezolvarea celor mai stringente
probleme ale vieții internaționale,
cuvîntarea rostită de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Sesiunea solem
nă comună a Comitetului Central al
Partidului Comunist Român. Marii
Adunări Naționale și Consiliului
Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste consa
crată împlinirii a 40 de ani de
Ia înfăptuirea istoricului act de la
23 August 1944, se înscrie ca un do
cument programatic, de amplă rezo
nantă internațională, reprezentînd o
marcantă contribuție la patrimoniul
gindirii si acțiunii politice mondiale.
Âbordînd vasta problematică a con
temporaneității. secretarul general al
partidului, președintele republicii,
acordă un loc important analizei fe
nomenelor negative din structurile
economiei internaționale, situației
economice grave a țărilor in curs de
dezvoltare, ca urmare a crizei mon
diale si cu deosebire a sporirii con
tinue a datoriei externe, subliniind
necesitatea unei abordări noi a pro
blemelor subdezvoltării si realizării
unei noi ordini economice mondiale.
Intr-adevăr, aprecierile si conclu
ziile tovarășului Nicolae Ceaușescu
îsi găsesc o fundamentare obiectivă
in dramaticele realități ale vieții eco
nomice si sociale internaționale,
marcată profund de persistenta re
lațiilor de inechitate si inegalitate.

care au dus la împărțirea lumii în
țări bogate și țări sărace, stare de lu
cruri nedreaptă, rezultat direct al
vechii politici imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste, de dominație
și dictat.

O situație deosebit de în
grijorătoare: decalajele eco
nomice în continuă creștej.0 Cu justificată îndreptățire apre
ciază conducătorul partidului și sta
tului nostru faptul că. în ultimii ani.
ca urmare a crizei economice mon
diale. a politicii dobînzilor excesiv
de inalte, situația economică a țărilor
în curs de dezvoltare s-a agravat in
mod deosebit și, în acest cadru, s-au
mărit tot mai mult decalajele din
tre țările dezvoltate și țările în curs
de dezvoltare.
Datele si faptele furnizate de ulti
mele analize si studii efectuate sub
egida Națiunilor Unite sau ale unor
instituții internaționale competente
confirmă pe deplin justețea și realis
mul unei asemenea aprecieri. Gravi
tatea situației țărilor în curs de
dezvoltare este evidentă dacă pu
nem în comparație ritmul lor de
creștere din 1983. adică 0,2 la sută,
cu rata medie anuală de creștere a
produsului intern brut înregistrată
în deceniul trecut, de 5,2 la sută, și
obiectivele strategiei internaționale a
dezvoltării pentru actualul deceniu
— 7 la sută. Dar nu este vorba nu
mai de o stagnare economică : date
furnizate de UNCTAD (Conferin

ța Națiunilor Unite pentru Comerț și
Dezvoltare) arată că, in realitate,
producția pe locuitor în țările în curs
de dezvoltare a scăzut continuu de
la începutul actualului deceniu — în
medie cu 1,3 la sută pe an — și, în
consecință, se așteaptă ca venitul pe
locuitor — și așa destul de redus —
să fie la sfîrșitul lui 1984 cu 5 la sută
mai mic decît în 1980. Realitățile de
astăzi conturează tabloul celei mai
profunde crize din cîte a cunoscut
pină acum lumea a treia, iar situația
creată arată că decalajele fată de
statele bogate au crescut. Nimic nu
poate fi mai semnificativ pentru aceasta decît faptul că. la ora actuală,
țările în curs de dezvoltare, în
care trăiește peste două treimi din
omenire, nu beneficiază decît de o
cincime din produsul mondial, iar
ponderea lor în producția agricolă
este de numai 35 la sută, in produc
ția industrială de numai 10 la sută și
în activitatea de cercetare tehnicoștiințifică de nici 5 la sută. Ca ur
mare. venitul mediu anual pe locui
tor. care se ridică la 6 300 de dolari
în statele bogate, nu este decît de
535 de dolari în țările în curs de dez
voltare. ceea ce înseamnă un raport
de 12 la 1. Acestea sint cifre medii :
la polii celor două categorii, evanta
iul decalajului se „deschide" pină la
300 la 1.

