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RĂSPUNS MUNCITORESC LA ÎNSUFLEȚITOARELE CHEMĂRI
ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

IA STR1NGEREA
RECOLTEI

- puternică 
a forțelor de la sate!

Mai mult cărbune
pentru dezvoltarea bazei

■ • . .. • •• •energetice a țării

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi, pe 
Ibrahim Moneim Mansour, membru 
al Biroului Executiv al Conducerii 
Centrale a Uniunii Socialiste Suda
neze, ministrul finanțelor și planifi
cării economice din Sudan, președin
tele părții țării sale în Comisia mixtă 
politică și în Comisia mixtă de coope
rare economică și tehnico-științifică 
sudanezo-română, ale căror lucrări 
ș-au desfășurat la București, și pe 
general Yousif Hassan Al-Haj, mi
nistru de stat la Ministerul Apărării 
al R.D. Sudan.

Ministrul sudanez al finanțelor și 
planificării economice a arătat că îi 
revine plăcuta misiune de ,a transmi
te tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu un cald me
saj de prietenie din partea președin
telui Uniunii Socialiste' , Sudaneze, 
președintele Republicii Democratice

Sudan, Gaafar Mohamed Nimeiri, și 
a doamnei Nimeiri, iar poporului 
român urări de progres și prospe
ritate. |

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat' să se transmită, 
în numele său și al tovarășei. Elena 
Ceaușescu, președintelui Gaafar Mo
hamed Nimeiri și doamnei Nimeiri 
un cald salut prietenesc, precum și 
urări de bunăstare poporului su
danez.

în timpul întrevederii, ce a decurs 
într-o atmosferă cordială, s-a reliefat 
cu satisfacție că relațiile dintre Parti
dul Comunist Român și Uniunea So
cialistă Sudaneză, dintre România și 
Sudan au cunoscut o evoluție ascen
dentă, în spiritul înțelegerilor conve
nite la nivel înalt, care au pus baze 
trainice, și au conferit noi dimensiuni 
acestor bune raporturi. A fost subli
niată necesitatea de a se asigura, 
prin eforturi comune, înfăptuirea 
tuturor obiectivelor de colaborare

prevăzute, extinderea cooperării re
ciproc avantajoase, corespunzător in
tereselor de progres și dezvoltare li
beră, independentă a celor două tari 
și popoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
apreciat activitatea depusă în cadrul 
lucrărilor comisiilor mixte româno- 
sudaneze pentru găsirea unor noi do
menii de colaborare, de noi posibili
tăți de consolidare a bunelor ra
porturi existente între țările și po
poarele noastre.

La primire a luat parte tovarășul 
Iosif Banc, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele părții române in 
Comisia mixtă politică și in Comisia 
mixtă de cooperare economică și teh- 
nico-științifică româno-sudaneză.

Au fost de față Gheorghe Airinei, 
ambasadorul României la Khartum, 
și Ahmed Mohamed Diab, ambasa
dorul Sudanului la București.

Lionel Bowen,
viceprim-ministru al guvernului Australiei

începind cu ultima decadă a lunii septem
brie. lucrările agricole se aglomerează foarte 
mult. Concomitent cu declanșarea însămintă- 
rii cerealelor 
ce vor urma, 
nei de pe o 
momentul de 
tante sarcini __ __
peratorilor. specialiștilor din unitățile agri
cole. tuturor oamenilor muncii de la sate 
este aceea de a strînge. transporta si depo
zita cât mai repede tot ce. au rodit cîmpul, 
grădinile de legume, viile si livezile. Care 
este stadiul recoltării principalelor culturi de 
toamnă ? Iată ce se desprinde din datele fur
nizate de Ministerul Agriculturii si Industriei 
Alimentare, date care reprezintă stadiul lu
crărilor în seara zilei de 19 septembrie.

FLOAREA-SOARELUI a £ost strînsă 
de pe 86 la sută din suprafețele cultivate. 
Consemnăm faptul că în unitățile agricole 
din zece județe, precum si în cele din secto
rul agricol Ilfov, această lucrare s-a încheiat. 
Sub media rezultatelor din zona înt'ii se si
tuează județele Buzău si Giurgiu, iar în zona 
a doua — județele Prahova. Dîmbovița. Ar
geș. Bacău, Iași. Vaslui si Botoșani.

PORUMBUL După examinarea sta
diului de vegetație a lanurilor, organele de 
specialitate au stabilit ca. pînă la 20 septem
brie. să se recolteze porumbul de pe o su
prafață de 135 000 hectare. Pînă în seara zi
lei de 19 septembrie, recolta a fost strînsă 
de ne 5 la sută din suprafața totală culti
vată. Procentual, lucrările sînt mai avansate 
în județele Olt. Doli. Mehedinți si Ialomița. 
Deși lanurile au dat în copt pe mari întin
deri. totuși. în unele iudete. mai ales din su
dul si sud-vestul tării, lucrările s-au desfă
șurat pînă acum în ritm nesatisfăcător. Cu 
toată răspunderea trebuie să se înțeleagă 
că am intrat într-o perioadă cînd cea mai 
mare parte a forțelor de la sate — meca
nice si umane — trebuie concentrate la re
coltarea porumbului.

CARTOFII DE TOAMNĂ au £os{ 
adunați de pe 50 la sută din suprafața culti
vată, această lucrare fiind mai avansată în 
județele Bistrița-Năsăud, Suceava, Bacău, 
Neamț, Prahova, Covasna si Harghita. Este 
necesar însă ca recoltarea cartofilor sâ fie 
mult intensificată, cu deosebire în unitățile 
agricole din județele Olt, Brăila, Timiș, 
Bihor. Iași. Botoșani si Brașov.

SFECLA DE ZAHĂR. Fabriaile de 
zahăr au început să' prelucreze sfecla din 
noua recoltă. Pentru aprovizionarea lor rit
mică cu materia primă necesară au fost în
tocmite grafice de recoltare pe unități agri
cole si iudete. Dip datele furnizate de minis
terul de resort rezultă că recolta a fost 
strînsă de pe suprafețe mai mari în jude
țele Dolj, Teleorman, Giurgiu. Brăila, Buzău, 
Dîmbovița si Bacău. Organele de speciali
tate au datoria să ia măsuri ca la recolta
rea si livrarea sfeclei de zahăr să fie res
pectate riguros graficele, astfel incit să se 
asigure funcționarea neîntreruptă a fabricilor 
prelucrătoare.

Grăbirea recoltării, transportului si depo
zitării roadelor toamnei face necesar ca. pre
tutindeni. prin.tr-o activitate organizatorică 
si politică susținută, desfășurată de organe
le si organizațiile de partid, de consiliile 
populare, să fie mobilizați la efectuarea a- 
cestor lucrări toti locuitorii apți de muncă 
de la sate — tineri si virstnici. bărbați si 
femei, lucrători din diferite întreprinderi si 
instituții locale. Cu participarea activă si 
Dlină de răspundere a tuturor la munca din 
cimD. din grădini, vii si livezi, printr-o te
meinică organizare a muncii, fiecare zi tre
buie să marcheze peste tot un avans sub
stantial la strinaerea si depozitarea recol
tei. în virtutea reglementărilor legale în vi
goare. de stringerea recoltei răspunde. în 
fond. Întreaga obște a satelor I

păioase. acum, ca si în zilele 
itrebuie adunate roadele toam- 
mare suprafață. Ca atare. în 
fată, una din cele mai impor- 
ce revin mecanizatorilor, coo-

în toate sectoarele de activitate, dar cu atit 
mai mult în industria extractivă, care asigură 
baza de materii prime și resurse energetice pen
tru toate celelalte ramuri ale economiei na
ționale, îndeplinirea integrală, ritmică a planului 
la producția fizică reprezintă una din sarcinile 
prioritare, de cea mai mare actualitate. Știrile 
sosite la redacție în aceste zile evidențiază efor
turile făcute de numeroase colective de mineri 
pentru realizarea și chiar depășirea planului la 
producția de cărbune. Practic, din datele puse la 
dispoziție de Ministerul Minelor rezultă că, in 
perioada care a trecut din acest an, planul la 
producția de cărbune a fost depășit cu 65100 
tone de unitățile miniere din Valea Jiului, cu 
•74 000 tone de Combinatul minier PJoiești, cu 
45 700 tone de întreprinderea minieră Voivozi, 
cu 10 900 tone de întreprinderea minieră Sălaj, 
cu 8 300 tone de întreprinderea minieră Comă- 
nești.

Totuși, stadiul realizării planului la producția 
de cărbune nu este mulțumitor. Aceasta deoa
rece la marile combinate miniere Motru și Ro- 
vinari s-au acumulat mari restanțe la producția 
de lignit Producțiile medii zilnice realizate de 
la începutul lunii septembrie de aceste două 
mari unități miniere nu se situează nici la ju-

mătate din nivelul prevederilor, aî capacităților 
de producție existente, al posibilităților. Este ade
vărat, termocentralele dispun de stocuri destul 
de mari de cărbune și au asigurate - din acest 
punct de vedere - condiții pentru a funcționa, 
neîntrerupt, in mod normal. De asemenea, 
stocuri mari de cărbune există chiar în unitățile 
miniere. Este necesar însă ca planul la pro
ducția de cărbune să fie realizat integral, ritmic, 
în toate unitățile miniere. In această perioadă 
trebuie să se asigure în întregime stocurile de 
cărbune prevăzute pentru funcționarea în bune 
condiții a termocentralelor în perioada de iarnă, 
pină la care r>u a mai rămas chiar atît de mult 
timp, lată de ce trebuie să se ia neintîrziat mă- 

,suri, pentru sporirea producției de cărbune și re
cuperarea restanțelor, pentru îmbunătățirea acti
vității de transport al acestuia din întreprinderile 
miniere la termocentrale, astfel incit pretutindeni, 
■in toate unitățile, pianul să fie îndeplinit 
exemplar.

finind seama de aceste cerințe, azi ne vom 
referi la experiența, acțiunile întreprinse și mă
surile ce se , iau in continuare pentru spori
rea ritmului de extracție și a calității cărbunelui 
în una din unitățile miniere din Valea Jiului.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a primit. în ziua de 20 
septembrie, pe , Lionel Bowen, vice
prim-ministru al guvernului Austra
liei. care, efectuează o vizită în tara 
noastră. , ■ ,

în cadrul convorbirii, care a avut 
loc într-o .atmosferă cordială, s.-a 
subliniat cu satisfacție .că relațiile 
dintre România si Australia au în
registrat în ultimii ani o evoluție 
'pozitivă. Totodată, s-a apreciat că 
rezultatele, obținute' pină acum în 
domeniul colaborării bilaterale, pre
cum si potențialul economic în creș
tere al celor două țări creează con
diții favorabile • pentru amplificarea 
si aprofundarea în viitor a conlu
crării româno-australiene. A fost re-

levată necesitatea de a se acționa 
pentru o cit mai eficientă valori
ficare a posibilităților existente, in 
vederea extinderii si diversificării 
legăturilor comerciale, a cooperării 
si specializării în producție, a ini
țierii unor noi acțiuni de colabora
re pe termen lung, care să ; dea o 
perspectivă mai largă raporturilor e- 
eonomice dintre România si Austra
lia. în interesul ambelor țări Si po- 

• poare, al progresului si prosperității 
lor. ,

■A avut loc. de asemenea, un 
schimb de Păreri cu privire la une
le probleme actuale ale vieții inter
naționale. A fost reliefată însemnă
tatea intensificării eforturilor pentru 

. oprirea cursului evenimentelor spre 
confruntare si război, pentru înlă-

I

turarea pericolului nuclear din Eu
ropa si din întreaga lume, pentru 
reglementarea prin tratative a stă
rilor de încordare si conflict, a tu
turor problemelor litigioase 
state, pentru promovarea politicii de 
pace.

• Here si colaborare, pentru lichidarea 
subdezvoltării si edificarea noii or
dini economice mondiale, pentru res
pectarea dreptului fiecărei națiuni 
de â se dezvolta liber. asa cum o 
dorește, pe calea progresului eco
nomic si social.

La întrevedere a participat tova
rășul Gheorghe Oprea, prim vice- 

■ Drim-ministru al guvernului.
A fost prezent Robert J. Good- 

rick, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Australiei la București.

dintre
dezarmare, securitate. întele-

la Întreprinderea MINIERA PAROȘENI

Nivelul extracției
la cote

Sîntem brigada 5. de la 
panoul 2. stratul 5. Peste câte-- 
va momente începem lucrul 
cu combina.’

— Recepționat. „Noroc bun"!
Acest dialog l-am auzit la 

dispeceratul întreprinderii mi
niere Paroșeni, locul unde 
prin intermediul unei rețele 
de televiziune cu circuit în
chis si al unor panouri elec
tronice se centralizează în
treaga activitate din subteran. 
Pe un panou sinoptic se a- 
prind cîteva beculete. semn că

mereu mai înalte
benzile transportoare si com
plexul mecanizat din abataj 
si-au reînceput activitatea. 
Dispecerul de serviciu, tehni
cianul Dumitru Tivda. ne pre
cizează : ..La toate abatajele, 
activitatea se desfășoară nor
mal. Pină la această oră s-au 
obtinut suplimentar fată de 
grafic 70 tone cărbune, can
titate care cu siguranță va fi 
cu mult mai mare la sfîrsitul 
schimbului. în această . lună 
ne-am angaiat să extragem 
zilnic suplimentar 200 de tone

de cărbune, iar minerii îsi 
respectă cuvîntul dat“.

Succesul obtinut intr-una 
din zilele trecute de - minerii 
din Paroșeni este cu atît mai 
revelator dacă avem în vede
re că. de la începutul anului 
si pină în prezent, s-au ex
tras peste prevederi mai mult 
de 43 000 tone de cărbune coc- 
sificabil.

Gheorqhe IONITA
(Continuare in pag. a III-a)

Tipuri noi 
de moșini-unelte 

destinate exportului
La ÎNTREPRINDEREA DE 

MAȘINI-UNELTE DIN ARAD 
se lucrează intens în aceste zile 
pentru fabricarea si livrarea 
unor noi loturi de strunguri Ia 
export. Ca urmare a măsurilor 
luate pentru diversificarea pro
ducției. începind din acest an 
întreprinderea oferă la export 
32 tipuri de masini-unelte pen
tru aschierea metalelor, după ce 
numai cu citi va ani în urmă se 
ofereau partenerilor externi 
doar strunguri paralele si revol
ver. Gama produselor exportate 
cuprinde în prezent atît strun
guri mici, cu diametrul maxim 
de strunjire de 80 mm,. cit și 
strunguri de mare precizie, ma- 
șini-unelte speciale de înalt ran
dament. diferite tipuri de strun
guri cu comenzi numerice, linii 
de fabricație automatizate, pre
cum și strunguri grele, care pot 
strunii piese în greutate de 
pină la 60 tone. De remarcat 
înaltul nivel calitativ, al mași- 
nilor-unelte realizate la Arad. 
(Tristan Mihuța, corespondentul 
„Scînteii").
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OBIECTIVELE PROIECTULUI

DE DIRECTIVE ALE CONGRESULUI

AL XIII-LEA AL P. C. R

Deplină aprobare, unanimă adeziune
din partea întregului popor

SCRISORI DE LĂ CITITORII „SCÎNTEII

Certitudinea viitorului
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DREPTUL DE A CRITICA,
DATORIA DE A PUNE UMĂRUL

Viata are nesfîrsitele ei 
oglinzi de refracție. Iată, 
m-am nimerit de curind 
într-o puternică unitate in- bări 
dustrială. Decorată in mai 
multe rînduri cu ..Ordinul 
Muncii". Se primise vestea 

. că fusese cîstigat un loc 
fruntaș pe ramură si în în
trecerea de inovare si in
venții. Directorul — unul 
dintre comuniștii cărora, in 
acest al 40-lea an al liber
tății noastre. tovarășul 
Nicolae Ceausescu le-a în- 
minat înalte distincții — a 
avut, se-ntelege. un mo
ment de omenească satis
facție. După care...

După care a cerut să se 
întreprindă o analiză cri
tică si autocritică a dome
niului de... inovare si in- 
ventică.

O privire din afară ar 
avea destule temeiuri să 
judece în fel si chip pro
punerea amintită. Nu cum
va ea venea de la un om 
pe care nimic nu-1 mulțu
mește. prea aspru cu el si. 
deopotrivă, cu cei din jur? 
Ce poți spune despre aces
te persoane care nu sînt în 
stare să trăiască din plin o 
bucurie, clipa de încunu
nare firească a unui efort ? 
De ce nevoia unei analize 
critice si autocritice cînd 
colectivul despre care este 
vorba tocmai se afla pe

creasta de val a succesu
lui ?

Nu. nu' sînt doar între- 
retorice. Sînt simță

minte pe care. ,în atari îm
prejurări, le încearcă des
tui. chiar daca aceștia nu 
si le exprimă , deschis. Ele 
izvorăsc din optica potrivit 
căreia critica, autocritica

socotit drept... cîrcotas. 
Mai intîi de toate : există, 
vreodată, un punct termi
nus al dorinței fiecăruia de 
mai bine ? Categoric, nu. 
Constructorul noii orînduiri. 
socialiste, aspiră neconte
nit spre noi praguri de ci
vilizație. Spre permanenta 
împlinire a personalității

satisfacția că am mai urcat 
o treaptă. în • fata noastră 
se află doar trepte mereu 
mai inalte. posibil de atins 
numai prin muncă si atitu
dine revoluționară. Numai 
prin curajul, mereu proas
păt. de a recunoaște că me
reu a mai rămas ceva de 
făcut, că sînt încă destule

Comunistul promotor al spiritului revoluționar

în interesul colectivității, al progresului economic și social

îsi au rostul lor doar acolo 
unde lucrurile nu 
cum trebuie. Ele sint bine
venite — din acest unghi 
de vedere, desigur ! — nu
mai acolo unde lipsuri, de
lăsări. abateri felurite cer 
folosirea acestei arme de 
eradicare a neajunsurilor. 
Armă care desferecă ener
giile. perfecționează, dă un 
nou impuls progresului.

Or. în împrejurarea a- 
mintită...

— Privirea cu ochi exi
gent. comunist, in orice îm- 
preiurare. asupra a tot 
ceea ce facem se impune 
din mai multe motive, po
lemizează cu optica înfăți
șată omul ce ar putea fi

merg
lui. Este aceasta sensul, e- 
senta Proiectului de Direc
tive ale celui de-al XIII- 
lea Congres al partidului, 
proiect ce se află în pre
zent pe masa de lucru a 
întregii țări. Cine trebuie 
să asigure acest permanent 
urcuș ? Ce forte uriașe îl 
pot determina ? Forțele 
omului însusi. se-ntelege. 
Inepuizabila lui energie si 
vocație de a construi, de a 
inova, de a desăvîrsi. Toc
mai stimularea acestui ge
nerator de putere transfor
matoare. înnoitoare vizează 
aprecierea exigentă — gi
rată de spirit revoluționar 
— a tuturor strădaniilor. 
Chiar si atunci când trăim

drumuri de defrișat spre 
atingerea idealului nostru 
comunist.

Distingem aici caratele 
unei atitudini partinice au
tentice. Ea are. în prezen
tul fierbinte al acestui an. 
al Congresului al XIII-lea 
al partidului, un cîmp de 
desfășurare si afirmare ne
limitat. Atitudine pătrunsă 
de spirit revoluționar, afir
mată din nou. cu putere, de 
tovarășul Nicolae Ceausescu 
la recenta Consfătuire de 
lucru de la Comitetul Cen
tral. Cuvîntarea rostită de 
secretarul general al parti
dului — adevărat model de 
analiză partinică, exigen
tă. Lecție pilduitoare. în

linia firească a practicii de 
partid statornicite de la 
Congresul al IX-lea. de e- 
valuare combativă a ac
tivității chiar si atunci cînd 
rezultatele pe ansamblu 
sînt bune. A scruta cu ochi 
critic, de pe poziții con
structive. drumul parcurs, 
a iniția măsurile cele mai 
potrivite pentru combate
rea lipsurilor, a acționa ne
obosit pentru asigurarea 
progresului continuu în 
toate domeniile de activi
tate. iată învățămintele 
fundamentale pe care e- 
xemplul luminos de muncă 
și viată al secretarului ge
neral al partidului îl pro
movează cu stăruință.'

Prin esența lor, ce ține 
de strategia dezvoltării. 
Programul partidului. Di
rectivele Congresului al 
XIII-lea obligă pe 
comuniștii, în primul rînd, 
la o atitudine combativă, 
capabilă să înlăture ob
stacolele din calea progre
sului. atitudinea intransi
gentă fiind un factor im
portant de perfecționare 
socială, de educare a Omu
lui nou, constructor de
votat și conștient al socia
lismului. Cadrul firesc pen
tru afirmarea unui climat

toți

Ilie TANĂSACHE

Vertiginoasa ascen
siune economică și 
spirituală a României 
socialiste, care în pa
tru decenii de muncă 
titanică — acesta e 
cuvîntul — s-a înscris 
prestigios în rindul 
țărilor cu cei mai 
înalți indici de dezvol
tare, pentru a fi recu
noscută, pe toate me
ridianele, drept unul 
din partenerii de nă
dejde ai schimburilor 
materiale și ai relații
lor politice internațio
nale, realitate strălu
cit consacrată în glo
riosul bilanț la jubi
leul istoricului act din 
August 1944. îsi află, 
iată, in aceste zile de 
toamnă fierbinte și 
plină de nădejde în 
mai bine, argumente
le cuceritoare, rigu
ros realiste și științi
fice ale unui docu
ment programatic de 
o covîrșitoare impor
tanță pentru desăvir- 
șirea societății socia
liste multilateral dez
voltate și înaintarea 
patriei noastre 
comunism. j

Așteptate cu 
mare și justificat in
teres și cu o insufle- 
țitoare încredere în 
rolul lor hptăritor 
pentru progresul so
cialismului românesc, 
Directivele celui de-al 
XIII-lea Congres al 
partidului comunist și 
orientările pină în 
anul 2000, supuse in 
cel mai democratic 
mod dezbaterii între
gului popor, se con
stituie astăzi in rampa 
de lansare a visurilor 
și energiilor creatoare 
ale fiecărui cetățean 
al țării, mîndru de a 
fi, in aceeași vreme, 
martorul și construc
torul epocii celei mai 
cutezătoare și mai fer
tile din întreaga noas
tră istorie, , „Epoca 
Ceaușescu".

Elaborate din iniția
tiva și .sub directa, de
terminanta decizie a 
secretarului general al 
partidului, a cărui 
gîndire înaripată și 
ardent patriotică și-a 
pus atit de inspirat 
pecetea pe întreaga 
dezvoltare a României 
ultimelor două dece
nii — deceniile-sigiliu 
pentru biruința ideii 
de comunism de ome
nie și pentru civiliza
ția socialistă 
nească — 
confirmă 
neclintita 
partidului de a 
precupeți nici un efort

și de a afla cele mai 
bune soluții și căi — 
reflectînd, întotdea
una, cu o mare grijă 
și atenție, originalita
tea spiritualității și 
condițiilor noastre 
specifice de dezvoltare 
istorică — pentru edi
ficarea socialismului 
și comunismului pe 
pămîntul României. 
Literalmente impre
sionantă. din acest 
punct de vedere, 
apare în proiectul Di
rectivelor stăruitoarea 
preocupare a partidu
lui nostru, inspirată 
de ; clarviziunea se
cretarului său gene
ral, pentru asigurarea 
independenței ener
getice, chezășie a sta-

ÎNSEMNĂRI
de Dinu SĂRARU
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bilității economice, 
pentru ridicarea nive
lului tehnic și calita
tiv al producției, care 
să ne situeze la nivel 
mondial și să favori
zeze prezența noastră 
în contextul economic 
presupus de acest ni
vel, pentru creșterea 
calității vieții, în ge-. 
neral pentru accen
tuarea laturilor calita
tive ale activității în 
toate domeniile socia
le, economice și spi
rituale avînd drept 
unic și nobil scop si
guranța condiției de 
viață , a întregului po
por, progresul ei con
tinuu, in ultimă in
stanță suveranitatea și 
bogăția unei țări stă- 
DÎne pe destinul ei.

Acestui scop major 
șl care definește atit 
de incandescent filo
zofia politică a condu
cătorului nostru iubit 
îi slujește in proiectul 
actualelor Directive și 
importanța revelatoa
re acordată rolului 
științei și tehnologiei, 
introducerii intensive 
și generalizării pro
gresului tehnic in toa
te sferele vieții econo
mice și sociale, cerce
tării științifice, che
mată atît de semnifi
cativ și atît de decisiv 
pentru victoria noului 
să consolideze 
de 
suveranitate 
progresul i 
contribuția 
la schimbul de valori.

