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IH SPIRITUL INDICAȚIILOR TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Muncă exemplar organizată, înaltă răspundere 
pentru iufeplinira îiwm* sarcini ft economie

h întreaga țară să se muncească bine organizat, zi și noapte, 

cu toate forțele, cu toate mijloacele pentru

RECOLTAREA LA TIMP
Șl INTENSIFICAREA iNSĂMlNTĂRILOR

® Strîngerea și transportul recoltei — organiza- 
zate și desfășurate exemplar

® Cadrele de conducere din unitățile agricole, 
cu sprijinul consiliilor populare și al organizațiilor 
de partid, să antreneze pe cooperatori, pe toți locui
torii satelor ia recoltarea cu prioritate și eliberarea 
de resturi vegetale a suprafețelor prevăzute a fi în- 
sămînțate în această toamnă

© Viteza zilnică de lucru la semănat să crească 
mult, astfel încît, peste tot, să fie recuperate întîr- 
zierile la executarea acestei lucrări

® în 3—4 zile să se încheie însămînțarea orzu
lui, iar cel tîrziu la 7 octombrie — a grîuiui în jude
țele din nordul țării și 14 octombrie în cele din sud

© Activitatea mecanizatorilor să fie organizată 
în schimburi prelungite, de zi și de noapte

© Pretutindeni, mecanizatorii și specialiștii au 
datoria de mare răspundere de a asigura efectuarea 
lucrărilor la un nivel agrotehnic înalt, respectînd în
tocmai densitățile stabilite
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STADIUL ÎNSĂMINJĂRII CULTURILOR DE TOAMNĂ, in procente pe 
județe, în seara zilei de 28 septembrie (date furnizate de Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare)
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Realitățile de azi din țara noastră 
demonstrează cu . puterea faptelor 
mărețele realizări obținute de poporul 
român sub conducerea ■ partidului, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. îndeosebi peri
oada inaugurată de Congresul al 
IX-lea, denumită cu dreptate și 
mindrie de poporul nostru „Epoca 
Ceaușescu", se inscrie ca perioada 
cea mai strălucită și mai măreață 
in realizări din intreaga Istorie a 
țării. Stau și vor sta mărturie cti
toriile acestei epoci : industria mo
dernă a României, agricultura larg 
deschisă perfecționării și moderni
zări), noile edificii și construcții 
ridicate in orașe și sate într-o de
plină armonie.

Este cit se poate de evident că 
marile realizări obținute de poporul 
român in anii construcției socialiste 
și, cu deosebire, in ultimele ’ două 
decenii sint nemijlocit legate de 
ampla dezvoltare a cercetării știin
țifice proprii, care a devenit un 
factor important de accelerare a 
progresului economic și. social al 
țării. Este meritul de neprețuit al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de a 
fi definit o concepție nouă, cuprin
zătoare și înaintată cu privire la 
rolul științei ca torță nemijlocită de 
producție, de a fi ridicat menirea 
științei și statutul slujitorilor săi la 
cel mai înalt nivel, de a fi creat 
condițiile materiale și organizatori
ce pentru integrarea cercetării cu 
producția și invățătninlul, de a fi 
orientat ferm forțele din institutele 
de cercetare și inginerie tehnologică 
spre soluționarea problemelor fun
damentale ale producției materiale, 
ale vieții economico-sociale. Aceas
ta a marcat o profundă reașezare 
revoluționară a rolului și locului 
științei și tehnicii naționale tn an
samblul activității economico-sociale 
din patria noastră, a făcut să creas
că considerabil patrimoniul creației 
științifice românești, contribuția ei 
la dezvoltarea și modernizarea tor
țelor de producție, la sporirea avu
ției societății, a venitului national, 
ia ridicarea neincetată a României 
socialiste pe noi trepte de progres 
și civilizație.

De bună seamă, un moment de 
referință in dezvoltarea științei și 
ingineriei tehnologice l-a constituit 
hotărirea conducerii partidului și 
statului uostru ca activitatea de în
drumare și conducerea directă a

Acad, loan ANTON 
vicepreședinte al Academiei 

Republicii Socialiste România

muncii de creație științifică și teh
nică să fie încredințate tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om de știință, 
prestigios savant de largă recunoaș
tere și prețuire internațională,

luptător neobosit pentru transpu
nerea in viață a politicii interne și 
externe a Partidului Comunist Ro
mân. Ca prim viceprim-ministru .al 
guvernului și ca președinte al Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, tovarășa Elena Ceaușescu 
conduce cu înaltă competență în
treaga activitate de cercetare știin
țifică din țara noastră, iși aduce o 
contribuție de excepțională valoare 
la fundamentarea, elaborarea și tra
ducerea in viață a programelor na
ționale de cercetare științifică și 
dezvoltare tehnologică, promovînd

consecvent linia afirmării continue 
a științei și aplicațiilor ei, corespun
zător cerințelor impuse de marile 
obiective ale dezvoltării economico- 
sociale a României.