Un puternic factor agra
vant : politica dobînzilor
înalte Situația țărilor in curs de
dezvoltare este agravată intr-un mod

alarmant de faptul că. în timp ce
producția Si venitul lor pe cap de lo
cuitor se diminuează, ca urmare a
efectelor crizei economice mondiale,
datoria lor externă crește — 402 mi
liarde dolari în 1980 si 810 miliarde
dolari în 1983, ceea ce înseamnă o
dublare in numai trei ani. S-a ajuns
astfel la situații aberante din punct
de vedere economic, în care țările
respective plătesc anual în contul ve
chilor împrumuturi mai mult decît
obțin sub formă de noi credite (7 mi
liarde de dolari . în 1982 și 21 miliar
de în 1983). iar adeseori noile îm
prumuturi obținute sînt folosite pen
tru a Plăti băncilor creditoare dobinzile la vechile datorii, iar dato
riile propriu-zise sînt achitate cu în
semnate proporții din însuși venitul
lor național.
Există, desigur, cauze multiple care
au dus la această situație, și țara
noastră, președintele Nicolae
Ceaușescu le-au evidențiat nu o
dată. Unele își au rădăcinile în tre
cutul colonialist, ce a determinat ori
entări spre monocultură sau monoproducții în economiile multor țări
în curs de dezvoltare. accentuind
vulnerabilitatea lor la fluctuațiile
pieței mondiale, altele țin de actua
lele practici protecționiste, restricti
ve. împiedicînd accesul produselor
acestor țări pe piețele statelor dez
voltate și. implicit, limitînd încasă
rile lor externe. Dar. asa cum o ara
tă realitățile economiei mondiale, un
rol determinant in accentuarea deca
lajelor l-a avut în ultimii ani și con
tinuă să-1 aibă politica dobînzilor
excesiv de inalte, promovată de une
le state capitaliste dezvoltate.
Pornind tocmai de la aceste reali
tăți
incontestabile.
președintele
Nicolae Ceaușescu a subliniat din
nou necesitatea întăririi solidarității
și colaborării dintre țările în curs
de dezvoltare, imperativul stabilirii
unei strategii comune, atît în ce pri
vește conlucrarea mai strînsă între
ele în vederea lichidării subdezvoltă
rii si accelerării progresului econo
mic și social, cit și coordonarea po
zițiilor lor pentru a acționa cu rezul
tate mai bune în relațiile cu statele
dezvoltate.
In acest scqp. se impune — așa
cum a propus președintele Nicolae
Ceaușescu — convocarea unei confe
rințe Ia nivel înalt a țărilor in curs
de dezvoltare, organizată în strînsă
conlucrare cu mișcarea statelor nea

liniate. Conferința ar putea aduce o
contribuție de prim ordin la reali
zarea unității de acțiune a acestui
grup de state la dezbaterea si solu
ționarea problemelor ce le confrun
tă. la definirea corespunzătoare a
obiectivelor lor în tratativele cu sta
tele dezvoltate, și. în acest cadru, la
promovarea unui autentic dialog in
ternațional, care să favorizeze o
abordare nouă a problemei subdez
voltării și instaurării unei noi ordini
economice mondiale.