De la un capăt la 
altul al lor, întemeiate

pe o severă, exigentă 
și mereu realistă in
vestigare a realității 
românești socialiste, 
Directivele respiră în- 

'tr-o viziune amplă și 
cuceritoare sentimen
tul unei mari, unei 
grave, unei tulbură
toare răspunderi pen
tru destinul poporului 
nostru, pentru ziua lui 
de miine, pentru con
diția existenței lui su
perioare și demne și, 
în mod subliniat, de 
sine stătătoare, pen
tru viitorul sigur al 
celor ce vor veni după 
noi și vor avea dato
ria să poarte mesajul 
nostru de dragoste 
fierbinte de țară și 
pace pe pămînt.

Este sentimente 
nifiant, înălțăto: 
care il degajă 
tamentul 
pentru cauza poporu
lui, conștiința comu
nistă a asumării răs
punderii nu numai 
pentru ziua de azi, ci 
și pentru viitor, senti
mentul stenic al certi
tudinii că viitorul ne 
aparține și că, în- 
tr-adevăr, depinde 
numai de noi ca el să 
fie- Ia înălțimea spe
ranțelor noastre.

Iată, în concepția de 
gînditor și strateg po- 

geniu a 
Nicolae 

concepție 
și urmată 

întreg, jus- 
anvergurii

de
to
pe 

•devo- 
comunist

ideea 
Și tării, 

rapid,
independență 
“'ca 

ei
României

litic de 
tovarășului 
Ceaușescu, 
îmbrățișată 
de poporul 
tificarea 
fără precedent a aces
tor Directive cu ade
vărat grandioase care 
se continuă absolut 
tulburător cu orientă
rile de perspectivă 
pină în anul 2000 și 
care sint, în fiecare 
capitol al lor, străbă
tute de certitudinea că 
realizarea lor este nu 
numai posibilă, dar 
că ea reprezintă, și 
acesta mi se pare fap
tul cel mai demn de 
subliniat acum, dru
mul cel mai firesc pe 
care îl are de parcurs 
țara noastră : „Româ
nia se află la un ase
menea stadiu de dez
voltare, cu o asemenea 
capacitate tehnică, so
cială și umană, cu o 
asemenea forță politi
că și ideologică, incit 
poate să privească cu 
încredere viitorul, iar 
partidul nostru poate, 
intr-adevăr, să se an
gajeze în fața poporu
lui că va realiza aces
te năzuințe ale națiu
nii noastre — Înfăp
tuirea societății comu
niste".
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ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI AL XIH-LEA AL PARTIDULUI

SPIBITOLIll BEMBIIHIOMB, IN PERFECTiONRREfl flCTIVnflTII
Pe baza cerințelor și orientărilor formulate de secre

tarul general al parțidului. adunările de dare de sea
mă si alegeri analizează in mod temeinic, multilate
ral. activitatea desfășurată de birourile organizațiilor 
de bază, de comuniști, pentru îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al Xll-lea si Conferinței Naționale ale 
partidului si stabilesc, totodată, măsuri politico-orga- 
nizatorice concrete, cuprinzătoare, pentru a-si înde
plini si mai bine în viitor sarcinile, pentru înfăptuirea 
însufletitoarelor obiective ce vor fi adoptate de fo
rumul comuniștilor, care va avea loc în luna noiem
brie.

In același timp. în adunările de la care publicăm 
relatările de mai jos. ca si toate cele desfășurate pină 
acum, comuniștii și-au exprimat in unanimitate, adop- 
tind si hotărîri proprii în acest sens, adeziunea fată 
de hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27 iunie a.c. 
privind realegerea tovarășului Nicolae Ceausescu la 
al XIII-Iea Congres în funcția de secretar general a! 
partidului — chezășia sigură a înfăptuirii Programu
lui partidului de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate si înaintare a României spre comu
nism.

Combativitatea ia Ioc de frunte
printre fruntași

Cine sînt aleșii comuniștilor

0 problemă de conștiință, 
de responsabilitate comunistă

— Vedeți dumneavoastră — ne 
spunea inaintea adunării , la care 
urma să participăm Vasile Ștefă- 
nescu, secretarul comitetului de 
partid din secția montai general a 
ÎNTREPRINDERII „TRACTORUL" 
DIN BRAȘOV — pentru noi activi
tatea de partid nu constituie un 
scop in sine. Ea are direcții și obiec
tive precise. Să contribuie la trans
punerea in viață a sarcinilor și 
orientărilor pe care partidul le pune 
in fața noastră. Și cum la noi sarci
na principală o constituie exportul, 
este normal ca activitatea comu
niștilor. a organizațiilor noastre de 
partid să fie orientată cu priori
tate in această direcție. Așa se ex
plică angajarea totală a colectivu
lui nostru in toate acțiunile care 
privesc realizarea sarcinilor la ex
port, sarcini care pe opt luni din 
acest an au fost îndeplinite in pro
porție de 101,25 la sută.

Prefatind acest bilanț din activi
tatea comuniștilor din atelierul de 
premontaj tractoare și a celorlalte 
ateliere aflate pină acum în sfera 
de cuprindere a organizației nr. 24, 
s-ar putea crede că o mare parte 
din darea de seamă și dezbateri de 
la adunarea generală a acestei or
ganizații s-au referit la rezultatele 
pozitive obținute. Ar fi greșit. Nota 
dominantă a dezbaterilor a consti
tuit-o, de la început pină la sfirșit, 
chiar in condițiile rezultatelor me
ritorii obținute, spiritul de înaltă 
exigență și răspundere comunistă. 
Nici darea de seamă și nici unul 
dintre cei 9 comuniști care au luat

cuvîntul n-au manifestat nici cea 
mai mică tendință de automulțu- 
mire. Dimpotrivă, dezbaterile au 
fost axate nu pe aspectele pozitive 
— înfățișate și acestea clar, con
centrat, la obiect — ci pe proble
mele care nu și-au găsit încă o re
zolvare deplină, pe măsurile care 
se impun a fi luate în continuare 
pe linia perfecționării activității bi
roului organizației de bază pen
tru creșterea eficienței exportului.

„Se știe — sublinia comunistul 
Virgil Roșea, șef secție schimb — 
că peste 90 la sută din tractoarele 
de 65 CP se exportă in zeci de țări. 
Și aceasta se explică prin perfor
manțele lor tehnico-funcționale. 
prin calitatea lor ridicată. Iar dacă 
noi vorbim aici de calitatea lor, o 
facem pentru ca ea să fie ridicată 
la cote și mai inalte, pentru ca ele 
să răspundă permanent exigențelor 
de pe piața mondială. Iată de ce 
consider că este de datoria birou
lui care va fi ales, a tuturor co
muniștilor să-și sporească exi
gența in această direcție, să adop
tăm măsuri politico-organizatorice 
menite să întărească și mai mult 
răspunderea fiecărui comunist, fie
cărui membru al colectivului nos
tru față de marca și prestigiul uzi
nei noastre".

Problema îndeplinirii la timp și 
Sn bune condiții calitative a pro
ducției pentru export a revenit ca 
un laitmotiv în timpul dezbateri
lor, demonstrînd importanta ma
joră pe care comuniștii de aici o 
acordă acestei activități. „Trac

toarele noastre sînt în general a- 
preciate de partenerii externi pen
tru performantele si calitatea lor 
— aprecia comunistul Constantin 
Damian. Nu avem probleme deo
sebite cu calitatea lor. Dar acest 
lucru nu trebuie să ne creeze un 
sentiment de mulțumire. Fiindcă, o 
știm cu toții, chiar un fapt minor, 
aparent neînsemnat, ca nestrin- 
gerea corectă a unei piulițe, poate 
da bătaie de cap celor ce exploa
tează tractoarele noastre. Și ase
menea „mici" neglijențe mai apar 
în activitatea noastră. Ca să preve
nim asemenea cazuri, este de da
toria noastră, a comuniștilor in pri
mul rind, să fim model în ceea ce 
privește respectarea disciplinei teh
nologice și, prin exemplul și opinia 
noastră exigentă, s-o impunem 
tuturor. Propun biroului care va îi 
ales ca incepind chiar de miine să 
acționăm intr-un mod mai organi
zat in această direcție".

Alți comuniști, printre care șeful 
de echipă loan Pozinghe, muncito
rii Ioan Duma și Liviu Sebeșean, 
maiștrii Ștefan Șerban și Vasile 
Mărgineanu, tehnologul Mircea 
Dcji, au abordat și alte laturi ale 
activității desfășurate de biroul or
ganizației de bază, cum ar fi ne
cesitatea pregătirii mai temeinice a 
adunărilor generale, alegerii mai 
judicioase a problemelor supuse 
dezbaterilor, antrenării mai active 
a tuturor comuniștilor în soluțio
narea problemelor curente ale ac
tivității de partid. întăririi răspun
derii pentru îndeplinirea sarcinilor 
încredințate, angajării unui dialog 
mai eficient în cadrul discuțiilor in
dividuale — toate acestea, evident, 
ca suport real al perfecționării ac
tivității organizației de bază in 
rezolvarea sarcinilor ce-i revin.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

în obținerea de către CONSILIUL 
POPULAR AL MUNICIPIULUI 
SUCEAVA a Ordinului Muncii cla
sa a IlI-a pentru ocuparea locului 3 
pe țară în întrecerea socialistă pe 
anul 1983 se reflectă, fără îndoială, 
și modul în care fiecare comunist al 
organizației de partid de aici a 
știut să muncească cu oamenii, 
să-i atragă și mobilizeze la efec
tuarea unui volum sporit de lu- 
cări pentru buna gospodărire si 
înfrumusețare a orașului, pentru 
realizarea importantelor obiective 
de investiții.

Modul in care sînt rezolvate 
problemele pe care cetățenii le 
aduc spre rezolvare în fata consi
liului popular, prin scrisori, sesi
zări sau cu prilejul audientelor, a 
constituit unul din principalele 
obiective care s-au aflat in centrul 
dezbaterilor în adunarea de dare 
de seamă și alegeri a organizației 
de partid din cadrul consiliului 
popular.

Datorită faptului că în darea ds 
seamă au fost scoase în evidență 
mai mult rezultatele pozitive ob
ținute în acest domeniu, oferind o 
imagine mai mult pozitivă, cum și 
există de fapt în realitate, comu
niștii — spre meritul lor — au 
depășit în cadrul dezbaterilor a- 
ceastă viziune unilaterală, anali- 
zind cu spirit de răspundere și 
deficiențele care mai au loc în 
munca lor. „Avem in rindul nostru 
membri de partid, arăta Viorica 
Dusceac, care dau dovadă uneori 
de automulțumire, nu-și îndepli
nesc sarcinile la termenele stabi
lite, acționează in mod sporadic, 
fără o planificare riguroasă a mun
cii. In ultima perioadă a început 
să se manifeste chiar o anumită 
delăsare in ceea ce privește res
pectarea termenelor de rezolvare a 
scrisorilor și sesizărilor oamenilor. 
Unii dintre noi așteaptă să li se 
reamintească mereu că se apropie 
sfirșitul perioadei legale de rezol
vare a problemelor pe care le ri
dică cetățenii".

în acest spirit de exigentă și 
responsabilitate comunistă si-a spus 
cuvintul și Dumitru Istrati. Viorica 
Carp, Ion Vașcovici, Nicolae Ilan- 
ceriuc, care au insistat asupra ne
cesității îndeplinirii tuturor sarci
nilor, relevind că în mobilizarea 
oamenilor muncii la dezvoltarea 
economico-socială a municipiului 
un rol important îl are modul în 
care sînt soluționate propunerile 
lor, problemele pe care aceștia le 
adresează consiliului popular. Co
munista Catinca Coca s-a ocupat 
în intervenția sa în mod deosebit 
de această problemă. „Trebuie să 
recunoaștem — arăta ea — că, deși 
foarte multe răspunsuri se dau cu 
ocazia verificării scrisorilor sau 
propunerilor la fața locului, uneori 
aceasta nu se face destul de te
meinic ; alteori sie dau răspunsuri 
din birou pe bază de informații 
telefonice. De asemenea, se mai 
uită să se urmărească respectarea 
termenelor stabilite pentru îndepli
nirea de către unitățile aflate în 
subordinea consiliului popular. La 
fel de importantă este și operati
vitatea în rezolvarea problemelor 
cu care oamenii vin la noi, pentru 
a nu-i face să aștepte sau să-și 
piardă timpul în fața ușilor noas
tre. De ce am ridicat aceste pro
bleme în detaliu ? Pentru că mo
dul în care s-au implicat comu
niștii în soluționarea sau nesoluțto- 
narea unor astfel de probleme nu 
a constituit obiect de analiză per
manentă din partea biroului or
ganizației de bază. Or, viito
rul birou va trebui să tragă învă
țăminte necesare din acest stil de 
muncă „distanțat" de sarcinile 
concrete ale comuniștilor din con
siliul popular — aflați prin atri
buțiile lor profesionale mereu in 
slujba cetățenilor — și să acționeze 
mai ferm și mai revoluționar în 
această privință".

Sava BEJINARIU 
corespondentul „Scînteii"

în cele 28 de organi
zații de bază de la în
treprinderea „înfră
țirea" Oradea, adună
rile de dare de seamă 
și alegeri s-au înche
iat Imediat, Ia comi
tetul de partid al în
treprinderii a început 
confirmarea noilor bi
rouri alese. Prilejul 
ne-a oferit următoarea 
întrebare — cine sînt 
noii aleși ai comuniș
tilor ? — pe care am 
adresat-o tovarășu
lui Gheorghe Groza, 
secretarul comitetului 
de partid. „Pe scurt — 
ne-a răspuns interlo
cutorul — pot să vă 
asigur că sînt cei mai 
buni dintre cei mai 
buni comuniști din 
fiecare organizație de 
bază". Spre concreti
zare. iată cîteva exem
ple. în organizația de 
bază de la secția ma
șini arele-prelucrări 
mecanice, pentru cei 7 
membri ai biroului 
s-au prezentat 10 can
didaturi ; la scu'lărie 
— 12. fată de 9; la ate
lierul de proiectare — 
9 candidaturi, față de 
7 citi au fost aleși. 
Prezentarea propune
rilor a prilejuit discu
ții uneori aprinse. Re
feritoare în egală mă
sură la sublinierea me
ritelor, dar și a unor 
lipsuri din activitatea 
celor propuși. Pentru 
că, așa cum am aflat, 
comuniștii n-au accep
tat trecerea pe listele 
de candidați a unor

membri ai vechilor bi
rouri care nu au des
fășurat o activitate co
respunzătoare. în cele 
28 organizații de bază 
au fost aleși 11 noi 
secretari ai organiza
țiilor de bază.

„Majoritatea acesto
ra — ține să sublinieze 
secretarul comitetului

Consemnate 
ȘÎ 

neconsemnate 
in procesele 

verbale

de partid — muncitori 
și muncitoare destoini
ce, ingineri, maiștri, 
tineri fruntași în mun
că. Oameni bine pre
gătiți profesional și 
politic, care se bucură 
de respect și prețuire 
în rindurile tovarășilor 
lor de muncă. Cei mai 
buni dintre cei mai 
buni comuniști". Așa 
este. Multora dintre 
aceștia, așa cum sînt 
Ioan Mihincău. șef de 
echipă, secretarul bi
roului organizației de 
bază nr. 7 vopsitori, 
secția montaj, Kuy 
Andrei, maistru, secre
tarul biroului organi
zației de bază nr. 1,

secția prelucrări me
canice. Ioan Vese. in
giner proiectant, se
cretarul biroului or
ganizației de bază de 
la atelierul de pro
iectare, Coraș Sever, 
lăcătuș, secretarul bi
roului organizației de 
bază de la secția ma
șini grele-prelucrări 
mecanice, si multi al
ții, le-am întîlnit nu
mele pe panourile 
fruntașilor in produc
ție, în echipele frun
tașe în întrecerea so
cialistă pe întreprin
dere, pentru realizarea 
unor produse de înal
tă tehnicitate, sau ca 
autori ai unor impor
tante măsuri pentru 
economii de materii 
prime și energie, pen
tru amplificarea miș
cării de inovații și ra
ționalizări.

Alegerile membrilor 
birourilor organiza
țiilor de bază au do
vedit astfel creșterea 
responsabilității mem
brilor de partid față 
de cei cărora le-au în
credințat mandatul. 
Propunerile de candi
daturi s-au făcut cu 
grijă, cu exigență și 
spirit de înaltă răs
pundere. Pentru acti
vitatea organizațiilor 
de bază. Pentru activi
tatea colectivului de 
muncă al acestei pres
tigioase întreprinderi 
constructoare de ma
șini.

Al. MINTEA

BIECTIVHE PBBIECTOLBI K BIBECTIIIE ALE CONGRESULUI AL XIII-LEA AL P.C.R.

Creșterea venitului național - temelia 
dinamismului economic și social al țării

Spunem cu profundă mîndrie 
patriotică : în acest al 40-lea an al 
libertății noastre, în anul Congre
sului al XIII-Iea al partidului. 
România este, din punct de vedere 
al venitului național, de 32 de ori 
mai bogată, comparativ cu anul 
1945. Experiența tării noastre a 
confirmat că cu cît venitul națio
nal este mai mare si este repar
tizat rational pentru fondul de dez
voltare economico-socială a tării si 
pentru fondul de consum, cu atit 
mai mari simt resursele de 
creștere și modernizare a forțelor 
de producție, de dezvoltare a in
dustriei și agriculturii, a tuturor 
ramurilor economiei naționale, cu 
atit mai substanțiale sînt progre
sele înregistrate în creșterea bună
stării întregului popor. Este un 
adevăr demonstrat, cu puterea fap
telor, de mărețele realizări obținute 
de poporul nostru în anii socialis
mului și, cu deosebire, în perioada 
de după Congresul al IX-lea al 
P.C.R., de cind în fruntea parti
dului nostru se află cel mai iubit 
fiu al națiunii, tovarășul Nicolae 
Ceausescu.

Toate aceste grandioase realizări 
ale poporului nostru în dezvoltarea 
forțelor de producție, amplasate 
rațional în toate-județele, în crea
rea unei industrii puternice, mo
deme și a unei agriculturi socia
liste avansate, în ridicarea gradu
lui de civilizație și bunăstare ma
terială și spirituală a oamenilor 
mtțncii ilustrează convingător jus
tețea politicii Partidului Comunist 
Român, capacitatea națiunii noas
tre de a amplifica continuu avuția 
întregii societăți, venitul național, 
de a-și făuri pe această bază, așa 
cum se desprinde cu claritate din 
proiectul de Directive ale Congre
sului al XIII-Iea al partidului, un 
viitor luminos, comunist.

PROIECTUL DE DIRECTIVE 
PREVEDE:

O în cincinalul 1986—1990, ca re
zultat al dezvoltării producției ma
teriale și creșterii eficienței econo
mice în toate sectoarele de activi
tate, VENITUL NATIONAL VA 
SPORI ÎNTR-UN RITM MEDIU 
ANUAL DE 7,6—8,3 LA SUTA, 
ritm superior celui al produsului 
social ;

0 CIRCA 85 LA SUTA DIN 
SPORUL VENITULUI NATIONAL 
al cincinalului se va asigura PRIN 
CREȘTEREA SUBSTANȚIALA A 
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII SO
CIALE ;

® Venitul național va fi repar
tizat corespunzător obiectivelor și 
sarcinilor noii etape de dezvoltare 
a societății noastre, asigurîndu-se 
CIRCA 70 LA SUTA PENTRU 
FONDUL DE CONSUM ȘI MAXI
MUM 30 LA SUTĂ PENTRU 
ACUMULARE.

DIRECȚII DE ACȚIUNE
® Sporirea substanțială a pro-

ductivității muncii prin introduce

rea și generalizarea progresului 
tehnic, îndeosebi prin aplicarea 
tehnologiilor noi de fabricație, 
mecanizarea și automatizarea pro
ducției, dotarea cu mașini și in
stalații de înalt randament și mo
dernizarea celor existente, prin or
ganizarea superioară a producției 
și a muncii și ridicarea continuă a 
nivelului de cunoștințe profesio
nale, tehnice și științifice, ale per
sonalului muncitor din fiecare uni
tate economică ;

® Reducerea cheltuielilor de 
producție și, în primul rind, a celor 
materiale. Se prevede ca ponderea 
cheltuielilor materiale în produsul 
social să scadă la circa 53 la sută 
in 1990, prin reducerea mai sub
stanțială a consumurilor materiale 
și energetice, creșterea mai accen
tuată a gradului de valorificare a 
materiilor prime, combustibililor și 
energiei și modernizarea structuri
lor de producție în toate ramurile 
economiei naționale ;

® Creșterea numărului persona
lului muncitor ce lucrează în ra
murile producției materiale. Atra
gerea unui număr cît mai mare de 
lucrători în sfera productivă — 
acolo unde se creează nemijlocit 

bunuri materiale, venit național — 
concomitent cu utilizarea cît mai 
judicioasă a personalului tehnic, 
economic și de altă specialitate, 
constituie cerințe de permanentă 
actualitate în toate domeniile din 
economie.

EFECTE ECONOMICE
SI SOCIALE ALE CREȘTERII! 

VENITULUI NAȚIONAL
* In viitorul cincinal se va rea

liza UN VOLUM DE INVESTIȚII 
DE 1 350-1 400 MILIARDE LEI, 
CIRCA 90 LA SUTA din aceste re
surse fiind îndreptate SPRE CREȘ
TEREA POTENȚIALULUI PRO
DUCTIV AL ECONOMIEI ;

® Investițiile alocate pentru con
strucții de locuințe, învățămint, 
cultură, ocrotirea sănătății, educa
ție fizică și sport vor însuma 
APROAPE 135 MILIARDE LEI ;

® în strînsă concordanță cu 
creșterea venitului național, cu ri
dicarea productivității muncii și re
ducerea cheltuielilor de producție, 
îndeosebi a celor materiale, se va 
asigura creșterea retribuției reale a 
personalului muncitor.

Ilie ȘTEFAN

Deplină aprobare, unanimă adeziune din partea întregului popor
> ȘCRÎȘOțU DE LA JțCÎMTW

„Vom da viață acestui document, care 
se confundă cu însăși viața noastră66

Proiectul de Directive ale Con
gresului al XIII-Iea al Partidului 
Comunist Român apare, pentru 
oricine îl citește cu luare aminte, 
ca un luminos și clarvăzător pro
gram al înaintării României socia
liste pe calea progresului și civili
zației. Dar și ca un program al ac
tivității noastre de zi cu zi, a ace
lora care sîntem chemați să-i dăm 
viață. Și îi vom da viață, pentru că 
se confundă cu viata noastră, este 
rodul muncii noastre în decursul 
celor 40 de ani atît de bogați în în
făptuiri și împliniri demne de e- 
poca pe care cu mîndrie patriotică 
o numim „Epoca Ceausescu".

Alături de întregul popor, și noi, 
siderurgiștii întreprinderii „Oțelul 
roșu" vedem în acest document un 
îndreptar de căpătîi pentru munca 
noastră in anij ce urmează. Vedem, 
astfel, că una din sarcinile princi
pale ale viitorului cincinal o con
stituie creșterea mai accentuată a 
productivității muncii. Sigur, sar
cinile nu sînt ușoare, se prevăd 
creșteri importante, de la an la an. 
Dar, și acesta e lucrul cel mai im
portant. sarcinile sînt realiste, pot 
fi îndeplinite. Va trebui însă ca, în 
mod mai hotărît, noi, cu toții, mun
citori, tehnicieni și ingineri, să ge
neralizăm cu și mai multă hotărire 
experiențele înaintate, să asigurăm 
progresul tehnic și să realizăm oțel 
și laminate cu parametri calitativi 
superiori. Este o sarcină de onoare, 
dar, cum am spus, posibilă, avînd 
în vedere creșterea calificării mun
citorilor si tehnicienilor, ca si teh
nica de virf de care dispunem.

„Un larg cîmp de afirmare 
în activitatea de cercetare66

Una din trăsăturile de bază ale 
proiectului de Directive este con
secvența privind obiectivele de bază 
ale dezvoltării țării noastre.

Ca unul care lucrează în dome
niu] cercetării științifice. mi-am 
concentrat atenția asupra capitolu
lui care se referă la aceasta. Si 
mi-am dat seama, o dată mai mult, 
că activitatea cercetătorilor trebuie 
să devină mai adine implicată in 
procesul dezvoltării noastre econo
mice. mai profund corelată cu ce
rințele majore imediate, în ce pri
vește ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al producției, mai opera
tivă în contribuția sa la reducerea 
consumurilor de materii prime, 
combustibili sl energie electrică.

Iar întreprinderea își îmbogățește 
mereu zestrea tehnică, acum i se 
adaugă un nou obiectiv, lamino
rul de benzi ia rece — etapa I. ce 
va intra în funcțiune în cinstea 
Congresului al XIII-Iea. Laminorul 
este rodul celor trei vizite de lu
cru efectuate pe aceste meleaguri 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Avind 
un plan de perspectivă judicios în
tocmit pentru cincinalul viitor, co
lectivul întreprinderii „Oțelul roșu" 
și-a propus ca la finele anului 1990 
producția de oțeluri aliate și înalt 
aliate ce vor fi asimilate să întrea
că de peste 10 ori realizările anu
lui viitor. Iată doar unul dintre 
cele peste 25 de obiective pe care 
ni le-am propus pentru noul cinci
nal. Pe baza experienței acestor 
ani. prin recuperarea integrală a 
metalului rezultat din procesele de 
fabricație și prin reincorporarea sa 
în cuptoarele oțelăriilor. prin recu
perarea cărămizilor refractare și 
bazice vom economisi in cincina
lul viitor, materiale valorînd circa 
63 milioane lei față de 30 milioa
ne lei în acest cincinal. Iată doar 
cîteva din obiectivele pe care noi, 
oamenii muncii de la „Oțelul 
roșu", ni le-am propus — si Pe 
care, desigur, le vom armoniza cu 
prevederile Directivelor pe care le 
va adopta Congresul al XIII-Iea al 
partidului.
Virqil TARLA 
tehnician la întreprinderea 
„Oțelul roșu", din orașul 
Oțelu Roșu, județul Caraș-Severir»

Cum răspundem noi. colectivul de 
oameni ai muncii din compartimen
tul concepție-proiectare de la În
treprinderea de mașini electrice 
București, unor astfel de impera
tive ? Și ce vom avea de făcut ? 
Iată, de pildă, anul trecut, numai 
prin reproiectarea unor produse am 
obținut economii de peste 350 tone 
de tablă siliciu. 400 tone laminate, 
90 tone cupru. 50 tone aluminiu. 
Trebuie să precizez că o preocupa
re permanentă a noastră, in spiri
tul proiectului de Directive, este 
proiectarea și reproiectarea mașini
lor electrice pentru acționări de cu
rent continuu și alternativ și a unor 
construcții de mașini la parametri 
comparativi sau îmbunătățiți fată 

de cele similare aflate pe piața 
mondială. Ne-am propus, și în par
te am avut cîteva rezultate notabile, 
să realizăm economii sporite de 
materiale, in special la anumite 
materiale (cupru și tablă silicioasă, 
feroase și neferoase) ; continuăm 
fabricarea unor mașini cu randa
mente crescute cu 1—3 procente și 
cu un consum substanțial redus de 
energie. Acum, întregul nostru co
lectiv este preocupat de realizarea 
unor mașini care să permită intro
ducerea tehnologiilor avansate, ti
pizarea la maximum a reperelor 
și utilizarea de forme și gabarite 
reduse.

Proiectul de Directive deschide

„Rezultatele muncii noastre 
vor fi la înălțimea prevederilor 

din Directive66
Citind proiectul de Directive ale 

Congresului al XIII-Iea am văzut 
cu ochii mintii tabloul României 
socialiste din anul 1990. perspecti
vele de a atinge un grad si mai 
înalt de civilizație, așa cum se 
preocupă să confere națiunii noas
tre conducerea partidului si statu
lui. secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceausescu.

Comuniștii. întregul colectiv al 
instalației de cracare catalitică a 
Combinatului petrochimic „Brazi" 
din care fac parte, dezbătînd re
cent proiectul de Directive au ana
lizat noi posibilități de îmbunătăți
re a activității. în asa fel incit re
zultatele muncii noastre să poată fi 
la înălțimea prevederilor cuprinse 
in acest document de importantă 
deosebită pentru progresul tării. 
Fiecare capitol din proiect conți
ne obiective clare, realiste, pentru 
dezvoltarea tuturor domeniilor vie
ții noastre sociale, sarcini pe de
plin realizabile avînd în vedere ni
velul actual, condițiile materiale de 
care dispunem în prezent. Noi am 
discutat despre toate aceste obiec
tive. dar. cum este firesc, ne-am 
îndreptat atentia cu deosebire sure 
cele care privesc sectorul nostru 
de activitate si anume adincirea 
proceselor de prelucrare superioa
ră a țițeiului. Desigur, si oină acum 
ne-a preocupat valorificarea cît 
mai bună, superioară, a materiei 
prime : de exemplu. în acest an 
ne-am angajat să obținem circa 
60 000 tone cocs tin A. care are ca
lități superioare celui obtinut în 
mod obișnuit, angajament ne care 
i-am si îndeplinit. Dar. asa cum 
prevede si proiectul de Directive, 
trebuie să acționăm mai insistent 
pentru creșterea gradului de pre

ample perspective, dar și ridică înal
te solicitări cercetării, ne cheamă 
la o mare bătălie de o importanță 
hotăritoare — aș spune pentru vic
toria largă a științei si tehnicilor 
înaintate în întreaga economie. Iar 
noi, și cred că asemeni nouă co
legii și tovarășii noștri din celelal
te unități, sîntem cu toții deciși să 
ne dovedim la nivelul acestor ce
rințe. la nivelul răspunderii so
ciale. toamai prin eforturile pen
tru traducerea in viată a acestui 
însufletitor document.

OvJdiu MLȘAN
ing. proiectant, întreprinderea 
de mașini electrica București

lucrare superioară a țițeiului, astfel 
incit să sporim ponderea produse
lor albe obținute din tona de titei 
la 67—70 la sută. Pentru a realiza 
aceste sarcini în condiții cit mai 
bune sîntem preocupați de moder
nizarea unor instalații, efectuarea 
unor revizii si reparații de calitate 
Ia utilaje, care să asigure o sigu
ranță deplină in funcționare, de gă
sirea si utilizarea unor noi surse 
de alimentare cu materii prime in
ferioare. din care, prin prelucrarea 
corespunzătoare, să obținem pro
duse finite superioare. în această 
direcție menționez că folosim deia 
circa 5 la sută din reziduurile de 
cocsare. experiență pe care vrem 
să o dezvoltăm. De asemenea, ne 
îndreptăm atentia spre perfectio
narea procesului de reformare ca
talitică. în scopul aplicării unor 
măsuri de natură să ducă la îm
bunătățirea producției si la crește
rea cantităților de hidrocarburi aro
mate. a căror balanță este defici
tară.

Analizînd posibilitățile de înca
drare în prevederile proiectului de 
Directive. în dezbaterile care au 
avut loc. membrii colectivului nos
tru si-au exprimat deplina adeziu
ne fată de acest document si s-au 
angajat să muncească mai bine, 
mai responsabil. întelegînd în acest 
fel să susțină prin fapte propune
rea de realegere, la Congresul al 
XIII-Iea. a tovarășului Nicolae 
Ceausescu în funcția supremă de 
secretar general al partidului.

Nicolae NEGULESCU 
maistru Io instalația de cracar® 
catalitică o Combinatului 
petrochimic Brazi
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IN AGRICULTURA
LA STRlNGEREA 

RECOL TEI 
puternica mobilizare 

a torțelor 
de la sate!

GRĂBIȚI CULESUL FLORII - SOARELUI!

Situația din județele aflate în zona 
a doua, în seara zilei de 19 septembrie

Județul Suprafața recoltata
— în procente —

Vrancea 75
Dîmbovița 65
Prahova 65
lași 62
Argeș 56
Vaslui 46
Bacău 43
Botoșani 23
Bihor 0
Satu Mare 0

(Pe baza datelor furnizate de Ministerul Agriculturii)

Cu combinele sau manual, 
după stadiul coacerii florii-soarelui

In unitățile agricole din județul 
; Vaslui este în plină desfășurare
I recoltarea florii-soarelui. Datorită

căldurilor din săpitămîna preceden
tă, aproape peste tot capitulele au 

' ajuns la maturitate și s-au uscat. 
’ .Tocmai pornind de la aceste condi- 
i t.ii deosebite, cit și de la necesita

tea de a se elibera cit mai repede 
te,renurile ce vor fi însămînțate cu 
cereale păioase, comandamentul 
județean pentru agricultură a în
treprins măsuri speciale, adecvate, 
de natură să asigure strîngerea 
florii-soarelui într-un timp cit mai 
scurt. Cu prilejul unui raid efec
tuat în cîteva unități agricole din 
județ, am urmărit cum se aplică 
aceste măsuri.

Ne aflăm la ferma Valea lui 
Marcu a I.A.S. Fălciu. O formație 
de șase combine lucra sub supra
vegherea directă a tehnicianului 
Vasile Iordan, șeful fermei. Deși 
au existat și capitule mai verzi, re
coltarea se apropia de sfîrșit. Cum 
s-a procedat practic ? „Si la noi, 
lanurile de floarea-soarelui s-au 
copt neuniform — ne spune ingi
nerul Aurel Vîlcu, directorul între
prinderii. în timp ce majoritatea 
capitulelor au ajuns la supracoace- 
re, existînd pericolul scuturării se
mințelor, altele erau incă verzi. 
Pentru a preveni pierderile, noi 

; am aplicat o metodă simplă, dar 
i eficientă. Capitulele verzi au fost 

tăiate și așezate separat pentru 
uscare, iar din urmă, după cum ve
deți, combinele înaintează în la
nuri. Acum se strînge recolta de 
pe ultimele hectare din cele 125 
cultivate la această fermă. Recol
ta este transportată direct în baza 
de recepție, iar tractoarele intră la 
arat după ce se curăță bine tere
nul. Formația va fi mutată opera
tiv în ferma Hulubăț, unde s-au 
recoltat 90 de hectare din cele 126 
aflate in cultură".

La cooperativa agricolă Vetrișoa- 
ia, recoltarea florii-soarelui se 
efectua atit mecanic, cit și manual. 
Aceasta deoarece solele cultivate, 
totalizînd 130 hectare, nu sînt toate 
în același stadiu de coacere. „Am 
fost nevoiți să procedăm diferen
țiat — precizează Cezar Marinov, 
președintele unității. Acolo unde 
au putut fi folosite combinele, 
le-am reglat permanent pentru a 
se evita orice pierderi. De aseme
nea, echipe de cooperatori și elevi

VASLUI

string din urmă capitulele rămase 
pe jos. Dar acolo unde floarea- 
soarelui nu este coaptă în totalita
te, recolta este strînsă manual de 
cei peste 180 de cooperatori. Așe
zăm capitulele la marginea lanu
lui, le lăsăm să se usuce la soare 
și apoi le treierăm staționar. în 
acest fel grăbim atit recoltarea, cit 
și eliberarea terenului pentru a fi 
pregătit în vederea însămințărilor". 
La fel de bine se lucrează și în 
celelalte unități agricole din con
siliul agroindustrial Fălciu, unde, 
așa cum ne spune tovarășul Vasile 
Talmaciu, președintele consiliului, 
recolta de floarea-soarelui a fo-st 
strînsă de pe 80 la sută din cele 
1 830 hectare cultivate.

Și la cooperativa agricolă Tana- 
cu, din consiliul agroindustrial 
Vaslui, culesul florii-soarelui de 
pe- cele 300 hectare este pe termi
nate. „întreagă această suprafață 
urmează să fie pregătită și însă- 
mînțată cu grîu — precizează Ion 
Paiu, primarul comunei. Dacă am 
fi așteptat să se usuce capitulele în 
lan, ar fi însemnat să întîrziem 
mult pregătirea terenului și semă

natul. De aceea am hotărît ca re
coltarea să se facă manual, cu 
participarea activă a tuturor forțe
lor satelor". în cele patru ferme 
erau prezenți la lucru peste 520 de 
cooperatori, alți locuitori din sa
tele respective. Ne oprim la ferma 
nr. 5 Munteni de Sus. „Suprafața 
a fost repartizată pe echipe — ne 
s-pune șefa fermei, inginera Liliana 
Cocuz. Capitulele, tăiate manual, 
sînt așezate pe paturi de bețe, iar 
cele prea verzi sînt înfipte chiar în 
tulpinile lor. După cîteva zile, le 
treierăm staționar cu combina. Ca 
atare, recoltarea se face operativ, 
terenul este repede eliberat, iar 
tractoarele au și început să are".

Am insistat asupra acestui mod 
diferențiat de recoltare a florii-soa
relui dintr-un motiv bine înteme
iat. în multe din unitățile agrico
le din consiliile agroindustriale 
Ivănești, Puiești, Ștefan cel Mare 
și Codăești, situate in zona nord- 
vestică a județului, unde viteza de 
recoltare este lentă, se invocă mo
tivul că lanurile ar fi insuficient 
de uscate. Este drept, așa stau lu
crurile. Numai că specialiștii și 
cadrele de conducere din aceste 
unități nu au acționat cu răspun
dere pentru a organiza recoltarea 
florii-soarelui cu combinele sau 
manual. în funcție de stadiul coa
cerii. Tocmai așa se explică de ce, 
pină în seara zilei de 19 septem
brie, pe ansamblul județului floa
rea-soarelui a fost strînsă doar de 
pe 46 la sută din suprafața cul
tivată. Ținînd seama de această si
tuație. comandamentul județean 
pentru agricultură a luat măsura 
ca în unitățile agricole în care re
coltarea este întirziată să se acțio
neze energic pentru a se lucra ca 
în cele fruntașe.

Petra NECUIA 
corespondentul „Scinteii®

Graficele de recoltare și livrare 
a sfeclei sînt făcute să fie respectate

Potrivit programului stabilit, de 
Ieri, 20 septembrie, și-a început ac
tivitatea de prelucrare a sfeclei șl 
Fabrica de zahăr de Ia Bucecea, 
județul Botoșani.

Inginerul șef al unității. Adrian 
Steinbach, ne-a spus că reparațiile 
au fost încheiate la 15 septembrie, 
în cele mai bune condiții de cali
tate. Prin acțiuni de autoutilare 
s-a mărit capacitatea de descărcare 
a sfeclei de zahăr din mijloacele de 
transport feroviare și auto. Noile 
instalații hidraulice puse în func
țiune asigură descărcarea unui va
gon de 50 tone în numai 15 minute, 
iar a unui autocamion cu remorcă 
— cum a fost cazul autocamionului 
21—BT—2542, la a cărui descărcare 
am fost de față — în numai 6 mi
nute. Reparațiile capitale la caza
nul cu abur și cuptorul de var au 
sporit randamentul termic al aces
tora cu doi la sută peste parametrii 
proiectați. Mai trebuie adăugat că 
toate piesele de schimb necesare 
pentru reparații au fost realizate 
in atelierele proprii ale fabricii sau 
în unități industriale din județul 
Botoșani. Demn de menționat este 
faptul că probele la cald si la 
rece ale instalațiilor garantează o 
campanie de prelucrare a sfeclei 
de zahăr fără nici o problemă de 
ordin tehnic.

Este cit se poate de evident că 
functionarea neîntreruptă și cu 
consumuri cit mai reduse de ener
gie și combustibil a instalațiilor fa
bricii este condiționată acum, in 
primul rind, de respectarea strictă 
a graficelor de recoltare și de 
transport al sfeclei de zahăr. Cu 
alte cuvinte, este necesar un stoc 
minim de materie primă pentru 
cel puțin trei zile. Care era si
tuația, joi dimineața, la fabrica din 
Bucecea ?

Ne deplasăm la rampele de des
cărcare. Stocul existent ? „în ju
rul a 4 000 tone — apreciază ingi
nerul Alexandru lonescu, directo
rul economic al unității. Față de 
un necesar zilnic de 2 850—2 900 
tone, cantitatea adusă in fabrică 
de la declanșarea recoltării cores
punde — luînd în calcul și pe cea 
intrată în procesul de prelucrare 
— doar pentru două zile și cîteva 
ore de lucru". Tovarășul director 
ne-a prezentat și cauzele acestei

BOTOȘANI

situații. în unele unități agricole, 
între care cele din Avrămeni, Vo- 
rona, Manoleasa, Tudora, Virfu 
Cîmpului, Mihăileni și altele, re
coltarea sfeclei de zahăr nici mă
car n-a început. „Producțiile sint 
bune, le-am verificat personal, dar 
cadrele de conducere și specialiștii 
din unitățile agricole respective nu 
au luat măsuri pentru începerea 
recoltării și livrarea producției 
conform graficelor întocmite" — 
adaugă directorul economic al 
fabricii. Este adevărat, multe co
operative agricole, mai cu seamă 
din consiliile agroindustriale Fru
mușica, Dîngeni, Trușești și Sulița, 
respectă întru totul graficele, avînd 
în stoc pe puțin 9 000 tone de sfe
clă. Dar fiecare dintre ele recla
mă o acută lipsă a mijloacelor 
auto de transport. De ce nu fo
losiți mai mult transportul fero
viar ? — întrebăm. „Ne-am pre
ocupat și de această problemă — 
susține directorul. Transportăm pe 
calea ferată cu 19—20 la sută mai 
multă sfeclă decît anul trecut. Ne

cazul este că nici in cele șapte 
baze deschise in gări nu se aduc 
cantități corespunzătoare de sfe
clă. în bazele de recepție din gă
rile Rediu, Zlătunoaia și Ungureni 
s-a transportat pină acum de pe 
cîmp doar jumătate din cantitatea 
de sfeclă de zahăr recoltată. Faptul 
se datorează tot lipsei mijloacelor 
auto de transport".

Discutind despre această situație 
cu tovarășul Mihai Urdea, directo
rul întreprinderii județene de 
transporturi, aflăm că centrala de 
resort a emis o repartiție specială 
de carburanți pentru ca, în județul 
Botoșani, să se poată transporta zil
nic 2 500 tone de sfeclă. Numai că 
centrala P E C O n-a onorat decît 
parțial repartiția de carburanți 
respectivă. Dincolo de aceasta este 
neapărat necesar să se ia măsuri 
pentru utilizarea în mai mare mă
sură și a mijloacelor de transport 
cu tracțiune animală, pentru ra
ționalizarea folosirii camioanelor 
și a tractoarelor cu remorci, astfel 
încit tot mai multe unități agri
cole să poată livra sfecla de zahăr 
la bazele de recepție organizate 
în gări. Tocmai de aceea conside
răm că este de datoria comanda
mentului județean pentru agricul
tură și a organelor agricole jude
țene să rezolve de urgență fiecare 
dintre problemele nesoluționate 
incă. Cu toată răspunderea trebuie 
să se înțeleagă că întreruperea 
chiar numai pentru o singură zi a 
activității Fabricii de zahăr din 
Bucecea ar determina, pe lîngă 
diferite cheltuieli inutile, un minus 
în realizarea planului economic al 
județului de peste 3,5 milioane 
lei, ceea ce sub nici un motiv nu 
trebuie admis.

Silvestri A1EENEI 
corespondentul „Scinteii®

Unii culeg cartofii 
de zor, alții 

mai așteaptă
în multe unități agricole din 

județul Argeș este în plină desfă
șurare recoltarea cartofilor de 
toamnă. Deși timpul este înain
tat, totuși cartofii au fost strînși 
de pe numai 520 hectare, din cele 
1 540 hectare cultivate. Se putea 
mai mult ? Evident că da. O do
vedesc experiența si rezultatele 
unui șir de unități agricole in care 
munca este bine organizată.

In cele patru ferme ale coope
rativei agricole din Bălilești, citeva 
sute de oameni lucrează din zori și 
pină in noapte la cules. Ei recol
tează, încarcă din mers cartofii in 
căruțele cu care sînt transportați 
la bazele volante, de unde sint 
luați de autocamioane și duși in 
depozitele I.L.F. Bine se muncește 
la strîngerea recoltei de cartofi și 
în cooperativele agricole din con
siliul agroindustrial Cîmpulung. 
în cooperativa agricolă Schitu Go
lești, bunăoară, lucrarea se apro
pie de sfîrșit.

De ce pe ansamblul județului 
rezultatele la recoltarea cartofilor 
nu sînt satisfăcătoare ? Pentru că 
in unele unități această lucrare 
este lăsată pe ultimul plan. In 
cooperativele agricole din Ștefă- 
nești și Micești, unde evaluările au 
pus în evidență producții dintre 
cele mai scăzute pe județ, recolta
rea decurge anevoios. Ca atare, 
abia a fost strînsă producția de pe 
cîteva hectare. Si nu întîmplător 1 
La recoltare participă puțini oa
meni. Prin urmare, recoltă mică, 
dar și preocupare scăzută din par
tea consiliilor de conducere din 
cele două unități pentru a o strînge 
neîntîrziat.

Gheorqhe CÎRSXEA 
corespondentul „Scinteii”

ÎN INDUSTRIE

CONSUMURI MATERIALE MAI REDUSE 
- printrun efort stăruitor de înnoire 

a producției, de promovare a progresului tehnic

Mai mult cărbune pentru dezvoltarea 
bazei energetice a țării

întreprinderea „Electromureș" din 
Tîrgu Mureș este una din cele mai 
mari unități economice din județul 
Mureș și, deopotrivă, a industriei 
electrotehnice din țara noastră. Ca 
rezultat al răspunderii și stăruinței 
cu care se acționează aici pentru în
noirea și modernizarea producției și, 
pe această bază, pentru reducerea 
consumurilor materiale, colectivul 
întreprinderii a reușit să se în
cadreze, lună de lună, în nor
mele de consum stabilite și chiar 
să obțină economii la o serie 
de materiale deficitare. Practic, 
in cele opt luni care au trecut 
din acest an, ca urmare a măsurilor 
luate, cheltuielile materiale la 1 000 
lei producție-marfă au fost reduse 
cu 1,8 lei, ceea ce echivalează cu o 
economie totală de 35 milioane lei. 
Este un rezultat deosebit de impor
tant dacă avem în vedere că, pen
tru realizarea celor peste 6 000 tipo- 
dimensiuni de produse, aflate în no
menclatorul de fabricație, unitatea 
utilizează anual circa 20 000 sorti
mente de materiale : cupru, bronz, 
aluminiu și aliaje din aluminiu, țevi 
inox, tablă, granule PVC, poliamidă 
și altele. Este suficient să amintim, 
pentru a avea o imagine și mai clară 
asupra dimensiunilor producției, că 
unitatea consumă anual circa 400 tone 
aluminiu și aliaje din aluminiu, 12 000 
tone sîrrfaă din aluminiu, 8 000 tone 
granule PVC etc.

— Din propria noastră experiență 
— ne spune inginerul loan Olteanu. 
directorul întreprinderii — ne-am 
convins de un lucru esențial. Oricit 
de mobilizatoare ar fi sarcinile de 
plan și oricit de mare ar fi nomen
clatorul de produse, o activitate eco
nomică eficientă este de neconceput 
fără a asigura două condiții funda
mentale. în primul rind, este vorba 
de preocuparea permanentă pentru 
asimilarea continuă în nomenclatorul 
de fabricație a unor produse ale teh
nicii de virf, care înglobează un 
mare volum de manoperă și. in ace
lași timp, determină reducerea con
sumurilor materiale. în al doilea 
rind, am în vedere adaptarea perma
nentă a produselor la cerințele bene
ficiarilor din țară și ale partenerilor 
de peste hotare, ridicarea calității lor 
la nivelul performanțelor tehnice ob
ținute pe plan mondial, de firme cu 
recunoscută tradiție. Numai în mă
sura în care oamenii muncii din 
unitatea noastră reușesc să îndepli
nească aceste condiții, putem afirma 
că ne-am făcut pe deplin datoria. 
Este, exact, tocmai ceea ce secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ne-a cerut in re
petate rînduri — și anume, de a ne 
încadra cu cea mai mare strictețe 
în normele de consum stabilite, de a 
acționa cu toată fermitatea pentru 
realizarea programelor și sarcinilor 
de plan pe acest an in ce privește 

reducerea consumurilor specifice de 
materii prime, materiale și energie 
și identificarea de noi posibilități de 
reducere suplimentară a acestor con
sumuri.

Adîncind lucrurile, se cuvine să 
menționăm că tocmai de la aceste 
realități au pornit consiliul oameni
lor muncii și organizația de * partid 
atunci cînd au stabilit programe cu
prinzătoare de măsuri in scopul în
deplinirii, în toate secțiile și atelie
rele, a acestei sarcini economice 
majore. O dovadă elocventă a preo
cupărilor permanente ale colectivu
lui acestei unități pentru reducerea 
continuă a consumurilor specifice de 
materii prime și materiale, a cheltu-

LA ÎNTREPRINDEREA 
„ELECTROMUREȘ" 
DIN TÎRGU MUREȘ

ielilor materiale de producție, prin 
asimilarea în fabricație a unor pro
duse din domeniul tehnicii de virf, 
o constituie activitatea și realizările 
secției de mecanică fină si electro
nică.

— Pentru noi — precizează ingine
rul Lukacs Ladislau, șeful secției — 
este foarte clar că numai pe calea 
modernizării, a ridicării calității pro
duselor putem contribui la reduce
rea continuă a consumurilor specifi
ce de materii prime și materiale.