Interdependențele econo
mice și necesitatea unor mă
suri realiste pentru soluțio
narea actualelor probleme.
Abordarea intr-un mod nou a pro
blemelor subdezvoltării trebuie să
pornească. în opinia României, a
președintelui ei, de la înțelegerea
de către statele bogate a postulatu
lui că depășirea crizei economice,
stabilitatea mondială nu pot fi asi
gurate fără lichidarea răminerilor in
urmă, a sărăciei, fără accesul la cu
ceririle științei și culturii al tuturor
popoarelor lumii. Interdependența
mondială nu este o formulă teoreti
că. ci o realitate ce caracterizează
esențial economia
internațională.
Dacă este adevărat că țările „lumii a
treia" constituie o importantă sursă
de materii prime si combustibili pen
tru statele dezvoltate (41 la sută din
importurile lor de materii prime),
tot atit de adevărat este că piețele
țărilor în curs de dezvoltare absorb
circa o treime din exporturile state
lor bogate (37 la sută din exporturi
le S.U.A.. 40 la sută din exporturile
statelor membre ale C.E.E. și 44 la
sută din cele ale Japoniei). Este evi
dent. prin însăși forța lucrurilor, că
țările in curs de dezvoltare nu pot
constitui parteneri valabili in con
dițiile vlăguirii economiilor lor printr-o politică a dobinzilor excesiv de
inalte, care accelerează ritmul creș
terii datoriei lor externe, paralizind
programele de dezvoltare, reducînd
puterea de cumpărare a acestor sta
te. Experiența a arătat că, datorită
reducerii severe a importurilor țări
lor în curs de dezvoltare, statele ca
pitaliste dezvoltate au pierdut. în
mai puțin de doi ani, circa trei mi
lioane de locuri de muncă, accen
tuind procesul de creștere a șomaju
lui în aceste state.

Schmidt, ministru secretar de stat
in Ministerul Federal pentru Comerț,
Meșteșuguri și Industrie, președintele
părții austriece in Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare economimică și cooperare
industrială
și
tehnică.
La actuala ediție a tîrgului, țara
noastră prezintă produse reprezen
tative din sectoarele
electronicii,
chimiei, industriei ușoare și ali
mentare.

Expoziții romanești în Portugalia
LISABONA 18 (Agerpres). — In
pavilionul de expoziții al primăriei
orașului portughez Montejo a fost
inaugurată o expoziție de carte ro
mânească, în cadrul căreia la loc de
frunte sînt prezentate opere ale
președintelui Republicii Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.

A fost, totodată, deschisă expozi
ția documentară de fotografii ..Româ
nia 1944—1984 — 40 de ani de glorioa
se realizări".
La festivitatea inaugurală au parti
cipat guvernatorul civil al regiunii,
primarul municipiului Montejo, alte
personalități locale, reprezentanți ai
presei, precum și un numeros public.

Sesiuni consacrate colaborării tarilor
socialiste in domeniul poștelor și telecomunicațiilor

budapesta:

?

—____________________________________

BUDAPESTA 18 (Agerpres). — în
capitala R. P. Ungare a avut loc
sesiunea a IX-a a Consfătuirii mi
niștrilor Organizației de colaborare a
țărilor socialiste în domeniul poște
lor și telecomunicațiilor (O.C.P.T.),
la care au participat conducătorii ad
ministrațiilor de poștă și telecomuni
cații din Bulgaria. Cehoslovacia,
Cuba, R.P.D. Coreeană, R. D. Germa
nă. Mongolia, Polonia România, Un
garia, U.R.S.S. și R. S. Vietnam.
Consfătuirea a analizat activitatea
desfășurată in cadrul O.C.P.T.. pre
cum și unele probleme tehnice și de
exploatare referitoare la comunica
țiile telefonice și telegrafice, trans
misiile de radio și televiziune, poștă
și difuzarea presei și a adoptat reco
mandările corespunzătoare privind
îmbunătățirea organizării și exploa
tării rețelelor de telecomunicații și
creșterea calității legăturilor inter
naționale.

în aceeași perioadă a avut loc, la
Budapesta, și ședința a 26-a a Comi
siei permanente a C.A.E.R. de cola
borare în domeniul poștei și teleco
municațiilor. la care au luat parte
delegații din țările membre ale
C.A.E.R., precum și o delegație din
R.S.F.I., în conformitate cu Conven
ția dintre C.A.E.R. și Guvernul
R.S.F.I.
'
K
Comisia a examinat sarcinile ce-^
revin din hotărîrile Consfătuirii ec<
nomice la nivel înalt a țărilor mem
bre ale C.A.E.R., ale ședințelor Se-e
siunii Consiliului și Comitetului Executiv ale C.A.E.R., convenind mă
surile corespunzătoare pentru înde
plinirea acestora.
Au fost examinate, de asemenea, o
serie de probleme de colaborare
multilaterală din domeniul poștelor
și telecomunicațiilor și s-a adoptat
planul de lucru al comisiei pe anii
1985—1986.