Pentru a susține această afirmație, 
șeful secției face cîteva calcule : față 
de produsele vechi — între care și 
mașinile de calculat — la cele elec
tronice, gradul de valorificare a me
talului este de aproape 10 ori mai 
mare. Ce înseamnă aceasta? Iată nu
mai un exemplu : dacă la produsul 
„TERMA 2", fabricat aici cu ani în 
urmă, valoarea producției realizate 
dintr-o tonă de metal era de 36 000 
lei, la mecanismul de radiocasetofon 
EMAC, aceasta se ridică la peste 
300 000 lei, iar la radiocasetofonul 
auto ajunge la 400 000 lei. Totodată, 
numai prin reproiectarea unor sub- 
ansamble, acțiune realizată în acest 
an, se obține o economie de mate
riale în valoare de peste 500 000 lei.

Bineînțeles, competiția pentru rea
lizarea unor produse de calitate su
perioară, cu performanțe ridicate, 
care să încorporeze cit mai puține 
materii prime și materiale costisitoa
re, nu se oprește la nivelul secției Ia 
care ne referim. Dimpotrivă, ea se 
face simțită în toate celelalte secții 
cu mare pondere în realizarea pro- 
ducției-marfă a întreprinderii. între 
ele se numără și secția conductori și 
cablaje electrice. Șeful acestei secții, 
inginerul loan Chiorean, și chimistul 
Csarvassi Iosif, șeful colectivului de 

cercetare, ne-au prezentat numeroa
se soluții tehnice, a căror aplicare 
a dus și va duce, în perioada urmă
toare, Ia economisirea unor însem
nate cantități de cupru, cositor și alte 
materiale deficitare. Concludent in 
acest sens este următorul exemplu : 
prin perfecționarea tehnologiei de 
ecranare a fost posibilă reducerea 
diametrului sîrmelor pentru ecranare 
de la 0,15 mm Ia 0,10 mm și apoi la 
0,05 mm. Efectul economic? Consu
mul de cupru la nivelul acestui an 
va fi redus cu peste 50 tone. „Este 
un rezultat ce ne-a ambiționat — ne 
spune loan Țigănescu, inginer prin
cipal la serviciul de proiectare. Ca 
urmare, am identificat noi căi de re
ducere suplimentară a consumurilor 
materiale. M-aș referi, între altele, 
la îmbunătățirea tehnologiei de cosi- 
torire termică la sirme, prin utiliza
rea unui strat protector de cărbune, 
pentru a împiedica oxidările la su
prafață. Pe această cale, economisim 
peste două tone de cositor".

Recuperarea și introducerea în fa
bricație a capetelor de sîrmâ din 
cupru prin sudare și repararea izola
ției este, de asemenea, o măsură ce 
se aplică cu deosebit succes. Un amă
nunt : în secție a fost constituit un 
colectiv de muncitori, ingineri și 
tehnicieni care se ocupă in exclusi
vitate de valorificarea superioară, 
prin regranulare, a deșeurilor de ma
teriale plastice. Activitatea acestui 
colectiv se concretizează printr-o 
economie anuală de peste 120 tone 
materiale plastice, in valoare de 2,5 
milioane lei. Dealtfel, cele 12 măsuri 
și soluții tehnice aplicate, numai in 
cursul acestui an, în secția conduc
tori și cablaje electrice au o eficiență 
economică de circa 120 milioane lei.

Idei și soluții noi, valoroase, ori
ginale, privind reducerea consumuri
lor materiale s-au aplicat și la secția 
electrocalorice, unde, prin moderni
zarea și automatizarea liniei de gal
vanizare și reproiectarea mașinilor 
de călcat, se economisesc anual 3,7 
tone sulfat de nichel tehnic, 0,8 tone 
clorură de nichel și 9 tone aliaje din 
aluminiu.

Cu toate rezultatele bune obținute, 
muncitorii și specialiștii din între
prindere sînt convinși că rezervele 
interne de reducere a consumurilor 
materiale nu au fost nici pe departe 
epuizate. De aceea, acum se caută 
noi soluții și posibilități de economi
sire și valorificare superioară a ma
teriilor prime și materialelor, astfel 
încit rezultatele obținute în cinstea 
Congresului al XIII-lea al partidului 
să fie la nivelul maxim al posibili
tăților existente, la nivelul exigente
lor formulate de conducerea partidu
lui în acest domeniu.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

(Urmare din pag, I)
— Sporirea producției de cărbune 

reprezintă principala preocupare a 
întregului colectiv și, ca atare, s-au 
luat numeroase., măsuri pentru orga
nizarea superioară a muncii, pentru 
asigurarea unei asistențe tehnice co
respunzătoare în toate schimburile, 
pentru crearea celor mai bune con
diții de lucru in subteran — ne 
spune inginerul Iosif Bocan, direc
torul întreprinderii. Astfel, acționînd 
in spiritul sarcinilor subliniate de to
varășul Nicolae Ceaușescu la recenta 
consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R., am adoptat un program uni
tar de măsuri politice, tehnice si or
ganizatorice. care au ca obiectiv 
principal realizarea exemplară a pla
nului pe acest an și pe întregul cin
cinal. Avînd în vedere faptul că. în 
întreprinderea noastră, peste 85 la 
sută din producția de cărbune prevă
zută pentru acest an se extrage me
canizat. am stabilit două obiective 
prioritare pentru întreaga noastră 
activitate : ridicarea productivității 
muncii la nivelul tehnic din dotare 
și îmbunătățirea radicală a calității 
cărbunelui extras.

Exploatarea stratului nr. 5 de căr
bune. în care se lucrează în prezent, 
solicită la maximum priceperea pro
fesională a minerilor si specialiștilor. 
Din cauza condițiilor naturale mai 
grele — falii de grosimi mari, supra
puse pe orizontală — s-a impus o 
organizare specială a fronturilor de 
lucru și a schimburilor. în așa fel 
îneît avansarea în stratul de cărbu
ne să se facă din mers, fără opri
rea complexelor mecanizate. Rezul
tatul ? Ca urmare a adaptării utila
jelor si tehnologiilor la condițiile de 
zăcămint si. îndeosebi, a organizării 
echipelor de .service", care asigură 
prin intervenții prompte scurtarea 
la maximum a timpului de nefuncțio- 
nare a utilajelor, deci un randament 
superior al complexelor mecanizate 
și al celorlalte mijloace tehnice, in 
prezent se obțin productivități de 
peste 16 și chiar 18 tone de cărbune 
pe post. Așadar, chiar și în abataje
le cu condiții grele de lucru, randa
mentele complexelor mecanizate sînt 
aproape duble fată de cele ce se pot 
asigura prin metode clasice de ex
ploatare. Sugestive în acest sens 
sînt rezultatele obținute de brigada 
condusă de Francisc Fazekaș. Asigu- 
rînd întreținerea exemplară și func
ționarea in cele mai bune condiții a 
complexului mecanizat cu care lu
crează — utilai amortizat de mult 
timp — ortacii acestei brigăzi au ob
ținut în perioada care a trecut din 
acest an o producție record, extră- 
gînd cu 160 000 tone de cărbune mai 
mult decît în aceeași perioadă a a- 
nului trecut.

Ca urmare a măsurilor luate în fie
care abataj, la fiecare loc de muncă 
în vederea creșterii productivității 
muncii s-a reușit ca. în prezent. în 
toate cele patru sectoare de produc
ție ale întreprinderii să existe 
„brigăzi ale înaltei productivități", 
ceea ce evidențiază că această va
loroasă initiațivă a minerilor din 
Valea Jiului prinde viată la noi sec- 
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toare și locuri de muncă. Menționăm 
In acest sens rezultatele deosebite 
obținute de brigada condusă de Ga- 
vrilă Mesaroș, care de la începutul 
anului și pină la mijlocul lunii sep
tembrie a extras peste plan 16 000 
tone de cărbune, realizînd lunar la 
lucrările de înaintare avansuri de 
peste 50 metri. Dealtfel. în toate 
sectoarele, odată cu măsurile luate 
pentru sporirea producției de cărbu
ne se acordă o atenție deosebită lu
crărilor de pregătire și deschideri. 
După cum ne relata tovarășul Petre 
Tudor, inginerul-șef al întreprinderii, 
la sectorul 1. sector fruntaș pe com
binat. se montează un nou complex 
mecanizat de construcție românească, 
tip SMA 2. care urmează să intre 
în probe tehnologice cu 5 zile înain
te de termen. „Totul este calculat 
pină în cele mai mici amănunte — 
intervine subinginerul Remus Bectiș, 
șeful sectorului. Astfel, au fost or
ganizate echipe specializate, care 
lucrează concomitent la montarea 
complexului în abataj și a utilaje
lor de pe fluxul de evacuare a pro
ducției".

Pentru a avea o imagine cit mai 
fidelă a eforturilor deosebite, eroice 
am putea spune, pe care le depun 
zilnic, ceas de ceas, minerii de Ia 
Paroșeni pentru sporirea producției 
de huilă, am coborit în abataje, la 
locul lor de muncă.

...La 360 de metri sub pămînt, 
discuția despre cărbune decurge alt

fel decît la suprafață. Aici, lîngă 
oombine nu prea este timp de vorbă. 
De aceea, fiecare întrebare trebuie 
să fie precisă, la obiect, la fel ea 
și răspunsurile pe care intuim că le 
vom primi. Unuil dintre interlocutori 
este Constantin Vodescu. sef de 
schimb in brigada lui Constantin 
Ciobănoiu.

— Nu-i chiar atit de ușor de lucrat 
!n subteran...

— Dacă mina ar avea ferestre, 
multi ar veni să lucreze aici, ne răs
punde interlocutorul.

— Bine spus. Se pare că nici noi 
nu am ajuns în abataj într-un mo
ment prielnic. De ce nu funcționea
ză combina ?

— S-a rupt lanțul de la transpor
tor. executat la întreprinderea „Cio
canul “-Nădrag. Sigur, in condițiile în 
care se lucrează în subteran, se mai 
poate întîmpla ca o piesă sau un 
subansamblu să cedeze. Necazul este 
că aceste lanțuri se rup cam des. Or. 
noi trebuie să scoatem cărbune mult, 
tot mai mult, iar pentru asta tre
buie să ne ajute si tovarășii noștri, 
muncitorii din întreprinderile con
structoare de mașini, care trebuie să 
ne livreze utilaje de bună calitate. 
Acum n-am mai solicitat interven
ția echipei de mecanici, deoarece 
vom rezolva rapid noi. minerii, a- 
ceastă defecțiune. E bine să se știe 
însă că. uneori, din cauza defecțiu
nilor care apar la utilaje pierdem 
timp prețios de lucru.

...Fișii de lumină brăzdează abata
jul. Sint luminile lămpilor-licurici 
purtate de mineri. Printre ei sînt și 
ion Tălpălaru. Ion Savu, Gheorghe 
Livadaru. care intre timp terminase
ră montarea ultimei zale a lanțului. 
Combina începe să „muște" din nou 
din strat. „Mușcă" adine si banda 
transportoare seamănă acum cu un 
fluviu de cărbune, care suie din 
adîncuri spre suprafață. Curge din 
plin. Cărbunele negru, sticlos lucește 
in lumina farurilor combinei. „Este 
cărbune de cea mai bună calitate" 
— tine să ne spună directorul între
prinderii. care ne însoțește în mină.

Intr-adevăr, la Paroșeni există si ; 
se poate extrage un cărbune de cea 
mai bună calitate. Numai că. din 
păcate, nu întotdeauna se întîmplă 
așa. Părerea aproape unanimă a mi
nerilor și specialiștilor este că. odată 
cu extinderea mecanizării, crește si 
conținutul de steril din cărbune. 
Dealtfel, așa ni s-a și explicat faptul 
că. deși planul la producția de căr
bune brut este substantial depășit, la 
producția de cărbune net există o a- 
numită rămînere în urmă. Fără în
doială, extinderea mecanizării schim
bă fundamental nu numai condiții
le de muncă ale minerilor, ci și în
suși procesul complex de extracție i
a cărbunelui. Totuși, îmbunătățirea 
calității cărbunelui trebuie să con
stituie unul din obiectivele principale 
ale minerilor și specialiștilor. Din 
calculele făcute rezultă că. dacă s-ar 
fi respectat procentul admis de ste
ril în cărbunele extras și trimis 
preparației, s-ar fi obținut o crește
re de 20 000—25 000 tone la producția 
de cărbune net. Iată de ce. comitetul 
de partid și consiliul oamenilor mun
cii din întreprindere au analizat re
cent. într-o ședință comună, calita
tea cărbunelui și au stabilit, cu acest 
prilej, o serie de măsuri menite să 
determine îmbunătățirea rapidă a ni
velului calitativ al producției. Iată 
numai două dintre hotărîrile luate :
• Dat fiind faptul că. odată cu ex

tinderea mecanizării lucrărilor în 
subteran, creste si cantitatea de ste
ril extrasă, se vor asigura noi circui
te separate pentru transportul cărbu
nelui si sterilului.
• în același timp, se vor lua mă

suri pentru folosirea intensivă a in
stalației de claubare din subteran, 
astfel incit încă din abataje cărbu
nele să fie separat de steril.

Concluziile investigațiilor noastre, 
măsurile ce se impun a fi luate 
pentru creșterea în continuare a pro
ducției si în special a calității cârbu- I 
nelui extras le discutăm cu tovarășul 
Constantin Matei, secretarul comi
tetului de partid din cadrul minei.

— Fără Îndoială, ne spune inter
locutorul. rezultatele obținute pină 
acum sînt bune. Ele oglindesc munca 
fără preget, plină de abnegație a 
minerilor și specialiștilor din între
prindere. Hotăriti să întîmpine Con
gresul al XIII-lea cu noi si remar
cabile fapte de muncă, minerii de la 
Paroșeni se angajează ca in cinstea 
apropiatului forum al comuniștilor 
să extragă suplimentar incă 10 000 
tone de huilă cocsificabilă.
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Energică angajare a forțelor pentru
o nouă calitate a învățămîntului

Puternic stimulați de a- 
precierile, sarcinile și Ori
entările formulate de se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cuvîntarea 
rostită Ia marea adunare 
populară din Timișoara, cu 
prilejul inaugurării actua
lului an de învătămînt. cor
pul profesoral, studenții, 
cercetătorii, specialiștii pro
ducției cu care unitățile 
de invătămînt superior din 
acest centru universitar al 
tării dezvoltă relații de co
laborare s-au angajat să 
imprime întregii activități 
din învățămîntul superior o 
calitate nouă. prezentă 
deopotrivă în nivelul de 
pregătire al viitorilor spe
cialiști, cit și în contribu
ția efectivă a facultăților 
Ia progresul economico-so- 
cial al patriei. Cu atît mai 
mult cu cit puternicul cen
tru universitar al Timișoa
rei. cit și întreaga rețea de 
învățămint a județului con
firmă din plin atributele 

. specifice astăzi școlii româ
nești de toate gradele : o 
evoluție ascendentă, struc
tură modernă. adecva
tă exigentelor sociale, și o 
înaltă vocație a creației, a 
muncii, manifestată pe toa
te treptele procesului de 
educare și de instruire a 
tineretului.

Zestrea județului Timiș 
8i a reședinței sale numără 
acum, la 
iul an 
1984—1985. 
clasă. 98
de curs, de seminarii și de 
lucrări practice, 487 labora
toare pentru învățămîntul 
gimnazial, liceal și profe
sional, 484 laboratoare pen
tru învățămîntul superior, 
realizate si dotate cu tot 
ceea ce este necesar unui 
învătămînt modern. îndeo
sebi după Congresul 
IX-lea al partidului.

— Pe măsura acestor 
condiții superioare și a cli
matului de creație, 
muncă rodnică 
școlii românești de toate 
gradele — ne-a 
țrarășul loan 
secretarul comitetului de 
partid al Centrului univer
sitar Timișoara — cadrele 
didactice, cercetătorii si 
studenții noștri sînt anga
jați integral în realizarea 
obiectivelor pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu le-a

începutul nou- 
de îpvătămînt 

3124 săli de 
amfiteatre, săli

al

fața școlii superi-pus in .
oare timișorene și care se 
află incluse în programele 
naționale coordonate de 
C.N.Ș.T., sub directa îndru
mare a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu ; sursele necon- 
venționfele de energie, ro
botica, aparatură de mă
sură și control, protecția 
mediului înconjurător, crio
genia, monocristale, crearea 
de noi soiuri de hibrizi si 
plante și altele. Dorința 
fierbinte și, totodată, an
gajamentul comuniștilor 
din centrul nostru univer
sitar este ca tot ceea ce re
zultă din procesul integră
rii învățămîntului superior 
cu cercetarea și producția

lui nostru proiectarea și 
realizarea unei familii com
plexe, alcătuite din 11 tipuri 
de manipulatoare, roboți 
industriali și dispozitive 
necesare accelerării auto
matizării. în prezent, ca
drele didactice si studenții 
sînt angajați în realizarea, 
așa cum a cerut secretarul 
general al partidului, de li
nii. secții si sectoare com
plet automatizate si ro
botizate.

Performanțele tehnico- 
științifice și economice ale 
acestor creații de vîrf 
cercetării universitare 
mânești. care folosesc in în
tregime componente reali
zate in tară, sînt cunoscute 
ip multe întreprinderi timi-

ale 
ro-

tățile economice intre anii 
1979—1984 se ridică la 1 236, 
valoarea acestora atinge 
197,9 milioane lei, iar pro- 
ductia-marfă realizată în 
unitățile proprii pentru 
piața internă depășește 80 
milioane.

Semnificația acestor va
lori subliniate de tovară
șul prorector 
mai mult dacă avem în ve
dere că cele mai multe con
tracte economice ale cate
drelor. la onorarea cărora 
au luat parte. si studenții, 
sînt concentrate De proble
me prioritare, de vîrf ale 
economiei naționale, cum 
sînt : energii neconventio- 
nale, aparatură electronică, 
mașini hidraulice speciale,

sporeste si

TIMIȘOARA UNIVERSITARĂ
LA ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR

să fie de cea mal inaltă ca
litate, realizat intr-un timp 
optim și aplicat cu maximă 
eficiență socială.

Și cea dinții probă a 
acestor nobile aspirații se 
vede în domeniul proiectă
rii, realizării și utilizării 
roboților. în septembrie
1979, cînd tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a 
inaugurat la Timișoara 
anul de învățămint 1979—
1980, s-a adresat universi
tarilor cu aceste cuvinte 
memorabile ; „Avem ne
voie de roboți moderni, de 
o automatizare suplă, de 
roboți inteligenți, care să 
poată intr-adevăr ridica la 
un nivel înalt productivita
tea și asigura produse de 
inaltă tehnicitate. Roboții 
trebuie să fie prototipul 
nivelului de inteligență al 
celor care i-au creat. _ Să 
facem deci roboți pe măsu
ra inteligenței oamenilor 
noștri de știință, a clasei 
muncitoare".

După 5 ani de la for
mularea acestor sarcini 
și cînd în proiectul de 
directive ale Congresului ai 
XIII-lea al partidului a 
fost înscrisă la loc de frun
te prevederea de a se tre
ce la ;,realizarea pe scară 
largă de linii, secții și sec
toare complet automatiza
te, robotizate", cadrele di
dactice și studenții Insti
tutului politehnic „Traian 
Vuia" au raportat conducă
torului partidului și statu-

sorene sau in unităti econo
mice din țară. Pretutindeni 
unde sint folosiți, roboții 
timișoreni determină, la 
utilajele servite de ei, creș
terea productivității mun
cii cu 250—300 Ia sută, mă
rirea gradului de utilizare 
a mașinilor cu circa 20 la 
sută, sporirea calității pro
duselor și reducerea consu
murilor de energie etc.

— Dinamica veniturilor 
realizate de institutul nos
tru de pe urma activității 
de cercetare și proiectare a 
roboților, precum și efi
ciența economică a acesto
ra sint evidente, dar — a 
ținut să ne precizeze prof, 
univ. dr. ing. Marin Ivan, 
prorector al Institutului 
politehnic „Traian Vuia" — 
o realizare cu nimic mai 
prejos este și faptul că în 
„colectivele de robotică" au 
lucrat pînă acum peste 100 
studenți, dintre care mulți 
și-au concentrat proiectele 
de diplomă pe probleme de 
concepere și realizare a 
unor noi prototipuri. De 
aceea, la ora actuală, ase
menea studii echivalează 
cu tot atîtea izvoare de in
teligență pentru crearea de 
noi sisteme automatizate 
sau pentru utilizarea efi
cientă a acestora. Dealtfel, 
aportul științific studențesc 
stă și el la baza faptului că 
numărul contractelor de 
cercetare încheiate de In
stitutul politehnic cu uni-

modelări in construcții hi
drotehnice, vibrații meca
nice etc.

Iar asemenea realizări de 
frunte, însoțite de angaja
mentul autodepășirii, sint 
prezente, practic, în fiecare 
sector al activității de cer
cetare. Institutul agrono
mic, care beneficiază 
acum de o modernă plat
formă integrată de in- 
vătămînt. cercetare si pro
iectare. și-a sporit an de 
an numărul contractelor de 
cercetare, valoarea acestora 
pentru 1984 ajungînd la 
3,7 milioane lei, a crescut 
și numărul
(în anul 1984 — 46 I,A.S.-uri, 
C.A.P.-uri și alte unități 
din întreaga țară), iar sta
țiunea didactică experi
mentală a realizat între 
anii 1979 și 1984 sporuri 
apreciabile de producție : 
grîu și secară, de la 4 514 
la 7 005 kg la hectar ; orz, 
de la 4 514 la 7 033 kg la 
hectar ; porumb boabe, de 
la 2 370 la 5 500 kg la hec
tar ; floarea-soarelul, de la 
2 400 la 3 250 kg la hectar, 
în felul acesta, producția 
netă a Institutului agrono
mic a sporit de la 5,3 mi
lioane lei în 1979 Ia 8,1 mi
lioane lei în 1984, benefi
ciile de la 1,4 milioane lei 
la 3,3 milioane lei. De nu
mele institutului sînt, de 
asemenea, legate amelio
rarea solurilor acido-saline, 
alcaline, cu un spor de pro
ducție de 30—35

beneficiarilor

de 
asigurat

spus to- 
Cumpănaș,

Dimensiunile etice și politice
teatralale spectacolului

realizarea soiului de grîu 
„Timișan" (producții supe
rioare cu 12—15 la sută), a 
soiurilor de orez — „Coral" 
și „Diamant" (sporuri de 
producție de 18—20 la sută).

Și asemenea exemple ar 
putea fi extrase din acti
vitatea fiecărei instituții de 
învățămint superior. Dar 
cel mai semnificativ ni se 
pare un alt fapt, anume că. 
la Timișoara, fiecare din
tre aceste succese este 
evaluat de profesori și stu- 
denți drept un 
hotărîtor pentru 
perfecționare a 
lor, pentru realizarea 
tegrală a angajamentelor 
asumate în cinstea Con
gresului al XIII-lea al 
partidului. „Climatul însu- 
flețitor, asigurat astăzi în
vățămîntului superior prin 
integrarea sa cu cercetarea 
și producția, după o con
cepție modernă, profund 
științifică, 
secretarul 
partidului 
Nicolae 
obligă să 
în perspectiva mărețelor 
obiective înscrise în pro
iectul de Directive ale 
Congresului al XIII-lea, să 
ne angajăm în dinamica 
autoperfecționării persona
lității noastre — ne-a de
clarat prof. univ. dr. Con
stantin Popa, rectorul Uni
versității. Conștienți de 
această nobilă misiune, 
cadrele didactice, studenții 
și elevii din județul Timiș 
sînt hotărîti să munceas
că. să se pregătească te
meinic. în vederea înfăp
tuirii importantelor obiec
tive ce vor fi adoptate la 
Congresul al XIII-lea al 
partidului. Drept chezășie 
în obținerea de noi succe
se, ne alăturăm voinței în
tregului popor ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul 
atîtor biruinți din ultime
le două decenii, să fie 
reales în funcția supremă 
de secretar general 
partidului".

Este profesiunea 
credință a fiecărui 
fesor. a fiecărui tînăr care 
se pregătește pentru mun
că si viată.
moșul oraș de pe malu
rile Begăi. sau in oricare 
dintre centrele universitare 
ale României socialiste.

argument 
continua 

, activității 
iri-

elaborată 
general 

nostru, tovarășul 
Ceaușescu, ne 
ne autodefinim

aici. în fru-

Mlhaî JORDANESCU

de 
al

O lucrare de referință
a istoriografiei, un profund mesaj

al patriotismului revoluționar
între 

bile de 
ultimul 
frunte se impune 
grafia „200 de zile mai de- 

i vreme. Rolul României în 
scurtarea celui de-al doilea 
război mondial" apărută în 
limbile română și engleză 
la Editura științifică și en
ciclopedică. Elaborată de 
cunoscuții istorici Ilie 
Ceaușescu, Florin Constan- 
tiniu, Mihail E. Ioncscu, lu
crarea oferă analiza amplă 
și competentă a consecin
țelor militaro-strategice, 
logistice și politice ale re
voluției române de acum 
patru decenii, a dimensiu
nilor contribuției Româ
niei la înfrîngerea fascis
mului, la influențarea 
cursului celui de-al doilea 
război mondial și Ia scurta
rea duratei lui. Prin aceas
tă prismă se dezvăluie, in 
întreaga lor complexitate, 
implicațiile interne și in
ternaționale ale actului is
toric de la 23 August 1944, 
faptul că el a inaugurat nu 
numai o epocă nouă în is
toria României, ci a 
stituit, totodată, unul 
evenimentele decisive 
încheierii celui de-al 
lea război mondial.

Pe baza unei vaste 
mentații, în mare 
inedite, depistate în 
ve din țară și de peste ho
tare, autorii reușesc să in
dividualizeze fenomenul 
românesc în ansamblul 
sud-estului european și în 
contextul războiului mon
dial, formulînd concluzii 
care proiectează revoluția 
română din August 1944 la 
adevărata sa valoare isto
rică, dovedind precaritatea 
și inconsistența tezelor și 
aprecierilor care au încer
cat și mai încearcă să sub
estimeze ori să prezinte 
denaturat contribuția ma
terială și umană adusă de 
poporul român, rolul său în 
înfrîngerea hitlerismului.

Raportarea permanentă a 
evenimentelor din România 
lui August 1944 la cele care 
aveau loc în alte țări. în
cadrarea lor în context eu
ropean si mondial sporesc 
valoarea științifică a lucră
rii. îi asigură un meritat 
rol de referință istoriogra- 
fică. In acest sens, radio
grafia rădăcinilor istorice 
care au dus la revoluția bi
ruitoare din August 1944 
pune puternic în lumină 
faptul că poporul român a 
fost nevoit să poarte rupte

lucrările remaraa- 
istorie apărute în 

timp, la loc de 
mono-

necurmate pentru apăra
rea gliei și vetrei Strămo
șești. culturii materiale si 
spirituale, ființei etnice si 
de stat. Pe bună dreptate 
afirmă autorii, parafrazin- 
du-1 pe Nicolae Bălcescu. 
că actul eroic din August 
1944 a fost pregătit ..de lu
crarea veacurilor", de cei 
peste 2 000 de ani de lupte 
eroice împotriva cotropito
rilor străini, pentru asigu
rarea unității, independen
ței și integrității naționale, 
pentru dreptul de a fi stă- 
pîni în propria tară.

O concluzie demnă de 
reținut este aceea conform

aflau în cumpănă înseși 
ființa statului si dăinuirea 
națiunii române, s-a rea
lizat. sub conducerea parti
dului comunist, convergen
ta tuturor forțelor politice 
naționale, ceea ce a asigu
rat unitatea de luptă a în
tregului popor — factor ho
tărâtor în lupta de elibera
re socială si națională. în 
redobîndirea independentei 
si suveranității României.

Pagină după pagină, lu
crarea recompune desfășu
rarea victorioasă a revolu
ției române începută prin 
insurecția din august 1944, 
reliefînd cu noi date docu-

Pe marginea volumului „200 de zile mai 
devreme. Rolul României în scurtarea celui

de-al doilea război mondial"

con- 
din 
ale 

doi-

docu- 
parte 
arhi-

căreia intrarea României 
în cel de-al doilea război 
mondial. împotriva voinței 
poporului român, a fost 
consecința directă a con
textului politic-militar din 
Europa de est a anilor 
1939—1940. România nu a 
fost în măsură să opteze 
pentru a-si alege aliatii. 
ca in primul război mon
dial. ci a fost aruncată 
practic in brațele Germa
niei hitleriste de realități 
politice si militare ale ani
lor 1939—1940. Pornind de 
la acest adevăr. lucrarea 
reflectă pe larg modul în 
care Partidul Comunist Ro
mân a elaborat strategia 
de ansamblu a luptei în
tregului popor, a mișcării 
de rezistentă antihitleristă. 
consecventa orientării spre 
făurirea Frontului Unic 
Național, ca temelie a lup
tei victorioase de eliberare, 
suplețea si elasticitatea în 
relațiile cu partenerii reali 
sau virtuali — de la forțe
le politice burgheze si mo
narhie. Dină la vîrfurile 
ierarhiei militare — în e- 
fortul pentru salvarea țării, 
fapt ce a concretizat exem
plar o cale originală în teo
ria si practica revoluționa
ră privind înlăturarea do
minației străine si declan
șarea unui proces social-e
conomic si politic transfor
mator. de mari dimensiuni, 
în împrejurări de o com
plexitate deosebită, cînd sa

mentare faptul că execu
tarea operației militare in
surecționale a fost un act 
de voință românesc. De 
aici marele său ecou inter
national. concretizat în pa
ginile lucrării de numeroa
sele comentarii ale unor 
importante ziare si reviste, 
posturi de radio, agenții de 
presă, personalități politice 
și militare etc., care au 
subliniat, in unanimitate, 
însemnătatea și amplitudi
nea actului de la 23 Au
gust 1944, implicațiile lui 
asupra desfășurării și 
scurtării celui de-al doilea 
război mondial. Examinînd 
evoluția evenimentelor și 
prin prisma factorului timp, 
fiind cunoscut că în ultima 
fază a războiului Berlinul 
sconta pe o prelungire a 
ostilităților în vederea fa
bricării unor arme de 
„mare eficiență", autorii 
remarcă pe bună dreptate 
că o asemenea variantă a 
fost în bună parte anihila
tă de insurecția română. 
Contribuind cu 200 de zile 
la scurtarea războiului, ac
țiunea României a făcut ca 
teribile realizări ale tehni
cii de luptă să rămînă în 
stadiul de proiect sau de 
producție la scară redusă.

Remarcind adevărul de 
necontestat că frontul so- 
vieto-german a fost frontul 
decisiv al celui de-al doi
lea război mondial. 
Uniunea Sovietică a

greul războiului, autorii 
subliniază că România a 
întors armele într-un mo
ment cind nu se conturase 
clar victoria coaliției Na
țiunilor Unite, Germania 
nazistă dispunind încă, in 
acel moment, de însemnate 
forțe materiale și umane, 
că actul românesc de la 
23 August a permis înain
tarea nestingherită a arma
tei sovietice spre Cîmpia 
Română, deschizindu-se 
astfel cel mai larg flanc al 
războiului modern. Timp de 
14 zile, trupele sovietice au 
înaintat spre vest, prin 
Cîmpia Română, 620 de km, 
fără să întîlnească o rezis
tență germană serioasă.

O amplă analiză este 
făcută efectului extraordi
nar pe care revoluția româ
nă l-a avut asupra prăbu
șirii regimurilor de dictatu
ră care il mai sprijineau 
pe Hitler, fapt ce a dus 
la îngustarea și apoi pră
bușirea Reichului german. 
Repercusiunile politice ale 
istoricului act românesc — 
conchid autorii — au fost 
■ca un adevărat seism în a- 
ceastă parte a Europei, a 
cărui undă de șoc s-a pro
pagat rapid, precipitînd 
prăbușirea sistemului fas
cist în centrul și sud-estul 
Europei.

Lucrarea se încheie cu 
un capitol consacrat parti
cipării României la războ
iul antihitlerist, efortului 
material și uman adus de 
poporul român la infringe- 
rea acestui flagel al ome
nirii.

La capătul lecturii celor 
©este două sute de pagini, 
cititorului i se înfățișează 
originalitatea și autenticita
tea actului românesc de la 
23 August 1944. generat de 
experiența istorică a po
porului român, care a găsit 
în fiecare moment dramatic 
soluția viabilă și forțele 
capabile să-i salvgardeze 
ființa. In același timp apa
re evident faptul că actul 
istoric românesc din au
gust 1944 a jucat un rol de
terminant in angrenajul 
celui de-al doilea război 
■mondial. îndinind balanța 
în favoarea coaliției Na
țiunilor Unite. Iată de ce 
lucrarea prezintă un deose
bit interes pentru cercurile 
de specialiști, pentru is
torici. îndeplinind totodată 
o importantă funcție de e- 
ducație patriotică, revolu
ționară.

Acolada de timp pe care o închid 
între ele cele două însemnate repe
re spirituale — întîiul și cel de-al 
II-lea Congres al educației politice 
și culturii socialiste (iunie 1976 și, 
respectiv, iunie 1982) — coincide cu 
lansarea și desfășurarea primelor 
ediții ale Festivalului național „Cîn- 
tarea României", acțiune cu dimen
siuni și străluciri de epopee, inițiată 
de secretarul general al partidului și 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Conceput ca sui
tă permanentă de eforturi, cuceriri, 
împliniri, depășiri și autodepășiri în 
planul muncii fizice, al creației teh- 
nico-științifice și al celei artistice, 
și nu ca start pentru concursuri mai 
mult sau mai puțin spectaculoase — 
spectaculos este tot universul pe 
ieare-1 reprezintă acest festival de 
proporții și implicații necunoscute 
pînă acum la noi — Festivalul „Cîn- 
tarea României", ajuns în 1984 la 
cea de-a cincea ediție, l-a preocupat 
de la început pe secretarul general 
al partidului, care îi acordă, de fie
care dată, atenție în cuvîntările sale, 
aducind noi orientări, noi indicații, 
noi îndemnuri pentru mai buna în
țelegere a rosturilor lui. O trăsătură 
definitori? a festivalului o reprezin
tă propensiunea spre inedit, cultiva
rea inițiativei, întreținerea climatu
lui novator, ieșirea din convenționa
lism, din deprinderile rutiniere. Toc
mai asupra acestei din urmă carac
teristici își propun să stăruie rându
rile ce urmează, punînd în lumină 
acele acțiuni care constituie noutăți 
in suita manifestărilor de cultură 
teatrală, generate de Festivalul na
țional „Cintarea României".

Contemporan — iată o noțiune ce 
preocupă în cel mai înalt grad spiri
tele în domeniul literaturii, al arte
lor spectacolului, al muzicii și cine
matografiei, al artelor plastice, al 
culturii în general. Preocuparea nu 
e de dată recentă și nu se întîlnește 
numai pe agenda de lucru a creato
rilor, a teoreticienilor și a practicie
nilor dintr-o singură țară. Neîndoiel
nic, în antichitate, Platon și Aristo- 
tel, Eschil, Sofocle și Euripide își 
puneau și ei întrebări în legătură cu 
această noțiune, cu semnificațiile și 
implicațiile ei. Neîndoielnic, marilor 
personalități ale Renașterii nu le-au 
fost străine colocviile sau solilocviile 
în legătură cu ce însemna, atunci, 
a fi contemporan, și lucrul este vizi
bil în tot ceea ce aceste personali
tăți au creat, tocmai în dorința de a 
răspunde spiritului epocii lor. Ace
leași constatări pot fi făcute pe mar
ginea tuturor marilor perioade, a tu
turor marilor momente din istoria 
culturii, de la noi și de pretutindeni, 
din vechime pînă în zilele noastre. 
Cu atît mai justificată apare — mai 
exact spus reapare — problema con
temporaneității si a spiritului con
temporan în zilele noastre în Româ
nia socialistă. Iată temeiuri pentru 
care, sub imboldul Festivalului na
țional „Cintarea României", a fost 
inițiată la Brașov, cu începere din 
1978, o manifestare teatrală profe
sionistă de mare amploare — Festi
valul de teatru contemporan — ma
nifestare ce se înscrie in cronica sta-

găinilor respective ca un moment 
de referință, ca un eveniment de 
ecou republican. Pe agenda coloc
viilor, a simpozioanelor organizate 
figurează la loc de cinste teme ca : 
„Sarcinile esențiale privind creșterea 
calității politice și artistice a reper
toriului contemporan" sau „Reper
toriului contemporan, principala sfe
ră de angajare ideologică a teatru
lui" etc. Afișul Festivalului.de teatru 
contemporan a reunit, de-a lungul 
anilor, lucrări dramatice originale 
valoroase, datorate unor dramaturgi 
reprezentativi ai epocii noastre, lu
crări care s-au bucurat de inspirate 
montări pe scenele teatrelor din 
toată țara : „Un pahar cu sifon" de 
Paul Everac (Teatrul Național din 
Craiova), „Evul mediu întîmplător" 
de Romulus Guga (Teatrul Mic), 
„Jocul vieții și al morții în deșertul 
de cenușă" de Horia Lovinescu (Tea
trul german de stat din Timișoara), 
„Pluta meduzei" de Marin Sorescu 
(Teatrul de stat „Valea Jiului" din 
Petroșani), „Muntele" de D.R. Popes
cu (Teatrul dramatic din Brașov), 
„Noaptea pe asfalt" de Theodor Mă- 
nescu (Teatrul maghiar de stat din 
Sfîntu Gheorghe), „Floriile unui 
geambaș" de Siitb Andrăs (Teatrul 
Național din Tg, Mureș, secția ro
mână), „între etaje" de D. Solomon 
(Teatrul dramatic din/ Brașov), 
„Cuibul" de Tudor Popescu (Teatrul 
Tineretului din Piatra Neamț) etc. 
în legătură cu aceste piese și altele 
s-a considerat un succes de prestigiu 
faptul că ele prezintă structuri dra
matice înnoite, tematici diversificate, 
mai multă aplecare spre investigația 
psihologică de substanță, piese ce 
anunță o direcție îmbucurătoare în 
dramaturgia noastră de actualitate 
și le fixează un loc notabil în arta 
spectacolului.

„Cintarea României" — izvor ne
secat de manifestări, acțiuni, inițiati
ve. idei creatoare : multiple, variate, 
tinzînd spre dobîndirea unui profil, 
a unor note de originalitate. Impo
sibil de analizat în dimensiunile unui 
articol, ele își justifică an de an uti
litatea. confirmîndu-și viabilitatea și 
aportul substanțial la diversificarea 
peisajului teatral al României socia
liste. Fără ambiții de exhaustivitate, 
mai amintim : „Festivalul dramatur
giei românești actuale" (Timișoara), 
„Săptămîna teatrului politic", găzduit 
de Constanța, manifestarea consacra
tă comediei — găzduită de Galați, 
„Arta actorului contemporan în dia
log cu publicul" (Satu Mare), „Anto
logia spectacolelor cu piese românești 
contemporane" (Cluj-Napoca), „Reu
niunea studiourilor de teatru" (Pi
tești), întîlnirile consacrate teatrului 
scurt la Oradea — toate ivite in geo
grafia teatrală românească din Ulti
mii ani și dezvoltate cu succes in 
ultimii cinci—șase ani — ca strălu
ciri noi ale splendidului și stimula
torului cadru pe care-1 constituie 
Festivalul național „Cintarea Româ
niei".

Mai timide la început, mai rare, 
neincluse într-un calendar ferm, 
manifestările de genul oelor Înfăți
șate in marginile acestui articol s-au 
înmulțit, fiecare și-a dobândit «tatu-

tul ei, profilul ei și, astfel, toate la 
un loc au ajuns să se constituie in
tr-o amplă suită de acțiuni periodice, 
cu un pronunțat caracter de sistem 
ce acoperă, practic. întreaga arie a 
țării. Unul din indicatorii cei 
convingători asupra eficienței 
mative, modelatoare, a 
oferite în acest cadru 
de public, constatată în 
ce găzduiesc concursuri 
inter județene. Tocmai 
impune ca, în organizarea și desfășu
rarea acestor manifestări, conținutul 
de idei al creațiilor înfățișate publi
cului să reflecte la un înalt nivel 
artistic problemele reale ale omului 
de azi, să prezinte imaginea unei 
societăți dinamice, lupta dintre vechi 
și nou, modelele de atitudine înain
tată față de muncă și viață, chipul 
luminos al patriei de azi și de mîine. 
Rostul acestor manifestări este de a 
promova noul, valoarea autentică, de 
a selecționa exigent producția teatra
lă și de a stimula ambiția creatori
lor ce năzuiesc să se impună în con
știința acestei epoci cu lucrări majo
re, de mare ecou la publicul nostru. 
Operele și spectacolele create în ul
timele stagiuni, valorificate sub egida 
Festivalului național „Cintarea Româ
niei", vădesc o mai mare îndrăzneală 
de atitudine, o mai ascuțită privire 
critică asupra neajunsurilor, asupra 
fenomenelor de închistare și biro
crație, asupra rămînerilor în urmă, 
o mai severă înfățișare a sufletelor 
sterpe, a anomaliilor ce mai persis
tă, minînd relațiile dintre oameni. 
Montările scenice sînt. cel mai ade
sea, pe măsura calității textelor, 
uneori reușind să le valorifice su
perior, întărindu-le puterea de con
vingere, sporindu-le strălucirea. 
Dincolo de aceste situații, evident si 
esențial este un lucru : reprezentația 
teatrală așezată sub semnul Festiva
lului național „Cintarea României" 
comportă o mare răspundere politi
că, civică, se vădește un act de ple
nară angajare artistică, a constituit 
și trebuie să constituie în continuare 
un moment de referință în activitatea 
fiecărui colectiv profesionist sau de 
amatori.

mai 
for- 

spectacolelor 
este afluența 
toate orașele 
și festivaluri 
de aceea se

Mihai FLOREA

cinema

I>r. Mircea MUSATVirtuozitate și măiestrie
anu- 
ochi- 

sce- 
anume 

accelerarea

O Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Iubirile de-o viață — 19,30;
(sala Atelier) : Gimnastica sentimen
tală — 19.
® Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar 
cu sifon — 19,30.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Trestia gînditoare — 20.
® Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : Variațiuni pe tema dragos
tei — 19.
® Teatrul Giulești (sala Majestic,

14 72 34) : Arta conversației — 19,30.
© Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase“ (15 56 78, grădina Boema) : 
Constelația Boema — 19,30; (grădina 
Cărăbuș) : Minispectacol de divertis
ment și film — 19,30; (stadionul Giu
lești) : Stele pe gazon — 17.
© Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 
18,3».
© Teatrul Țăndărică" (15 23 77) : Făt- 
Frumos din lacrimă — 16; Nocturn — 
carte de vizită — 20; (sala „Ion Va- 
silescu") : încotro, călitțule ? — 16.
0 Circul București (10 65 90) : Vraja 
circului — 19.

Oaspete al publicului 
bucureștean, bucu- 
rîndu-se de un remar
cabil succes. Ansam
blul de operă in stil 
Beijing din R.P. Chi
neză, ansamblu apar- 
ținînd naționalităților 
hui. han, mongolă, co
reeană și manciuriană, 
este expresia certă a 
unei excelente pregă
tiri profesionale, a vir
tuozității și măiestriei 
pentru care artiștii 
(cîntăreți, instrumen
tiști) au militat de la 
înființarea formației 
(1960) și o promovea
ză în fiecare repre
zentație. indiferent că 
este vorba de reperto
riul clasic tradițional 
sau de pagini contem
porane cu specific re
gional. Pentru că, ps 
scenă, indiferent că se 
derulează o compoziție 
„realistă", cum a fost 
numită opera „Amin- 
doi au coborit din 
munți", în care asis
tăm la frămîntările tî- 
nărului Ben Wu. fie 
că se povestește des
pre „înfruntarea lui 
Jiao Zan“ — pagină 
despre demnitatea fe
meii. inspirată după 
romanul clasic chinez 
al secolului XI „Ge
neralii familiei Yang" 
(acțiunea petrecindu- 
se în timpul dinastiei 
Song de miazănoapte) 
sau despre „Salaman
dra albă", legendă 
fantastică scrisă de 
dramaturgul contem
poran Tian-Han, o 
poveste care ne duce 
cu gindul la „Ondine" 
— exprimarea 
apelează la 
cod savant al stilului 
respectiv. Un cod care- 
de fapt îmbină intr-un 
ambitus uimitor de 
larg: muzica, poezia, 
pantomima. acrobația, 
lupta, combinațiile de
licate între declamație 
și cînt, între replica 
sprințară și monolog 
etc. Poezia cîntată 
(„qu") se combină cu 

ymuzica (,jsan qu“).

cu monologurile vor
bite („bai"), cu dialo
gurile („bin"). Mișcă
rile artiștilor sînt frac
tionate pînă la de
talii imperceptibile si 
înclinarea brațelor, a 

o 
privire a 
traversarea 
într-un 

sau

trunchiului, 
me 
lor, 
nei 
sens 
ritmului unei secvențe 
printr-un lanț de difi
cile acrobații, totul se 
țese abil pentru ca po
vestirea să curgă fi
resc. să capteze aten

Spectacole 
ale Ansamblului 

de operă 
din R. P. Chineză

ideilor 
același

ția, să aibă nerv, să 
convingă. Și dacă de
corurile, în concepția 
stilului Beijing, sînt 
accesorii neimportan
te. care de fapt pot fi 
sugerate de artiști, 
costumele însă (inspi
rate din epoca dinas
tiei Ming. secolele 
XIV—XVII) sînt un 
regal de culori vegeta
le, vii. de 
care dintr-o 
privire dau 
personajelor 
tive; așa cum și ma
chiajul — o savantă 
artă a picturii obraji
lor (în care teatrul 
chinez are vreo șapte 
secole de experiență), 
de la citeva oete de 
culoare pînă la con
struirea, după anume 
canoane, a măștilor 
roșii, albe, negre, mo
nocrome sau policro
me — îți prezintă 
tranșant, de la bun în
ceput, „taberele" de 
luptă, simbolica celor 
ce se înfruntă și din 
care întotdeauna, ca 
în toate basmele mi
nunate. Binele iese în
vingător.

podoabe 
singură 

imaginea 
respee-

Așadar, pe scena O- 
perei Române oaspeții 
din R.P. Chineză 
ne-au oferit spectaco
le de rară frumusețe, 
de o aleasă sensibili
tate. Cînd cortina s-a 
deschis și mica or
chestră a dat tonul, 
fără vrere gindul m-a 
purtat către „Povestea 
scării de mătase" — 
unul dintre spectaco
lele de operă de mare 
succes pe care l-am 
văzut chiar pe scena 
lirică a Beijingului — 
o minunată poveste 
de dragoste din epoca 
dinastiei Tang (seco
lele VII—X). în care 
simbolul florii de lo
tus era împletit cil cel 
al dansului cu eșarfă 
roșie, cu ciutul despre 
prietenia veșnică... , 
Pentru că. și aici, la ' 
București, la semnul 
toboșarului — dirijorul 
formației care impri
mă ritmul, intensita
tea. dinamica momen
telor, care dă intrările 
viorilor „arhu" sau 
mandolinelor „bi-ba“. 
care îmbină ecoul tal
gerului cu melopeile 
micii trompete — tot 
despre o simfonie a 
culorilor, tot despre 
filigranul unor delica
te sentimente se vor
bea. Eram parcă in
vitați. prin fiecare o- 
peră. (ce putem spu
ne despre explozia de 
culoare, despre lum’- 
na fantastică, plină de 
tile a satirei sociale 
„Procesul regelui mai
muțelor" — inspirată 
după romanul lui U 
Ceng, sec. XVI?!) 
în grădinile „veșni
ce" ale Beijingului. în 
care oamenii, pagode
le. (file de 
ochiurile de 
rii, totul 
dragostea
respectul pentru fru
mos. pentru artă.

istorie), 
lac, nufe- 
dezvăluie 
fierbinte.

Smaranda 
OȚEANU

© Dreptate in lanțuri :
(1113 40) — 9; 11.15; 13,30;
20. GLORIA (47 46 75) —
13.30; 15,45; 13; 20,15,
(16 23 79) — 9,30: 12; 14,30;
© Polițistul („Zilele filmului
nez“) : STUDIO (59 53 15) — 10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21.
® Imposibila iubire :
(17 08 58) — 9; 12: 16; 19.
© Surorile: GIULEȘTI (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;

MELODIA 
15,45; 10;

9; 11,15; 
VICTORIză 
17; 19,30.

da-

GRIVITA

20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15 
15,30; 17,45; 20.
• Salutări de 1
(79 71 26) — 9;
20,15.
® Prea cald
TIMPURI NOI 
13,15; 15,30; 17,45; 20. 
® Săptămina nebunilor 
(15 63 84) — 9; 11,15; " 
20,15.
• împușcături sub 
București (15 61 54) 
15,30; 17,45; 20.
® Jazz ’20 : SCALA 
11,15; 13,30; 15,45
• Facerea lumii
— 9; 11,15; 13,30:
• Runda 6 : PROGRESUL (23 94 10) — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Călina roșie :
— 9; 11,15; 13,30;

Ia Agigea : VOLGA 
11,15; 13,30; 15,45; 18;

pentru luna mai : 
(15 61 10) — 0; 11;

spânzurătoare : 
■ 9; 11; 13,15;

9;ții 03 72) 
18; 20. 
CENTRAL (14 12 24) 
15,45; 18; 20.

CAPITOL (16 29 17) 
15,45; 18; 20.