ORIENTUL MIJLOCIU

—------------------------------------------------------------------------------

© Reuniuni ale guvernului libanez © întrevedere a președintelui
Amin Gemayel cu secretarul general adjunct al O.N.U.
BEIRUT 18 (Agerpres) — Guver
nul libanez de uniune națională a
continuat, marți, in prezența pre
ședintelui republicii. Amin Gemayel,
reuniunile neoficiale pentru dezba
terea unor probleme importante. în
primul rînd ocupația israeliană din
sudul țării și reformele constituțio
nale. După cum a anunțat primul
ministru, Rashid Karame, în cadrul

Imperativul abordării realiste a problemelor subdezvoltării
și realizării noii ordini economice mondiale
Ținînd seama de situația gravă în care se găsesc țările în
curs de dezvoltare, este necesară o abordare nouă a problemelor
subdezvoltării, realizarea unei noi ordini economice mondiale, ba
zată pe echitate și egalitate în relațiile dintre state. Considerăm că
țările în curs de dezvoltare trebuie să-și întărească solidaritatea și
colaborarea, să-și elaboreze o strategie comună pentru a acționa cu
rezultate mai bune în relațiile cu țările dezvoltate, în realizarea de
noi progrese pe calea dezvoltării lor economico-sociale.

aplicativă,
colaborarea cu țările
membre C.A.E.R., inclusiv cu insti
tutele de cercetare de specialitate din
R.D.G.
Au fost prezenți Giinter Juri, vice
președintele Comisiei de Stat a Pla
nificării din R.D.G., precum și secre
tarii comitetelor de partid județean și
orășenesc, alte personalități.
Exponatele țării noastre au fost
apreciate in mod deosebit, acordindu-li-se un număr de 28 medalii
de aur.

Avind în vedere tocmai aceste stări
de lucruri, conditionarea reciprocă a
diferitelor componente ale econo
miei mondiale. România, președinte
le Nicolae Ceaușescu apreciază că
este necesară o abordare corespun
zătoare a problemelor subdezvoltării
și instaurării unei noi ordini econo
mice internaționale. Aceasta presu
pune, în concepția secretarului gene
ral al partidului nostru, un ansamblu
de măsuri concrete și eficiente, in ca
drul căruia in mod deosebit este ne
cesar să se găsească o soluție radi
cală problemei
datoriei externe a
țărilor in curs de dezvoltare. După
părerea României, este necesar să fie
anulate o parte din aceste datorii
pentru țările cele mai sărace, să aibă
loc o reducere a datoriei pentru o
altă parte a țărilor în curs de dez
voltare, precum și o reeșalonare ge
nerală a datoriilor țărilor în curs de
dezvoltare pe o perioadă mai lungă,
cu o dobindă redusă sau chiar fără
dobindă. în același timp, în interesul
întregii dezvoltări mondiale, se im
pune o reorganizare a sistemului mo
netar internațional, cu participarea
tuturor statelor și stabilirea unei li
mite maxime a dobinzilor in viitor.
Intr-un moment de extremă com
plexitate în viata economică mon
dială. ce consemnează deteriorarea
constantă a poziției țărilor în curs
de dezvoltare, cu repercusiuni alar
mante asupra sistemului economic
internațional, președintele României
adresează factorilor- responsabili, pe
plan national si international, che
marea de a acționa cu voința politi
că și mijloacele materiale necesare
în vederea adoptării măsurilor cores
punzătoare pentru depășirea crizei,
pentru însănătoșirea si stabilitatea
economiilor tuturor țărilor lumii, și
în special ale țărilor în curs de dez
voltare.
Exprimînd convingerea poporului
nostru că transpunerea în practică
a acestor măsuri, lichidarea subdez
voltării si realizarea noii ordini eco
nomice mondiale constituie garanția
dezvoltării tuturor națiunilor, un
factor hotărîtor pentru colaborare si
pace, președintele Nicolae Ceaușescu
reafirmă,
totodată,
angajamentul
României de a nu-și precupeți nici
In viitor eforturile pentru făurirea
unei lumi mai drepte și mai bune, o
lume a progresului și civilizației, a
Păcii și înțelegerii internaționale.

Valentin PĂUNESCU

consultărilor ministeriale de luni
seara a fost aprobat un raport asu
pra situației din sudul Libanului,
intocmit de un comitet special. In le
gătură cu aceasta, a fost aprobată
sporirea ajutoarelor acordate popu- i
lației din sudul teritoriului libanez.
Reuniunile ministeriale de marți
s-au axat asupra creării unui comi
tet constituant, organ însărcinat ci
elaborarea proiectului unei noi con- stituții, și a problemei privind per
soanele răpite în timpul conflictului
interlibanez, date incâ dispărute.
Pe de altă parte, agențiile de presă
relevă că milițiile rivale din orașul
nord-libanez Tripoli au semnat,
marți, un acord permanent care pre
vede încetarea definitivă a Ostilități
lor și o pacificare progresivă a ora
șului.
Președintele Libanului, Amin Ge
mayel, l-a primit, marți, pe Brian
Urquhart, secretar general adjunct al
O.N.U., aflat in vizită în Liban. Pos
tul de radio Beirut a anunțat că, în
cadrul întrevederii, Brian Urquhart
a reafirmat interesul secretarului
general al O.N.U., Javier Perez de
Cuellar, in sprijinirea efbrturilor
vizînd restabilirea păcii și securității
în Liban.
ț d

Convorbiri
în capitala Siriei
DAMASC 18 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei. Hafez Ăl-f^ssad, a
conferit cu președintele Prezidiului
Consiliului Suprem al Poporului al
R.D.P. Yemen, Aii Nasser Mohammed,
care se află într-o vizită în capitala
siriană — a anuntat postul de radio
Damasc. în cadrul discuțiilor au fost
abordate conflictul arabo-israelian.
situația din lumea arabă și' aspecte
ale relațiilor bilaterale — a relevat
postul de radio național sirian.
★

TEL AVIV 18 (Agerpres). — Pre
fectul israelian ai Ierusalimului a
initiat o procedură judiciară vizind
închiderea singurului birou de presă
palestinian din teritoriile ocupate —
..Palestine Press Service" (P.P.S.) —
transmite agenția France Presse. în
tr-o scrisoare adresată conducerii acestui birou de presă, prefectul israelian îl acuză că sprijină activitățile
mișcării palestiniene „Al Fatah",
principala componentă a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei.

încheierea reuniunii
de la Tripoli
TRIPOLI 18 (Agerpres). — în ca
pitala libiana s-au încheiat lucrările
sesiunii Secretariatului permanent al
organizațiilor socialiste și progresiste
din țările mediteraneene. Declarația
finală subliniază preocuparea față
de deteriorarea situației din această
regiune și necesitatea de a se inten
sifica eforturile în vederea reducerii
tensiunii
in zona mediteraneană.
Documentul exprimă solidaritatea cu
lupta dreaptă a poporului palestinian
în apărarea drepturilor sale legitime,
inclusiv de a avea un stat propriu,
independent.
Participanții s-au pronunțat pen
tru continuarea eforturilor politice
destinate încetării conflictului iraniano-irakian.
La lucrări au participat reprezen
tanți ai Congresului General Popu
lar al Jamahiriei Libiene, Mișcării
Socialiste Panelene (PASOK) din
Grecia, Partidului Laburist din Mal
ta, Partidului Baas Arab Socialist din
Siria, Partidului Frontul de Elibe
rare Națională din Algeria, ai altor
partide și organizații din zonă.
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