• Aventurile Iul Babușcă — 9; II; 17, 
Un petic de cer — 13; 15; 19 : DOINA 
(16 35 38).
© Undeva, cîndva : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Șeherezada : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; ti,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,
© I se spunea „Buldozerul" : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.

9;

© Lupii mărilor : ARTA (21 31 86) — 
9; 11; 13: 15; 17,15; 19,30, la grădină
— 20,15, COSMOS (27 54 95) — 9,30; 
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
© Războiul stelelor : DACIA
— 9; 12; 16; 19.
© Campionul : COTROCENI
— 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
© Vizită la domiciliu : LIRA
— 15,30; 18; 20, la grădină — 20.
• Gemenii in vacanță : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30: 17,30; 19,30. 
© Prindeți și neutralizați : FEREN
TARI (80 49 85) ................ .................
© Omul și
(33 29 71) — 9;
• Trandafirul
(10 67 40)
© Polițist sau delincvent : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
© Legenda călărețului singuratic : 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.

(50 35 94)

(49 43 48)

(31 71 71)

— 15,30; 17,30; 19,30. 
fiara : FLOREASCA 
12; 16; 19.

sărat : VIITORUL
15,30; 17,30; 19,30.

© Căpitanul răzbunării : MODERN 
(217101) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
2«,15.
© Detașament cu misiune specială : 
FLACARA (20 33 40) — 15,30; 17,30;
19,30.
© Cagemusha : UNION (13 49 04) —
10; 13; 16; 12.
© Rocky II : GRADINA AURORA 
(35 04 66) — 19,45.
© 36 de ore : GRADINA CAPITOL 
(16 29 17) — 19,45.
© îmi sare țandăra : GRADINA FE
ROVIAR (50 51 40) — 20.
• Par și impar : GRĂDINA GLO
RIA (47 46 75) — 20.
© Superman : GRADINA LUCEAFĂ
RUL (15 07 67) — 19,45.
© Martorul știe mai mult : GRĂ
DINA MODERN (23 71 01) — 20.
© Roiul : GRADINA PARC HOTEL 
(17 08 58) — 20.
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ÎN ÎNTÂMPINAREA
TELEGRAMĂ

CONGRESULUI^PARTIDULUI

REMARCABILE REALIZĂRI 
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Publicăm, in continuare, rezultatele obținute în 
întrecerea socialistă, pe opt luni din acest an, de alte 
colective de oameni ai muncii din industrie, construc
ții, transporturi, din unități agricole, de circulație a 
mărfurilor și prestări de servicii.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza reali
zării indicatorilor prevăzuți în criteriile de organizare 
a întrecerii socialiste, la sfîrșitui lunii august ”) pe pri
mele locuri se situează :

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, a trimis o te
legramă primului ministru al Cana
dei, Brian Mulroney, cu ocazia în
vestirii sale în această funcție, prin 
care îi adresează calde felicitări și

cele mai bune urări de succes. în te
legramă se exprimă convingerea că 
relațiile bune de cooperare stabilite 
intre România și Canada se vor dez
volta și în viitor, în interesul popoa
relor român și canadian, al păcii, 
colaborării și securității în lume.

Convorbiri româno-sudaneze
R. D. GERMANĂ:

Valorificarea superioară

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE HIDROCARBURI
Locul I s întreprinderea electro- 

ecntrale Galați, cu 525,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 9,9 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor și graficul de 
putere la dispoziția sistemului 
energetic național ; unitatea s-a 
încadrat în prevederile de plan 
privind productivitatea muncii, con
sumul de combustibil convențional 
pentru producerea energiei electri
ce și termice a fost mai mic decît 
cel planificat cu 0,3 la sută, iar cel 
de energie electrică pentru consu
mul propriu tehnologic cu 0,2 la 
sută ; cheltuielile au fost mai mici 
decît cele prevăzute în buget cu 
0,4 la sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Timișoara, cu 443,4 puncte.

Locul III : întreprinderea electro- 
eentrale Mureș, cu 411,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRILOR 

METALURGICE
Locul I : întreprinderea de pre

lucrare a aluminiului Slatina, cu 
457,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,7 la sută la pro
ducția marfă vîndută și încasată, 
3,4 la sută la producția netă. 3,8 la 
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la export și beneficii ; consumurile 
de energie electrică și combustibili 
au fost mai mici cu 1,5 la sută decît 
cele normate.

Locul II : Uzina „Cablul româ
nesc" — Ploiești, cu 434,6 puncte.

Locul III : Combinatul metalur
gic Cîmpia Turzii, județul Cluj, cu 
373 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

DE RIDICAT, 
MATERIAL RULANT, 

CONSTRUCȚII NAVALE 
gl ECHIPAMENT AERONAUTIC

Locul I : întreprinderea „Turbo- 
mecanica" — București, cu 1 075.1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9,7 ia sută la pro
ducția fizică și cu 9,3 la sută la 
productivitatea muncii ; depășiri 
însemnate de plan au mai fost ob
ținute Ia producția netă, la export, 
producția marfă vîndută și încasată, 
și beneficii ; consumurile de mate
rii prime și materiale au fost mai 
mici decît cele normate cu 22,3 la 
sută, iar cele de energie electrică și 
combustibili cu 7,5 la sută.

Locul II : întreprinderea mecani
că Drobeta-Turnu Severin, cu 750,6 
puncte.

Locul III : întreprinderea de 
avioane București, cu 712,1 puncte.
ÎN INDUSTRIA PRODUCĂTOARE 

DE MAȘINI-UNELTE,
MECANICA FINA ȘI SCULE, 

ECHIPAMENTE SPECIALE
Locul I : întreprinderea „Indus

tria tehnica medicală" București, cu 
939.9 puncte.

Principalii indicatori de plan aa 
fost depășiți cu : 16,6 la sută la pro
ducția fizica și cu 23,2 la producti
vitatea muncii ; au mai fost obținu
te depășiri însemnate la producția 
netă, export, producția marfă vîn
dută și încasată și la beneficii ; 
consumurile de materii prime și 
materiale au fost mai mici decît 
cele normate cu 2,1 la sută, iar cele 
de energie electrică și combustibili, 
cu 7,7 la sută.

Locul II : întreprinderea „6 Mar
tie" — Zărnești, cu 883,7 puncte.

Locul III : întreprinderea „Elec- 
trometal" — Cluj-Napoca, cu 794,7 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de utilaj 

chimic Borzești, județul Bacău, cu 
1 374,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 34,8 la sută la pro
ducția netă. 27,8 la producția marfă 
vîndută și încasată, 28,9 la produc
tivitatea muncii ; depășiri impor
tante de plan au mai fost obținute 
la producția fizică, export și bene
ficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei 
producție marfă au fost mai mici, 
decît cele planificate, cu 2,6 la sută, 
iar cele materiale, cu 0,7 la sută.

Locul II : întreprinderea de repa
rații utilaj minier Tg. Jiu, cu 1 038.5 
puncte.

Locul III : întreprinderea de pro
ducție industrială pentru construc
ții căi ferate Harghita, Miercurea- 
Ciuc, cu 992 puncte.

ÎN INDUSTRIA
DE MEDICAMENTE, COSMETICE, 

COLORANȚI ȘI LACURI
Locul I : întreprinderea de me

dicamente și eoloranți „Sintofarm"- 
București, cu 634,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8 la sută la pro
ducția fizică, 6,7 la sută la export, 
4,3 la sută la producția netă, 12,5 
la sută la producția marfă vîndută 
și încasată ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la productivitatea 
muncii și la beneficii ; consumurile 
de materii prime și materiale au 
fost mai mici decît cele normate cu 
12,8 la sută, iar la energie electrică 
și combustibili, cu 11,7 la sută.

Locul II : întreprinderea de me
dicamente București, cu 610,2 
puncte.

Locul III : întreprinderea de pro
duse cosmetice „Farmec" — Cluj- 
Napoca, cu 552,7 puncte.

IN INDUSTRIA 
METALELOR NEFEROASE 

ȘI RARE
I

Locul I : întreprinderea de alu
miniu Slatina, cu 716,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9,8 la sută la pro
ducția fizică, 4,4 la sută la produc
ția marfă vindută și încasată. 3,3 la 
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
Ia producția netă, export și benefi-

cele planificate cu 4,8 la sută, iar 
cele materiale, cu 4,3 la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
duse zaharoase Brașov, cu 792,7 
puncte.

Locul III : întreprinderea de ulei 
„Unirea" — Iași, cu 557,9 puncte.
ÎN ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 

DE STAT CU PROFIL MIXT
Locul I : întreprinderea de sere 

„30 Decembrie", județul Giurgiu, 
cu 877,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,2 la sută la 
producția de carne. 15,8 la sută la 
efectivele de taurine la sfirșitul 
perioadei și cu 22,4 la sută la cele 
de porcine, 4,9 la sută la livrările 
de carne la fondul de stat ; depă
șiri însemnate au mai fost obținute 
la producția și livrările la fondul 
de stat de lapte de vacă, precum 
si la beneficii.

Locul II : întreprinderea agricolă 
de stat Prejmer. județul Brașov, 
eu 806 puncte.

Locul III : întreprinderea agri
colă de stat Mihai Viteazu, județul 
Cluj, cu 748 puncte.

Joi după-amiază s-au încheiat la 
București lucrările sesiunii comune 
a Comisiei mixte politice si Comisiei 
mixte de cooperare economică și 
tehnico-știintifică româno-sudaneze.

în spiritul sarcinilor stabilite de 
conducătorii de partid și de stat ai 
celor două țări, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Gaafar 
Mohamed Nimeiri. al prevederilor 
înscrise în Acordul-program privind 
dezvoltarea pe termen lung a coope
rării economice si tehnice și a 
schimburilor comerciale dintre Re
publica Socialistă România si Repu
blica Democratică Sudan. cele două 
delegații au analizat căi si modali
tăți concrete, menite să aprofundeze 
colaborarea dintre Partidul Comunist 
Român si Uniunea Socialistă Suda- 
neză, dintre organizațiile de masă si 
obștești, au stabilit noi acțiuni de 
cooperare economică și tehnico-știin
tifică reciproc avantajoase pe ter
men lung, de lărgire și diversificare 
a schimburilor bilaterale de mărfuri.

La Încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți în comisii, to
varășul Iosif Banc, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. a] P.C.R., și Ibrahim Moneim 
Mansour, membru al Biroului Exe
cutiv al Conducerii Centrale a Uniu
nii Socialiste Sudaneze, ministrul 
finanțelor și planificării economice, 
au semnat protocolul sesiunii, care 
prevede extinderea pe mai departe 
a colaborării economice și tehnico- 
Stiintifice dintre țara noastră si 
Sudan în domeniile minier, petrolier, 
energeticii, geologiei, construcțiilor, 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
agriculturii. Protocolul prevede, de 
asemenea, sporirea livrărilor de 
mărfuri dintre cele două țări.

Au fost prezenți Gheorghe Airinei, 
ambasadorul țării noastre la Khar
tum, și Ahmed Mohamed Diab, am
basadorul Sudanului la București.

Lucrările s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de stimă si înțe
legere reciprocă. (Agerpres)

în prezent, peste 30 
milioane de tone de 
lignit, reprezentînd 12 
la sută din cantitatea 
extrasă în R.D. Ger
mană, servesc la fa
bricarea de materii 
chimice de bază. Ast
fel, 15 la sută din pro
ducția de amoniac și 
aproape jumătate din. 
întreaga producție de 
metanol sint fabricate 
din materii de bază 
extrase din lignit.

Actualmente, in 
R.D.G. se află în ex
ploatare numeroase 
instalații carbochi mi
ce, care au fost crea
te în special in cursul 
ultimilor ani sau care 
sint modernizate în 
prezent. Astfel, între

prinderea „Otto Gro- 
tewohl", din Boh
len, realizează disti
larea lentă a lignitu
lui, proces in cursul 
căruia se obțin mari 
cantități de produse li
chide, cum ar fi gu
dronul sau uleiurile 
medii și ușoare, pre
cum și gaz de distilare 
si cocs. In între
prinderea „Hydrier- 
werk Zeitz", gudro
nul este transformat 
în carburanți, lubrifi- 
anti si cocs.

Pe de altă parte, în 
cadrul procesului de 
căutare a unor înlo
cuitori ai combustibi
lilor clasici se are in 
vedere utilizarea re-

a lignitului
ziduurilor de Ia stați
ile de preparare a 
cărbunelui — respec
tiv praful de lignit. 
Avînd o granula- 
ție fină, praful de 
lignit poate fi trans
portat pneumatic, prin 
conducte, prezentind, 
din acest punct de 
vedere, avantajele 
specifice combustibi
lului lichid sau gazos. 
Un exemplu ii con
stituie utilizarea — la 
început experimenta
lă — a prafului de lig
nit drept combustibil 
pentru fabricile de ci
ment, în locul com
bustibililor uzuali : 
huilă, gaz natural sau 
păcură.

R. P. UNGARĂ :

Convorbiri economice româno-chineze

®) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe șapte luni.

Panou! fruntașilor 
pe opt luni ale anului

cii ; consumurile de materii prime 
și materiale au fost mai mici decît 
cele normate cu 0,9 la sută, iar cele 
di» energie electrică și combustibili, 
cu 1,1 la sută.

Locul II : întreprinderea metalur
gică „Neferal" — București, cu 480,5 
puncte.

IN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea de mo
bilier și decorațiuni „Heliade" — 
București, cu 813,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 15,3 la sută la pro
ducția fizică, 12.7 la sută la pro
ducția marfă vindută și încasată, 
9,4 la sută la producția netă, 13,4 la 
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri de plan au mai fost înregis
trate la export și beneficii ; consu
murile de materii prime și mate
riale au fost mai mici decît cele 
normate cu 0,5 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili, cu 
1,1 la sută.

Locul II : Combinatul de pre
lucrare a lemnului Comănesti, ju
dețul Bacău, cu 139,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de piele. 

Încălțăminte și marochinărie . — 
Sibiu, cu 1 148,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,7 la sută la 
producția fizică. 20,4 la sută la 
producția marfă vindută și înca
sată, 4,6 Ia sută la productivitatea 
muncii ; au mai fost obținute de
pășiri de plan la producția netă, 
export, beneficii și livrări de măr
furi la fondul pieței : consumurile 
de materii prime și materiale au 
fost mai mici decît cele normate 
cu 1,8 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili, cu 2,3 la 
sută.

Locul II ; întreprinderea de În
călțăminte „Progresul" București, 
cu 865 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
piele și încălțăminte „Pionierul" 
București, cu 734,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA ULEIULUI.
ZAHĂRULUI ST PRODUSELOR 

ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea pentru 

industrializarea sfeclei de zahăr — 
Buzău, cu 1 175,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 25 la sută la 
producția marfă vîndută și înca
sată și cu 8,1 la sută la livrările 
la fondul pieței ; depășiri însem
nate de plan au fost obținute și 
la producția netă, export, produc
tivitatea muncii și beneficii : chel
tuielile totale la 1 000 lei produc
ție marfă au fost mai mici decît

ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII 
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea antre

priză eonstrucții-montaj miniere 
Rovinari, județul Gorj, cu 808,3 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6 la sută la pro
ducția netă și Ia producția de 
eonstrucții-montaj terminată și cu 
10.5 la sută la productivitatea 
muncii ; depășiri de plan au fost 
obținute și la beneficii ; cheltuie
lile totale la 1 000 lei producție de 
eonstrucții-montaj au fost mai mici 
decit cele planificate cu 23.3 la 
sută, iar cele materiale cu 22,5 la 
sută ; au fost obținute, de aseme
nea. consumuri mai mici decit cele 
normate la ciment, metal, combus
tibili și carburanți.

Locul II : întreprinderea de mon
taj și service pentru automatizări 
și telecomunicații București — Mi
nisterul Industriei de Mașini-Unel- 
te, Electrotehnică și Electronică — 
cu 738,1 puncte.

Locul III : întreprinderea antre
priză montaj și reparații centrale 
termice București — Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
— cu 707,1 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — STAȚII 
DE CALE FERATĂ

i
Locul I : Stația de cale ferată 

Simeria, cu 586 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 21,3 la sută la vo
lumul de transport. 24 la sută la 
productivitatea muncii. 10,1 ia sută 
la vagoane intrate-ieșite. 7,9 la 
sută la utilizarea mijloacelor de 
transport ; staționarea vagoanelor 
de marfă Ia încărcare-descărcare 
a fost redusă cu 10 la sută : con
sumurile de combustibili si energie 
electrică au fost mai mici decit 
cele normate cu 18,6 la sută.

Locul II : Stația de cale ferată 
Iași, cu 469.1 puncte.

Locul III : Statia de cale ferată 
Curtici, cu 389,7 puncte.

Joi după-amiază, tovarășul Ion 
Dincă. prim viceprim-ministru al gu
vernului, președintele părții române 
in Comisia guvernamentală româno- 
chineză de colaborare economică și 
tehnică, a avut o întrevedere cu to
varășa Chen Muhua, consilier de 
stat, ministru al comerțului exterior 
și relațiilor economice al Republicii 
Populare Chineze, președinta părții 
țării sale în comisie, care a făcut o 
escală la București.

Au fost evocate relațiile de strînsă 
prietenie și colaborare dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, ma- 
nifestîndu-se, totodată, convingerea 
că, prin îndeplinirea hotărîrilor sta

bilite cu prilejul întîlnirilor și con
vorbirilor la nivel înalt, aceste rapor
turi se vor dezvolta în continuare co
respunzător intereselor de progres și 
bunăstare ale celor două țări și po
poare.

în acest cadru au fost evidențiate 
posibilitățile de dezvoltare și apro
fundare a colaborării economice și 
tehnice in domenii de interes comun, 
de lărgire a schimburilor comerciale 
dintre România și R.P. Chineză, în 
folosul reciproc, al cauzei păcii și so
cialismului în lume.

A fost prezent Li Zewang, ambasa
dorul R.P. Chineze la București.

(Agerpres)

Cronica zilei

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea de hote

luri și restaurante Mangalia, cu 
263.3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1.2 la sută la des
facerea de mărfuri cu amănuntul. 
0.3 la sută încasări medii pe lu
crător. 0,4 la sută la coeficientul 
de utilizare a capacității de ca
zare : depășiri de plan au fost în
registrate și la beneficii : cheltuie
lile de circulație la 1 000 lei des
facere au fost mai mici decît cele 
planificate cu 4 la sută.

Locul II : întreprinderea de ho
teluri și restaurante Eforie Nord, 
cu 242 puncte.

Locul III : Oficiul național de tu
rism „Carpați"-Brașov, cu 149,7 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI COMUNALE

Locul I : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Neamț, cu 1 291,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 32 la sută la
producția și prestările in unități 
fizice. 25 la sută la prestările de 
servicii pentru populație. 29 la 
sută la valoarea producției marfă 
și prestări neindustriale în indus
tria mică ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la producția netă, 
beneficii și productivitatea mun
cii ; cheltuielile totale Ia 1 600 lei 
producție prestații au fost mai mici 
decit cele planificate cu 20 la 
sută.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de gospodărire comunală si
locativă 
puncte.

.Locul 
podărie 
goj, cu

Caraș-Severin. cu 1 263,8
III : întreprinderea de gos- 
comunală si locativă Lu- 
1 262,3 puncte.

(Agerpres)

INFORMAȚI! SPORTIVE
O VICTORIE PE DEPLIN MERITATĂ : SPORTUL STUDENȚESC -

Internazionale Milano are, desigur, 
un renume, dar și o formație actuală 
foarte valoroasă. Și. totuși, pentru a 
doua oară consecutiv în ultimii ani, 
ea a fost învinsă la București într-o 
competiție europeană intercluburi. 
Ieri, Sportul studențesc a întrecut. 
In meci-tur pentru „Cupa U.E.F.A.", 
pe faimosul Inter din Milano cu 1—0 
(0—0), golul fiind înscris de Mircea 
Sandu (min. 84), care a reluat în 
poartă mingea ricoșată din bară, la 
o lovitură excelent executată de 
Gheorghe Hagi.

Victoria Sportului studențesc, pe 
deplin meritată, în special pentru 
jocul prestat .în repriza secundă, putea 
fi mai net conturată ca scor, daca

formația bucureșteană universitară 
n-ar fi început partida cu reținere 
și, cam cu prea mult respect pentru 
renumele adversarei. La aceasta con
tribuise, probabil, contraatacul fulge
rător al italienilor din prima parte a 
meciului, cind, in numai zece minute, 
trimiseseră de trei ori mingea în 
barele porții bucureștene. Treptat 
însă, jucătorii români au acționat cu 
mai multă energie și hotărîre, ceea 
ce a schimbat cursul partidei în fa
voarea lor. în afara situației din mi
nutul 84, cu transformare reușită, ei 
au mai avut și alte prilejuri de a 
înscrie. Poate, chiar au și înscris, în 
minutul 50, un alt gol — cel puțin 
așa a fost impresia noastră la masa

INTERNAZIONALE 1-0
presei — dar arbitrul Llamo Castillo 
(Spania) n-a validat punctul, pe mo
tiv că mingea n-ar fi depășit in în
tregime linia porții...

Să cerem formației studențești 
bucureștene o abordare îndrăzneață 
și hotărită a meciului retur de la 
Milano, din 3 octombrie, pentru că 
ea are jucători valoroși și forță de 
ansamblu, cu care se poate impune 
chiar in fața unor echipe reputate.

Valeriu MIRONESCU
Duminică, la stadionul „23 August" 

din Capitală, vor avea loc, în pro
gram cuplat, două meciuri de mare 
interes : Steaua — Rapid (ora 15) și 
Sportul studențesc — Dinamo (ora 17).

Opera budapestană se pregătește să-și 
serbeze centenarul

Construită in urmă 
cu un secol, opera din 
Budapesta, unul dintre 
cele mai importante 
monumente de arhi
tectură ale capitalei 
ungare, este supusă, in 
vederea sărbătoririi 
centenarului, unui am
plu proces de restau
rare si renovare — pe 
punctul de a fi termi
nat. Forma sa exteri
oară originală va fi 
păstrată, modificările 
intervenind in primul 
rind in ceea ce priveș
te scena, sistemul de

încălzire si cel de ven
tilație, care vor fi mo
dernizate după ultimul 
cuvint al tehnicii, pre
cum și in ceea ce pri
vește decorațiunile in
terioare, la care își 
vor aduce contribuția 
cei mai cunoscuți ar
tiști decoratori.

Prestigiosul lăcaș de 
cultură va avea, de 
asemenea, un sistem 
multifuncțional de 
schimbare a decoruri
lor. Numărul de locuri 
va fi de 1 295. Q deo
sebită grijă se mani

festă față de menține
rea și refacerea fres
celor de mare valoare 
artistică ce decorează 
plafonul sălii.

Redeschiderea operei 
budapestane va avea 
loc la 27 septembrie 
a.c. Programul inau
gural va cuprinde. în
tocmai ca în urmă cu 
un secol, lucrări ale 
lui Ferenc Erkel si ale 
celor trei mari compo
zitori maghiari — 
Liszt, Bartdk și Ko- 
dăly.

La invitația C.C. al P.C.R.. o dele
gație de activiști ai Partidului Co
munist Chinez, condusă de tovarășul 
Li Ziqi, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, prim-secretar al Comitetului 
provincial Gansu al P.C.C.. a efec
tuat o vizită pentru documentare în 
tara noastră. în perioada 6—20 sep
tembrie a.c. Oaspeții chinezi au avut 
întilniri pentru schimb de experiență 
la Comitetele județene Brașov. Si
biu, Argeș și Constanța ale P.C.R., 
au vizitat întreprinderi industriale, 
unități agricole si obiective social- 
culturale din Capitală si județe.

La încheierea vizitei, delegația de 
activiști ai P.C. Chinez a fost primi
tă de tovarășul Ion Radu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R. în 
cadrul convorbirii, care a avut loc cu 
acest prilej, au fost evidențiate bu
nele relații de prietenie, solidarita
te si colaborare dintre Partidul Co
munist Român si Partidul Comunist 
Chinez, dintre țările noastre, care 
cunosc o dezvoltare continuă, pe 
multiple planuri, în spiritul înțele
gerilor convenite la cel mai înalt ni
vel. spre binele si interesul popoa
relor român și chinez, al cauzei ge
nerale a socialismului, independen
ței. păcii și cooperării internaționale.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă de caldă prietenie, a parti
cipat Li Zewang, ambasadorul R.P. 
Chineze la București.

★

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului, s-a 
întilnit, joi, cu Lionel Bowen, vice
prim-ministru al Guvernului Austra
liei, care întreprinde o vizită in țara 
noastră.

In cadrul întrevederii au fost e- 
xaminate stadiul și perspectivele re
lațiilor româno-australiene. posibili
tățile dezvoltăriKși extinderii colabo
rării și cooperării dintre România și 
Australia. Au fost stabilite, cu acest 
prilej, o serie de domenii de colabo
rare. precum și măsurile care să va
lorifice cit mai bine posibilitățile de 
conlucrare dintre cele două state, să 
ducă la o creștere a schimburilor e- 
conomice româno-australiene.

La convorbire a participat Iulian 
Bituleanu. adjunct al ministrului co
merțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale.

A fost de fată însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Australiei la Bucu
rești. Robert J. Goodrick.

în Capitală au început, joi, lucră
rile celei de-a V-a sesiuni a Comi
siei mixte guvernamentale româno- 
nigeriene de cooperare economică și 
tehnică.

Delegația română este condusă de 
tovarășul Ion M. Nicolae. viceprim- 
ministru al guvernului, iar delegația 
nigeriană de Michel Sunday Adigun, 
ministrul federal al planificării na
ționale.

Cele două părți examinează. în ca
drul sesiunii, stadiul actual al rela
țiilor economice bilaterale, precum 
și măsurile necesare a fi întreprinse 
pentru dezvoltarea și diversificarea a- 
cestora în diferite domenii de interes 
reciproc. Sint analizate, de aseme
nea. modul de desfășurare a schim
burilor comerciale româno-nigeriene 
și perspectivele extinderii și diver
sificării lor.

La lucrări participă Philip Binye 
Koroye, ambasadorul Republicii Fe
derale Nigeria la București.

Ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, general
colonel Constantin Olteanu. a adre
sat o telegramă de felicitare minis
trului apărării populare al Republi
cii Populare Bulgaria, general de ar
mată Dobri Djurov. cu prilejul ce
lei de-a 40-a aniversări a Zilei Ar
matei Populare Bulgare.

Joi după-amiază. la Casa Centra
lă a Armatei a avut loc o adunare 
festivă consacrată celei de-a 40-a 
aniversări a Zilei Armatei Populare 
Bulgare, la care au participat cadre 
militare din garnizoana București.

Adunarea a fost deschisă de ge
neral-colonel Marin Nicol eseu, ad
junct al ministrului apărării națio
nale.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit colonel Nikola 
Krivlev. atașatul militar, aero și 
naval al R.P. Bulgaria la București.

Au fost prezent! Todor Stoicev, 
ambasadorul R.P. Bulgaria in Repu
blica Socialistă Romania, membri ai 
ambasadei.

în încheiere, participants au vi
zionat fotoexpozitia „Aspecte din 
viata si activitatea militarilor Ar
matei Populare Bulgare" si filme 
puse la dispoziție de ambasada R. P. 
Bulgaria.

Cu același prilej, atașatul militar 
bulgar s-a întilnit cu militari din 
două unităti ale armatei noastre. 

(Agerpres)

R. S. CEHOSLOVACĂ :

Se extinde utilizarea energiei solare
Din punct de vedere 

al condițiilor climati
ce, Cehoslovacia reu
nește condiții favora
bile pentru utilizarea 
energiei solare, sector 
în care s-au realizat 
pași promițători.

Primele sisteme so
lare de încălzire a 
apei au fost instalate, 
intr-o serie de coope
rative agricole, mai 
ales din Moravia de 
sud și din sud-vestul 
Slovaciei, încă in anul 
1970. Producerea pe 
cale industrială a co
lectoarelor de energie 
a început la întreprin

derea OPS Iiromeriz. 
Avind o suprafață 
reflectantă de i—8 
mp, aceste colectoare 
sint destinate produ
cerii de apă caldă 
pentru nevoile gospo
dărești. Un model mai 
perfecționat a intrat 
in fabricație la între
prinderea de con
strucții mecanice Elek- 
trosvit Nove Zamky. 
Destinat unităților a- 
gricole, el are o supra
față reflectantă de 30 
de mp, dispune de un 
rezervor de apă cu o 
capacitate de 1000 de 
litri și de un sistem 
automat de reglare.

Cercetătorii ceho
slovaci se preocupă de 
creșterea în continua
re a eficienței colec
toarelor, de transfor
marea directă a ener
giei solare în electri
citate. Institutul de 
fizică din Orag a și 
realizat primele pile 
cu siliciu capabile să 
transforme direct e- 
nergia razelor solare 
in electricitate. Alți 
specialiști se ocupă de 
realizarea pilelor cu 
cadmiu și telur, pre
cum și a pilelor foto- 
voltaice.

tv
15,00 Telex
15,05 Pagini orchestral®
15,20 Desene animate
15,30 Viața culturală.
15,50 La volan

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
ji intervalul 21 septembrie, ora 21 — 24 

septembrie, ora 21. In țară : Vremea 
va fl în general instabilă și se va răci 
îndeosebi în a doua parte a intervalu

16,00 Emisiune în limba germani
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economie.
20,35 împliniri și perspective. Azî. ju

dețul Brăila
21,10 Confirmarea deplină a politicii 

internaționale a partidului și 
statului nostru

$1,30 Film artistic : „Ultima ediție* 
Premieră pe țară.

22.20 Telejurnal (parțial color)

lui. Cerul va fi mai mult noros. Vor 
cădea ploi locale care vor avea și ca
racter de aversă, mai frecvente în 
vestul, centrul și nordul țării. Pe 
alocuri., cantitățile de apă vor putea, 
depăși 20 litri pe metrul pătrat în 24 
de ore. Izolat se va semnala grindină. 
Vint slab pînă la moderat cu intensi
ficări la munte. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, 
mai scăzute în depresiuni, iar cele 
maxime între 16 și 26 de grade.

De la Ministerul Educației și Invățămintului
în perioada 3—5 octombrie a.c. se 

organizează un nou concurs de ad
mitere pentru școala profesională, 
învătămint de zi și seral, la toate 
unitățile de învătămint care mai au 
locuri neocupate. înscrierile se fac 
pină la 2 octombrie 1984. ora 13. la 
secretariatele respectivelor unităti de 
învătămint.

La concursul de admitere pentru 
învătămintul de zi se pot înscrie per
soanele care au promovat plasa a X-a

de liceu și nu au împlinit virsta de 
19 ani pînă la 15 septembrie 1984. cu 
excepția meseriilor : sondor-foraj, 
furnalist, oțelar, laminorist-trefilâ- 
tor. metalurgist-neferoase. mecanic 
agricol, la care limita maximă de 
virstă este de 25 de ani.

Pentru invățămintul seral se pot 
înscrie persoanele încadrate in mun
că. indiferent de virstă. care au ab
solvit invățămintul obligatoriu de 
10 ani. (Agerpres)

Dreptul de a critica, datoria de a pune umărul
(Urmare din pag. Iii
favorabil schimbului de 
idei, pentru confruntarea 
de păreri constructive, e- 
xistă. întrebarea e : cum 
sint folosite toate aceste 
forme instituționalizate ale 
opiniei comuniste, publi
ce ? Sint ele minuite peste 
tot cu tenacitate si efi
ciență și, mai ales, intră ele 
in reflexul activității co
tidiene ?

— Nu o dată, este de pă
rere unpl din activiștii de 
partid cu experiență ai 
sectorului 5 din Capitală, 
avem satisfacția să con
statăm că promovarea ati
tudinii exigente, combati
ve determină schimbări de 
esență, instaurează climatul 
proaspăt al înnoirilor. I- 
mensa majoritate a colecti
velor simt nevoia acestui 
climat ca aerul, ca apa. 
Rezultatele se văd în creș
terea responsabilității, a 
ordinii si disciplinei, a rea
lizărilor in producție. Sint 
însă si locuri unde profesa
rea criticii și autocriticii, ca 
forță motrice a dezvoltării 
și perfecționării sociale, se 
face încă cu destulă timi
ditate, „pe sărite" ori în 
împrejurări cind „e bine" 
să se ia atitudine etc.

Motivele ? Sint dintre 
cele mai felurite. Ele țin 
uneori de modul neprinci
pial de a înțelege relațiile 
dintre oameni. De dorința 
de a pune mai presus de 
interesele generale nevoia 
„confortului personal", re
lațiile „colegiale" netulbu
rate de nimic. Alteori, cri
ticii întemeiate, la obiect, 
i se caută „nod în papu
ră", calea de a o ricoșa spre

alte tărimuri. Nu sint foarte 
rare împrejurările cind 
unii criticați își recunosc 
..deschis", in două, trei cu
vinte. lipsurile, după care 
arată cu degetul spre alții, 
voind astfel să dea de în
țeles că nu era cazul să se 
facă... caz de neajunsurile 
lor. Alții se silesc în zadar 
să „breveteze" o altă stra
tagemă. Ia critica dreaptă, 
constructivă, ei vin cu „pa
chetul" de... justificări.

Un exemplu reținut, de 
asemenea, din experiența 
vieții trăite : o întreprin
dere de tricotaje nu-șl 
realizează planul lntr-o 
lună. Cauza ? Cel care 
trebuiau să livreze se
mifabricatele necesare n-au 
fost în măsură — din 
motive obiective — să 
o facă. Se poate invoca 
un asemenea motiv ? Pen
tru campionii justificărilor, 
aceasta este mană cerească, 
nu altceva.

Iată însă că se întreprin
de o analiză de partid. Si. 
ce concluzii degajă, spre 
stupefacția inșilor care se 
instalaseră temeinic sub 
cortul... justificărilor ? E- 
xact în aceeași ramură de 
activitate se aflau multi
ple posibilități de aprovi
zionare cu semifabricate. 
Trebuia doar mișcat un
ghiul opticii : de la întoc
mirea „conștiincioasă" a 
dosarului de „cauze obiec
tive". la acțiunea energică 
pentru aflarea de soluții. 
De ]a așteptarea ca cine
va. de undeva, cu o pu
tere miraculoasă să vină 
să descurce lucrurile, la 
inițiativa pătrunsă de răs
pundere de a rezolva co
respunzător problemele ne 
care viata le ridică in ori

ce clină. De la obiceiul — 
din păcate încă mult răs- 
pîndit — de a arăta cu de
getul spre alții. Ia atitu
dinea fermă. comunistă, 
critică si autocritică, sin
gura in măsură să pună în 
mișcare energiile, spiritul 
novator, să afle căi efi
ciente de soluționare.

Luind atitudine fermă 
împotriva neajunsurilor, 
comunistul nu o face cu 
ochiul privitorului de pe 
margine, care aplaudă cind 
se obțin succese sau doar 
critică atunci cind treburi
le nu merg bine. El a în
gemănat. totdeauna, drep
tul de a critica ou datoria 
de a pune umărul. El nu 
este doar un „observator" 
al fenomenelor din iur. ci 
un combatant al progresu
lui. implicat definitoriu în 
această bătălie pentru fe
ricirea oamenilor. Comu
nistul are în același timp 
obligația de a acționa cu 
răspundere revoluționară 
pentru mai bunul mers al 
activității in orice domeniu 
de activitate materială si 
spirituală. în această ordi
ne de idei, creșterea răs
punderii colective. în me
canismul democrației noas
tre. este egală cu asuma
rea mai temeinică a răs
punderii individuale. Toc
mai pentru că — asa cum 
înțelegem cu totii din re
centa cuvintare a tovară
șului Nicolae Ceausescu la 
Consfătuirea de iucru de la 
Comitetul Central — mun
ca. răspunderea colectivă 
se compun din munca si 
răspunderea concretă a 
oamenilor. Dezvoltind exi
genta în muncă a fiecă
ruia. la strung sau pe o- 
gor. în opera de conduce

re si de făurire a istoriei, 
determinăm firesc o nouă 
calitate a muncii si a vie
ții. obiectiv de prim-plan 
ai acestor ani cu ritmuri 
dinamice ai dezvoltării.

Orinduirea noastră a a- 
creditat — iar aceste zile 
fierbinți dinaintea Con
gresului partidului, de e- 
fervescente dezbateri si 
confruntare de idei, con
firmă din plin — un nou 
tip. un nou model uman : 
acela a! omului de acțiune. 
Călit în greutățile de în
ceput ale celor dinții ani 
ai revoluției. Crescut la 
școala revoluționară a cri
ticii si autocriticii. Recep
tiv la nou. alergic la în
chistare. demagogie. la 
aerele superioare, senioria
le ale unora care socotesc 
că numai ei dețin mono
polul înțelepciunii. In
transigent cu inșii asa-zisi 
cumsecade, care nu de
ranjează ne nimeni.

Ar fi o iluzie să se creadă 
că e ușor să profesezi zi de 
zi, cu nestrămutată convin
gere, o asemenea atitudine 
exigentă, comunistă. De
mersului cinstit de a dez
vălui lipsurile din jur și 
din propria activitate i se 
lipesc nu o dată pe frunte 
etichete ca : defăimare, ca
lomnie. Asumîndu-și a- 
ceste „riscuri", în climatul 
democrației noastre munci
torești, revoluționare, mii 
și milioane de oameni pro
movează o atitudine comu
nistă în viața societății 
noastre. Ei sint cei care 
desferecă lacătele pro
gresului. Ei sint oamenii 
care dau „liniștea indivi
duală" pe asumarea răs
punderii de a activa ener
gii, de a pune umărul, de a

acționa și a-i determina și 
pe alții să acționeze pen
tru perfecționare. Sint oa
menii cărora le este străină 
starea de indiferență, pe 
care ei o asimilează cu 
starea de culpabilitate 
morală.

Momentul prezent, din 
preajma Congresului al 
XIII-lea al partidului, este 
unul de accelerații funda
mentale. In cîmpul magne
tic al acestei strădanii este 
cuprinsă întreaga viață 
materială și spirituală a 
tării. Trăim ardent clipa 
care pregătește un nou 
salt in existenta societății 
românești. Proiectul de Di
rective ale Congresului al 
XIII-lea dă dimensiuni tul
burătoare viitorului care 
pune Ia temelie acțiunea 
prezentului. Acțiunea o- 
inului acestui timp : încre
zător In forțele sale de 
creație. Luptător devotat 
pentru cauza partidului 
devenită cauza Întregii na
țiuni. Hotărit să invingă 
orice obstacol ce apare în 
mersul nostru spre comu
nism. Exigent cu munca sa 
și cu munca tuturor. în nu
mele răspunderii de comu
nist pentru întreaga operă 
ce se edifică pe pămîntul 
României.

Operă în care întregul 
popor investește, cu eroism 
și abnegație, nemăsurate 
energii și, deopotrivă, visul 
său minunat, aspirația sa 
de mai bine, credința fermă 
că această aspirație se va 
Împlini dincolo de porțile 
albastre ale viitorului, pe 
care-1 apropiem prin stră
daniile noastre, sub flamu
rile tricolorului și sub 
purpura roșie, revoluțio
nară a partidului.

1
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Primit cu deosebit interes în rîndul oamenilor de știință, la Ciudad de Mexico a apărut volumul
A BOGOTA
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ELENA CEAUSESCU: Polimerizarea

lucrările Adunării
Generale a O.N.U.

A fost aprobata ordinea de zi 
a actualei sesiuni

stereospecifică a izoprenului"

CIUDAD DE MEXICO 20 (Agerpres). - Expresie a înaltei prețuiri 
și interesului unanim față de prodigioasa activitate a tovarășei aca
demician doctor inginer ELENA CEAUȘESCU, eminentă personalitate 
politică și științifică a lumii contemporane, a fost lansată în limba 
spaniolă — 
meridianele 
PRENULUI".

limbă de largă circulație, cunoscută și vorbită pe toate 
- lucrarea „POLÎMERÎZAREA STEREOSPECIFICĂ A IZO- 
Cunoscuta monografie care, de la data publicării, in

1979, a văzut lumina tiparului și în U.R.S.S., Marea Britanie, Japonia, 
Grecia, Italia și Olanda, țări în care a fost apreciată în mod una
nim drept o operă de importanță capitală în domeniile de mare ac
tualitate ale chimiei polimerilor și obținerii 
apărut, în 
Autonome 
Latine.

cauciucului sintetic, a 
condiții grafice excelente, în editura Universității Naționale 
din Mexic, prestigioasă instituție academică a Americii

BOGOTA 20 (Agerpres). — Din par
tea președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu au fost transmise pre
ședintelui Columbiei, Belisario Be- 
tancour Cuartas, și doamnei Elena 
Betancour un mesaj de salut și 
urări de prosperitate poporului co
lumbian prieten.

Mulțumind, șeful statului colum
bian a rugat să se transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu un căldu
ros salut de prietenie și deosebită 
stimă, urări de sănătate și fericire 
personală, de noi succese poporului 
român prieten.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către președin
tele Columbiei a tovarășului Manea

Mănescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, care participă la lucrările 
reuniunii internaționale pentru cola
borare și cooperare internațională, 
ce se desfășoară în orașul columbian 
Cartagena. In cadrul convorbirii au 
fost analizate aspecte ale relațiilor 
bilaterale și, cu deosebire, dezvol
tarea relațiilor economice dintre 
România și Columbia. Au fost abor
date în mod concret acțiunile prin
cipale de colaborare și cooperare în 
producția industrială, precum și de 
lărgire a schimburilor comerciale. A 
fost exprimată dorința comună de 
intensificare și diversificare pe mul
tiple planuri a relațiilor dintre cele 
două țări.

A fost prezent ambasadorul Româ
niei în Columbia, Gheorghe Dobra.

ediția spaniolă,în prefața la , . .
prof. RIOS TIRSO, de la Institu
tul de cercetări chimice din Me
xic, autorul traducerii, evidențiază 
profunzimea și densitatea informa
ției științifice și tehnologice re
unite în volum, dedicată domeniu
lui de mare importanță teoretică 
și industrială al polimerizării ste- 
reospecifice a izoprenului.

„Consider drept o deosebită 
onoare faptul de a fi colaborat la 
apariția în limba spaniolă a va
loroasei lucrări „Polimerizarea ste
reospecifică a izoprenului", pe 
care o datorăm academicianului 
doctor inginer Elena Ceaușescu — 
scrie Rios Tirso. Sint bucuros să 
pot prezenta specialiștilor mexi
cani și latino-americani ediția spa
niolă a acestei importante mono
grafii, ce ne oferă o imagine cu
prinzătoare a progreselor și desco
peririlor în. domeniul fascinantului 
fenomen al polimerizării, care a 
făcut posibilă fabricarea cauciucu
lui sintetic la nivel industrial. 
Prezentul volum, editat inițial in 
România, se referă la un domeniu 
al chimiei pe care autoarea îl cul
tivă cu mare autoritate științifici 
și care ocupă un loc de prim rang 
in preocupările sale pe tărîmul 
cercetării de profil".

Arătînd că lucrarea a fost publi
cată în mai multe țări și în limbi 
de largă circulație, autorul prefeței 
subliniază că apariția ei în limba 
spaniolă demonstrează interesul me
reu sporit manifestat pe plan inter
național față de studiile și cercetă
rile tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu în dome
nii avansate, cum este cel al po
limerizării stereospecifice și com
pușilor stereoregulați, care au re
voluționat sinteza polimerilor.

în continuare, în prefață se 
prezintă conținutul volumului, 
subliniindu-se că în prima parte a 
lucrării se analizează sistematic 
considerațiile teoretice esențiale, 
precum și literatura de speciali
tate a domeniului, definindu-se 
problema polimerizării stereospeci
fice în contextul istoriei sale și 
precizîndu-se condițiile necesara 
pentru ca polimerizarea stereospe
cifică a izoprenului, proces1 dis 
însemnătate centrală în fabricarea 
cauciucului sintetic, să producă un 
compus cis-l,4-poliizoprenul — cu 
calități cît mai apropiate de cele 
ale cauciucului natural.

In legătură cu partea a doua a 
lucrării, care adîncește și deta
liază numeroase probleme teore
tice și practice ale conducerii efec
tive a proceselor de polimerizare 
stereospecifice, autorul prefeței 
remarcă interesul științific deose
bit pe care îl prezintă marea va
rietate de experiențe și teste ce 
au fost necesare pentru punerea 
la punct și optimizarea unui ori
ginal proces de fabricație la scară 
industrială a cauciucului sintetic. 
„Lucrarea — notează _ reputatul 
specialist mexican — se încheie cu 
o amplă bibliografie, ce conține 
635 de titluri, inclusiv brevete de 
invenție din diferite țări ale lumii, 
ceea ce demonstrează perfecta sta- 
pinire de către autor a întregit 
problematici a subiectului, sporind 
valoarea științifică a cărții de 
față."

Un spațiu amplu este rezervat, 
In prefață, evidențierii prodigioa
sei activități politice și științifice a 
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, consacrată 
afirmării științei românești _ în 
lume, progresului și prosperității 
României socialiste. Este pusă în 
lumină contribuția de excepțională 
valoare a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu la 
fundamentarea, elaborarea și tra
ducerea în viață a programelor 
naționale de cercetare științifică și 
dezvoltare tehnologică, subliniin
du-se că, sub conducerea sa, s-au 
elaborat o amplă și riguroasă po
litică da cercetare științifică, pe 
termen scurt, mediu și de perspec
tivă, precum și programe cu apli
cație industrială — parte inte
grantă a planului și programelor de 
dezvoltare economică și socială a 
României. Se relevă astfel că, 
participînd creator ia dezvoltarea 
științei românești contemporane, 
tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu coordonea
ză, totodată, la nivel național, în
treaga activitate de cercetare ști
ințifică, promovînd consecvent li
nia afirmării continue a științei și 
aplicațiilor ei, corespunzător ce
rințelor impuse de marile obiective 
ale edificării României moderne. 
Relevînd că tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu este 
fondatorul și președintele Consiliu-

științific al Institutului Central 
Chimie, prestigioasă instituție 

cercetare, învățămînt și produc- 
pe care a format-o și condus-o

lui 
de 
de 
tie . 
în calitate de director general, au
torul prefeței subliniază : „Contri
buția sa personală la cercetarea 
chimică din România este de cea 
mai mare importanță, după cum o 
demonstrează succesele obținute în 
elaborarea și aplicarea noilor teh
nologii,, multe dintre ele constituind 
noutăți brevetate care au condus la 
impresionanta varietate structurală 
a industriei chimice din această 
țară".

în mod deosebit în prefața lucră
rii sînt puse în lumină meritele au
torului, unanim recunoscute pe 
plan mondial, pe tărîmul cercetării 
de front avansat in domeniul chi
miei — știință cu o influență atît de 
vastă asupra progresului general al 
societății mo
derne — sub
liniindu-se că. 
expresie a in
teresului viu si 
a prețuirii de 
care se bucură 
această activi
tate, tovară
șei academi
cian doctor in
giner Elena 
Ceaușescu i-au 
fost conferite 
prestigioase ti
tluri și distincții 
de către înalte 
foruri științi
fice, culturale și 
civice. în con
text, sînt evoca
te academiile, 
universitățile și 
societățile știin
țifice din în
treaga lume ca
re i-au 
nat 
șei 
cian doctor in
giner Elena 
Ceaușescu cali
tatea de mem
bru de onoare. 
.Doctor Honoris 
Causa, alte 
înalte titluri și 
omagii. Dintre 
acestea sînt 
reamintite ti
tlurile de pro
fesor extraordi
nar al Univer
sității Naționale

civilizației popoare-progresului și 
lor, păcii, înțelegerii și colaborării 
între toate națiunile.

Cu prilejul lansării cărții, prof. 
RIOS TIRSO, autorul prefeței și al 
traducerii, și-a exprimat aprecierea 
deosebită pentru faptul că cercetă
rile efectuate în țara noastră, sub 
conducerea și îndrumarea tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, urmăresc consecvent o 
finalitate precisă — aceea de apro
piere și de integrare a cercetării 
științifice cu practica, cu industria.

în cuvîntul său, prof. JULIO 
LABASTIDA, secretar academic 
și coordonator general al acti
vității. Universității Naționale Auto
nome din Mexic, și-a exprimat sa
tisfacția deosebită pentru onoarea 
de a prezenta acest volum — pe 
care l-a apreciat drept una dintre 
cele mai valoroase lucrări ale to-
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Autonome din 
Mexic, Doctor Honoris Causa ăl 
Universității din Yucatan și mem
bru de onoare al Societății de chi
mie din Mexic.

Apărut în zilele gloriosului ju
bileu al poporului român — cea 
de-a 40-a aniversare a revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă — 
volumul a fost lansat în cadrul 
unei ceremonii la care au participat 
membri ai conducerii Universității 
Naționale 
Asociației 
Mexic, ai 
chimice, 
demnitari 
Externe, oameni de știință și cultu
ră, membri ai Asociației de priete
nie Mexic—România, ai coloniei 
române din Mexic, studenți, un nu
meros public.

în cadrul ceremoniei, vorbitorii an 
exprimat înalta lor stimă și* prețui
re față de eminenta personalitate a 
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, prestigios om 
politic, de stat și de știință, savant 
de renume mondial, față de pro
digioasa și multilaterala sa activi
tate. A fost reliefată activitatea 
neobosită a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu 
consacrată înfăptuirii nobilelor 
idealuri ale libertății, independen
ței, dreptății sociale, ale propășirii 
patriei noastre socialiste, idealuri
lor de pace și colaborare ale Româ
niei, fiind puse în lumină contribu
țiile sale de excepțională însem
nătate la desfășurarea vieții poli
tice din țara noastră, la înflorirea 
științei și culturii românești, la 
promovarea susținută a cuceririlor 
revoluției tehnico-științifice în toa
te domeniile vieții economice și 
sociale. De asemenea, vorbitorii au 
adus un înalt omagiu activității to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu pe tărîmul progre
sului general al cunoașterii științi
fice și îmbogățirii tezaurului uni
versal de gîndire și creație tehni- 
co-știinlifică. al unirii forțelor 
științifice și culturale din întreaga 
lume pentru ca minunatele înfăp
tuiri ale geniului uman să nu mai 
fie puse în slujba războiului și dis
trugerii, ci să servească exclusiv

varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu.

Prof. JAVIER OLIVARES, direc
tor general al Institutului de cerce
tări chimice al Universității Națio
nale Autonome din Mexic, a subli
niat : „Apariția în Mexic a acestei 
lucrări, care îmbogățește literatura 
de specialitate in domeniul polime
rilor și elastomerilor cu idei și so
luții noi, constituie încă o dovadă 
a viului interes ce se manifestă pe

plan internațional față de activi
tatea doamnei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, savant de 
renume mondial".

„Cred că este deosebit de impor
tant ca rezultatele cercetărilor des
fășurate de oamenii de știință din 
România să fie prezentate publicu
lui mexican, popoarele român și 
mexican fiind legate prin afinități 
istorice și culturale. Publicarea vo
lumului doamnei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu este 
destinată să contribuie la dezvol
tarea acestor raporturi, la progres 
în difuzarea culturii, conducind, in 
același timp, la întărirea raporturi
lor de colaborare pe toate planurile 
dintre cele două popoare", a subli
niat prof. CARMEN TAGUENA, 
director general pentru schimburi 
academice al Universității Naționale 
Autonome din Mexic.

Evocînd una din strălucitele ini
țiative ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu pe 
tărîmul luptei pentru pace — 
crearea, sub președinția sa, a Co
mitetului național român „Oamenii 
de știință și pacea" — prof. JUAN 
JOSE SALDANA, președintele Aso
ciației de prietenie Mexic—Româ
nia, a spus : „îmi amintesc cu deo
sebită plăcere simpozionul -Oame
nii de știință și pacea-, desfășurat 
sub înaltul patronaj al președinte
lui Nicolae Ceaușescu, unde s-au 
analizat marile responsabilități ce 
revin astăzi științei și slujitorilor 
ei. Cu acest prilej, președintele 
României a adresat tuturor parti- 
cipanților un neuitat mesaj în nu
mele rațiunii și păcii. Acestea sini 
și valorile pe care le cinstesc oa
menii de știință mexicani — . un 
sentiment pe care l-au exprimat in 
nenumărate rînduri, înțelegînd ca 
și ei să meargă pe această nobilă 
cale". în continuare, vorbitorul a 
subliniat : „Volumul de față repre
zintă o deschidere din partea unei 
țări care dorește să facă cunoscut 
lumii nu mimai nivelul înalt al ac
tivității sale in domeniul chimiei, 
ci și să-și manifeste în mod direct 
voința sa de colaborare cu oamenii 
de știință din lumea întreagă și, 
prin aceasta, cu oamenii de știință 
latitio-americani".

LIC CLARETE RANK, directo
rul editurii Universității Naționale 
Autonome din Mexic, și-a'exprimat 
satisfacția deosebită pentru faptul 
de a fi avut prilejul să publice , 
această lucrare de mare valoare 
științifică, apreciind că monogra
fia realizată de tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu 
se va bucura de o recunoaștere 
unanimă din partea lumii științi
fice din Mexic și din America La
tină. „Sînt onorată de faptul că edi
tura pe care o conduc a putut să 
ofere serviciile sale pentru publi
carea uneia din operele științifice 
de mare valoare ale doamnei Elena 
Ceaușescu", a spus vorbitoarea.

Autonome din Mexic, ai 
inginerilor chimiști din 

Institutului de cercetări 
profesori universitari, 

din Ministerul Relațiilor •
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Mijloacele de informare în masă 

din Mexic au relatat pe larg des
pre editarea în limba spaniolă și 
lansarea lucrării „Polimerizarea 
stereospecifică a izoprenului", sub
liniind că autorul lucrării, tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, este un eminent om po
litic, de stat și de știință al Româ
niei socialiste, care s-a impus cu 
maximă autoritate în lumea știin
țifică mondială.

Sub titlul „Lansarea volumului 
-Polimerizarea stereospecifică a 
izoprenului-", ziarul mexican „GA- 
CETA UNAM" evidențiază impor
tanța lucrării, precizînd : „Procesul 
chimic tratat pune în lumină mo
dul de fabricație a cauciucului 
sintetic, atît de necesar și Mexicu- 

din 
și

unor spe- 
domeniul 
petrochi-

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT
ALEGEREA CĂPITANILOR RE

GENȚI AI REPUBLICII SAN MA
RINO. Consiliul Mare si General 
(parlamentul) din San Marino a 
ales noii căpitani regenți ai . re
publicii — Giuseppe Amici, comu
nist, si Marino Bollini. socialist. 
Noii căpitani regenți vor deține 
funcția supremă in stat oe o pe
rioadă de sase luni, urmînd să îsi 
preia atribuțiile la 1 octombrie.

SPRIJIN FERM LUPTEI PEN
TRU INDEPENDENȚA NAMIBIEI. 
Singura bază realistă si justă a re
glementării problemei namibiene 
rămîne rezoluția 435 a Consiliului

de Securitate, a declarat la New 
York secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar. Rezoluția 
prevede retragerea trupelor de 
ocupație ale R.S.A. de pe teritoriul 
Namibiei și organizarea, în acest 
teritoriu, de alegeri libere, sub su
pravegherea O.N.U. Perez de Cuel
lar a subliniat, de asemenea, că 
O.N.U. se pronunță cu hotărîre îm
potriva oricăror încercări de a con
diționa accesul la independență al 
Namibiei.

PLENARA C.C. AL PARTIDU
LUI DEMOCRATIC AL POPORU
LUI DIN AFGANISTAN. La Ka-

L_

lui, cauciuc care se produce 
petrol — o resursă pe care 
Mexicul o are din abundență".

în articol sînt prezentate mo
mente din viata și activitatea to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, evidențiindu-se 
înaltele misiuni pe care le îndepli
nește pe linie de partid și de 
stat, interdependenta strînsă dintre 
activitatea sa pe tărtm politico-so
cial și cea științifică. Autorul vo
lumului, scrie ziarul, academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, a 
primit înalte distincții universitare 
și. științifice, inclusiv din partea 
unor instituții mexicane, și a dat 
lucrări de maximă autoritate in 
domeniul chimiei polimerilor. Pu
blicarea în editura Universității 
Naționale Autonome din Mexic a 
unei asemenea lucrări științifice de 
talie mondială va contribui la a- 
propierea dintre cele două popoare, 
care, deși sînt situate Ia mare dis
tanță geografică, au legături strin-

* j
se, mai ales pe linie culturală si 
tehnică.

Articolul prezintă, de asemenea, 
o relatare privind desfășurarea ce
remoniei de lansare a ediției, spa
niole a lucrării „Polimerizarea ste- 
reospecifică a izoprenului", . evi
dențiind participarea numeroasă la 
această manifestare a 
cialiști de prestigiu din 
industriei petrolului și 
miei.

Eveniment editorial de largă re
zonanță internațională, apariția în 
limba spaniolă a cunoscutei mono
grafii „Polimerizarea stereospeci- 
fică a izoprenului".se constituie în- 
tr-o semnificativă ilustrare a pres
tigiului și competitivității școlii 
românești de chimie, ridicată la 
cele mai înalte cote prin activitatea 
de largă recunoaștere internațio
nală pe care tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu o 
desfășoară, cu remarcabilă pasiu
ne, pe tărîmul cercetării științi
fice.

Lumea științifică aduce astfel, 
încă o dată, un vibrant omagiu to
varășei academician doctor inginer 
Elena 
frunte 
nostru, strălucit om de știință, sa
vant de renume mondial, pentru 
activitatea neobosită, deosebit dc 
bogată pe care o consacră, alătnri 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul iubit al partidului și 
statului, înfăptuirii năzuințelor de 
progres și bunăstare ale întregii 
națiuni, consolidării independenței 
și suveranității patriei, împlinirii 
aspirațiilor oamenilor dc pretutin- 

intr-o lume mai 
bună, a păcii și

Ceaușescu, militant de 
al partidului și statului

deni de a trăi
dreaptă și mai ___ , „ ,__ _
colaborării între toate națiunile.

bul au avut loc lucrările Plenarei 
Comitetului Central al Partidului 
Democratic al Poporului din Afga
nistan. Secretarul general al C.C. 
al P.D.P.A.. președintele Consiliu
lui Revoluționar al Republicii De
mocratice Afganistan, Babrak Kar- 
mal, a prezentat raportul ..Cu pri
vire la creșterea rolului comitetelor 
și organizațiilor de partid și la 
răspunderea ce Ie revine pentru 
situația locală".

DEMONSTRAȚn LA SEUL. Pe 
străzile Seulului au avut loc am
ple demonstrații ale oamenilor 
muncii și studenților, care s-au 
pronunțat pentru garantarea drep
tului la muncă si pentru suspen
darea presiunilor regimului sud- 
coreean asupra mișcării sindicale

din Coreea de Sud. Manifestanțîi, 
relevă agențiile Reuter și AP. au 
scandat lozinci și au împrăștiat 
manifeste în care criticau politica 
regimului de la Seul de a se da 
mină liberă companiilor transna
ționale să realizeze beneficii în 
detrimentul oamenilor muncii sud- 
coreeni. Poliția a intervenit, ope- 
rînd arestări.

O NOUA VICTIMA a politicii 
represive a regimului rasist de Ia 
Pretoria s-a înregistrat în marea 
aglomerare urbană a populației de 
culoare de la Soweto, în apropie
re de Johannesburg. Este vorba de 
un tînăr negru ucis de poliția care 
a împrăștiat cu brutalitate partici- 
pantii la o nouă manifestație an- 
tiapartheid.

Pentru trecerea la negocieri concrete 
asupra problemelor aflate în fața 

Conferinței de la Stockholm
Intervenția reprezentantului României

STOCKHOLM 20 (Agerpres). — 
Dezbaterile si contactele din cadrul 
Conferinței de la Stockholm sînt vi
zibil marcate de preocuparea multor 
delegații. în special reprezentind țări 
mici si mijlocii, de a orienta lucră
rile spre Identificarea pozițiilor co
mune sau apropiate conținute în di
feritele propuneri prezentate, care 
să servească drept punct de pornire 
spre negocierea unor acorduri capa
bile să contribuie efectiv la amelio
rarea climatului politic european.

în baza mandatului aprobat, a 
orientărilor si indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România, dele
gația tării noastre va conlucra strins 
cu toate delegațiile participante si 
va acționa. împreună cu acestea, 
pentru trecerea cît mai curînd la 
negocieri concrete asupra tuturor 
propunerilor prezentate la conferin
ță. în vederea identificării posibili
tăților de acord, a apropierii pozi
țiilor si a elaborării unor acorduri 

‘ corespunzătoare, a arătat reprezen
tantul român în cadrul dezbaterilor 
de joi.

Vorbitorul a subliniat că însăși 
rațiunea de a fi a conferinței este 
de a contribui prin rezultatele sale

concrete Ia oprirea periculoasei de
teriorări a situației din Europa și 
din lume, la restabilirea si consoli
darea încrederii între toate națiunile 
europene, la întărirea securității fie
căreia dintre ele si la crearea con
dițiilor pentru negocierea unor mă
suri substanțiale de dezarmare. în 
primul rînd de dezarmare nucleară. 
Prezentînd poziția tării noastre fată 
de actualul stadiu al lucrărilor con
ferinței, reprezentantul român a 
chemat celelalte delegații să se an
gajeze într-un dialog de fond asu
pra tuturor propunerilor. în scopul 
explorării aprofundate a posibilită
ților de apropiere a pozițiilor, al 
trecerii la negocierea concretă a 
unor prime înțelegeri. El a exprimat 
convingerea că elementele si abor
dările comune sau apropiate din 
propunerile țărilor participante. în 
special în ce privește nerecurgerea 
la forță sau la amenințarea cu for
ța. notificarea prealabilă a unor ac
tivități militare, limitarea unor ase
menea activități, mai ales în zonele 
de frontieră, și stabilirea unui sistem 
de comunicare si consultări 
cele 35 de state participante 
o bază bună de plecare spre 
cierea cit mai curînd a unui 
echilibrat si substantial.

între 
oferă 
nego- 
acord
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Să triumfe rațiunea,

— w(sa prevaleze interesele păcii !j
S.UJL î Noi avertismente asupra consecințelor

catastrofale ale unui război atomic
WASHINGTON 20 (Agerpres).— 

Un grup de 19 americani laureați 
ai Premiului Nobel și 178 condu
cători ai "mișcărilor pentru pace și 
dezarmare și protejarea mediului 
înconjurător din S.U.A. au dat pu
blicității o declarație in care aver
tizează că, in actualele condiții, ale 
escaladării cursei înarmărilor, ome
nirea este amenințată cu dispariția, 
fie că urmare a unui război nu
clear, fie a unei catastrofe ecolo
gice. în această punere în gardă 
— lansată in ajunul unei conferințe 
naționale, cu tema „Soarta Pămin- 
tului", care urmează să se desfă
șoare la Washington — se afirmă,

Berlinul occidental - zonă
BERLINUL OCCIDENTAL 20 

(Agerpres). — Din inițiativa unor 
organizații antirăzboinice, în Ber
linul occidental a fost lansată o 
amplă campanie in favoarea păcii, 
desfășurată sub deviza : „Orașul 
nostru — zonă liberă de arme nu
cleare 1“ Expoziții itinerante în 
toate zonele orașului, standuri 
de publicații, lozinci evidențiază 
necesitatea intensificării acțiunilor 
împotriva pericolului izbucnirii

î
î 
î 
î

de asemenea, că în cazul unui răz
boi atomic în care ar fi folosită 
doar o mică parte din armele nu
cleare existente „s-ar produce su
ficient fum și cenușă pentru a aco- i 
peri lumina soarelui în cea ihâi ț 
mare parte a emisferei nordice, ( 
aruncind planeta, timp de mai ’ 
multe luni, intr-o iarnă nucleară ț 
ucigătoare".

Semnatarii documentului au 
rut celor două 
greșului 
dieri și 
riscurile 
nuclear.

ce-
camere ale Con- 

S.U.A. să organizeze au- 
dezbateri in legătură cu 
izbucnirii unui cataclism

liberă de arme nucleare
unei catastrofe nucleare, ce ame
nință întreaga omenire, existența 
vieții pe planeta noastră.

A fost lansat un apel pentru a fi 
semnat de locuitorii orașului, în 
care se cere încetarea amplasării 
de rachete nucleare cu rază medie 
de acțiune pe continentul euro
pean, distrugerea celor existente, 
unirea eforturilor în apărarea păcii 
și pentru dezarmare.

înaintea Adunării Generale a F.AA.L si B.I.R.D

Luări de poziție in sprijinul soluționării r^hitebile 
s problemelor financiare mondiale

în preajma Adunării Generale a F.M.I. și a B.I.R.D. — care începe luni, 
24 septembrie, la Washington — se înregistrează noi luări de poziție în 
sprijinul soluționării echitabile a problemelor financiare mondiale, în spe
cial a celei privind datoriile externe ale statelor în curs de dezvoltare. 
Se evidențiază îndeosebi responsabilitatea ce revine țărilor industriali
zate in acest domeniu, precum și impactul negativ pe care nerezolvarea 
problemei datoriilor externe și a ratelor ridicate ale dobinzii îl are asu
pra economiei internaționale, în ansamblul său.

PARIS 20 (Agerpres). — La în
cheierea unei conferințe desfășurate 
la Paris în perspectiva Adunării Ge
nerale anuale a Fondului Monetar 
Internațional și a Băncii Internațio
nale pentru Reconstrucție și Dez
voltare, miniștrii de finanțe și ai 
economiei din 12 țări africane fran- 
cofone au cerut oficialităților S.U.A. 
să adopte măsuri de urgență pe 
plan financiar în favoarea statelor 
celor mai puțin dezvoltate, ale căror 
datorii externe au crescut conside
rabil ca urmare a sporirii ratei do- 
binzilor. Una dintre cauzele care 
lovesc în mare măsură aceste state 
— au arătat miniștrii africani re
uniți la Paris — o constituie și 
creșterea constantă a valorii dola
rului S.U.A.

PARIS 20 (Agerpres). — Secreta
rul general al Organizației pentru 
Cooperare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.), Emile van Lennep, a 
declarat, la Paris, în cadrul unei 
conferințe de presă, că este îngrijo
rat de „lipsa voinței politice" a sta
telor industrializate de a renunța la 
măsurile comerciale protecționiste în 
vigoare. Estimînd că, în prezent, 
aceste state nu își reduc „dispoziti
vele protecționiste", secretarul gene
ral al O.E.C.D. le-a cerut țărilor in
dustrializate să-și deschidă în mai 
mare măsură piețele pentru produ
sele țărilor în curs de dezvoltare, 
îndeosebi pentru acelea care au da
toriile externe cele mai mari — 
menționează agenția France Presse.

OTTAWA 20 (Agerpres). — întru
niți la Toronto, miniștrii de finanțe 
ai țărilor Commonwealth-ului se 
pregătesc pentru Adunarea Generală 
a F.M.I.—B.I.R.D. de la Washington, 
examinind posibilitățile de soluțio
nare a crizei mondiale a datoriilor.

Potrivit agenției Reuter, unul din
tre rapoartele pe baza cărora se 
poartă discuțiile „avertizează că 
actuala situație financiară interna
țională este instabilă și periculoasă. 
Dacă marile țări industrializate nu 
acceptă soluții radical noi, țările în 
curs de dezvoltare împovărate de 
datorii, ajungînd în imposibilitatea 
de a plăti, ar putea destabiliza sis
temul financiar", adaugă respectivul 
raport.

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 
— în cadrul lucrărilor celei de-a 39-a 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. 
continuă examinarea unor probleme 
organizatorice si procedurale, ur- 
mînd ca luni. 24 septembrie, să în
ceapă dezbaterile generale, respectiv 
prezentarea de către șefii de delega
ții, în plenara adunării, a pozițiilor 
de principiu si a propunerilor guver
nelor lor în legătură cu marile pro
bleme ce confruntă omenirea con
temporană.

întrunit la sediul din New York al 
Națiunilor Unite. Biroul Adunării 
Generale a aprobat ordinea de zi a 
actualei sesiuni, care cuprinde un 
număr de 141 de puncte. Ea reflectă 
marea complexitate a vieții interna
ționale actuale, sentimentul de îngri
jorare crescîndă al unui mare număr 
de guverne, al popoarelor de pretu
tindeni în legătură cu cursul pericu
los al evenimentelor pe arena mon
dială. precum și necesitatea resimți
tă mai mult ca oricînd de opinia pu
blică internațională de a se folosi la 
maximum posibilitățile de dialog și 
negocieri oferite de Națiunile Unite 
pentru a se elabora soluții reciproc 
acceptabile în marile probleme poli
tice. economice, militare si de altă 
natură ale omenirii, de a se face to
tul pentru asigurarea dreptului sa
cru al popoarelor la pace, la viată, 
la dezvoltare liberă si independentă.

Pe agenda actualei sesiuni figu
rează o serie de puncte importante 
care au la bază initiative românești 
sau propuneri prezentate de tara 
noastră. împreună cu alte state, care 
se referă la probleme majore, de 
stringentă actualitate • ale vieții in
ternaționale și care vizează materia
lizarea idealurilor de înțelegere, 
cooperare si pace ale tuturor popoa
relor care trăiesc pe planeta noastră.

R. P. CHINEZĂ

Sesiunea Comitetului
Permanent al Adunării

Naționale 
a Reprezentanților Populari

BEIJING 20 (Agerpres). — La 
Beijing s-au încheiat lucrările sesiu
nii Comitetului Permanent al Adună
rii Naționale a Reprezentanților 
Populari a R.P. Chineze — transmite 
agenția China Nouă.

Comitetul Permanent a adoptat o 
serie de legi, precum și decizia pri
vind aderarea Chinei la Convenția cu 
privire la interzicerea producerii, 
perfecționării și stocării armelor bac
teriologice (biologice) și toxice și 
distrugerea lor.

în cadrul sesiunii a fost hotărîtă 
numirea lui Song Jian ca ministru 
însărcinat cu Comisia de stat pen
tru știință și tehnologie, și a lui Lu 
Dong în funcția de ministru însărci
nat cu Comisia economică de

Convorbiri 
la Phenian

stat.

i

înPHENIAN 20 (Agerpres). 
cursul convorbirilor care au avut loc. 
la Phenian. între Kim Ir Sen. se
cretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, și Masashi Ishi- 
bashi, președintele Comitetului Cen
tral Executiv al Partidului Socialist 
din Japonia, au fost discutate o serie 
de probleme internaționale, inclusiv* 
situația din Peninsula Coreeană, ra 
porturile dintre R.P.D. Coreeană și 
Japonia, dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două partide — informează-a- 
genția A.C.T.C.

De ambele părți 
terea pericolului 
clear, s-a relevat 
rii de zone ale Păcii, lipsite de arme 
nucleare, si s-a evidențiat semnifi
cația deosebită a creșterii în în
treaga, lume a mișcării de luntă! pen
tru pace. împotriva armelor nu
cleare.

De asemenea. în cursul convorbi
rilor a fost subliniată importanta 
propunerii privind organizarea unor 
convorbiri tripartite în problema co
reeană. precizează A.C.T.C.

s-a subliniat creș- 
unui război nu- 

semnificatia creă-

In pregătirea Congresului
P. C. Francez

PARIS 20 (Agerpres). — La Paris 
s-au încheiat lucrările plenarei C.C. 
al P.C. Francez, consacrată analizei 
situației politice interne și sarcinilor 
partidului în etapa actuală, precum 
și pregătirilor pentru cel de-al 
XXV-Iea Congres al P.C.F.. progra
mat să se desfășoare în luna fe
bruarie 1935.

Participanții au aprobat raportul 
Biroului Politic al C.C.. prezentat de 
secretarul general al partidului. 
Georges Marchais. în document sînt 
formulate principiile de bază ale ra
portului ce va fi prezentat viitoru
lui congres. De asemenea, plenara a 
ales o comisie însărcinată cu elabo
rarea proiectului de raport pentru 
forumul comuniștilor francezi din 
1985.

ORIENTUL MIJLOCIU
© Problema unor reforme politice și constitutionale în dez
baterea guvernului libanez • Atentat la Beirut soldat cu 

numeroși morfi și răniți
ționale de presă, citind postul de 
radio Beirut. Explozia a fost pro
vocată de o mașină încărcată cu 
explozibil, care a forțat intrarea în 
clădire. Potrivit postului de radio, 
peste 20 de persoane și-au pierdut 
viața și 60 au fost rănite.

Agenția France Presse anunță că 
printre răniți se află ambasadorii 
Statelor Unite și Marii Britanii în 
Liban.

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 
— Comitetul O.N.U. privind exer
citarea drepturilor inalienabile ale 
poporului palestinian a recomandat 
Adunării Generale să acționeze în 
vederea convocării unei conferințe 
internaționale asupra Orientului Mij
lociu — transmite agenția Taniug. 

Comitetul si-a exprimat încrederea 
că o astfel de conferință „ar asigu
ra. pentru toate Părțile interesate, 
posibilitatea participării la negocie
rile vizînd solutionarea echitabilă a 
crizei din Orientul Mijlociu".

BEIRUT 20 (Agerpres). — Gu
vernul libanez de uniune națională, 
condus de premierul Rashid Kara- 
me. și-a continuat, joi. consultările 
din cadrul seriei de reuniuni neofi
ciale. dezbaterile prelungindu-se cu 
încă o zi. transmit agențiile Asso
ciated Press si United Press Inter
national. Au fost analizate probleme 
privind încetarea ocupației israeliene 
în sudul Libanului și aplicarea unor 
reforme politice și constitutionale. 
Totodată. întrevederile s-au concen
trat asupra definitivării componentei 
„Comitetului constituant". organ 
consultativ prezidat de șeful statului. 
Amin Gemayel, și care va trebui să 
elaboreze proiectul unei noi consti
tuții, în decurs de un an.

★
la Beirut a avut loc 
clădire anexă a am-

Joi dimineața, 
o explozie, la o 
basadei americane, situată în car
tierul Awkar din nord-estul capitalei 
libaneze — anunță agențiile interna-
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