Pe fondul marilor progrese în 
dezvoltarea științei în țara noastră, 
îndeosebi din ultimele două decenii, 
proiectul de Directive ale Congresu
lui al XIII-lea al P.C.R. prevede 
pentru cincinalul 1986—1990 — ca 
un obiectiv esențial — intensificarea 
puternică a cercetării științifice și 
dezvoltării tehnologice, accelerarea 
introducerii progresului tehnic, 
creșterea aportului acestuia la 
modernizarea economiei, la spo
rirea eficientei întregii activi
tăți economico-sociale. In sta
bilirea acestei orientări funda
mentale pentru progresul econo
mico-social al țării, înscrisă în pro
iectul de Directive, s-a pornit de la 
aprecierea deosebit de importantă 
făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 27 iu
nie a.c. — și anume, că omenirea 
pășește într-o nouă etapă a revolu
ției tehnico-științifice, la care și 
țara noastră trebuie să participe ac
tiv și să se ridice la nivelul celor 
mai înalte cuceriri ale științei și 
tehnicii mondiale. Evidențiind aceas
tă realitate și cerință, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia in cuvîn- 
tarea rostită la această plenară : 
„O atenție deosebită se va acorda 
științei, tehnicii și celorlalte sectoa
re ale cercetării științifice și cu
noașterii umane — factor determi
nant pentru făurirea cu succes a 
socialismului și comunismului în 
România, pentru triumful socialis
mului și comunismului in întreaga 
lume".

Dealtfel, proiectul de Directive 
afirmă cu putere că perioada 1986— 
1990, care va asigura intrarea patriei
(Continuare in pag. a 11-a)
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Democrație și responsabilitate

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI, OAMENI Al 

MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

Folosiți din plin mijloacele mecanice, fiecare oră bună de lucru 
din zi și din noapte pentru a încheia, la termenele stabilite, însămînțarea 
cerealelor de toamnă, executați lucrări de cea mai bună calitate la pregă
tirea terenului și semănat, spre a obține recolte mari in anul viitor!

Combinatul siderurgic Galați. Imagi
ne din oțelăria nr. 1

Foto : S. Cristian

Dualitatea calitate- 
eficiență a devenit un 
imperativ maior al e- 
oocii noastre : terenul 
unde se verifică trăi
nicia structurilor so
ciale — capacitatea lor 
de a se depăși, esența 
lor revoluționară sau 
retrogradă — terenul 
unde se înfruntă inte
ligentele. capacitatea 
de creație a națiuni
lor. Interese vitale ; 
un imperativ cu tră
sături de forță obiec
tivă. care nu tine 
seama nici <de bune 
intenții, nici de iusti- 
ficări. sancționează 
catastrofic .subiecti
vismul. cu implacabi
litatea legilor na
turii.

Cînd Încercăm să 
ne reprezentăm con
cret noțiunea de ..cri
ză mondială", nrin- 
tr-o simplificare . ex
cesivă. ne referim doar 
la scaricitatea resur
selor alimentare. Or. 
în realitate e vorba de 
ceva mult mai com
plex. de frămîntările. 
de căutările — une
ori disperate — ce au 
loc oe toate olanurile 
și oretutindenl de a a- 
danta structurile e- 
xistente la explozivul, 
fenomen al revoluției 
tehnico-știintifice. sau 
revoluția tehnico-sti- 
in.tifică la structurile 
existente, tn mod teo
retic. societatea so
cialistă în care FIE
CARE oarticipă ca 
factor de răspundere 
ia elaborarea per
spectivelor de dezvol

tare în care este im
plicat total destinul 
său ca individ este so
cietatea cea mai antă 
de ă rezolva această 
coptradictie fără trau
me sociale, fără mul
titudini de tragedii in
dividuale. intr-un mod 
cit mai echilibrat, a- 
dică științific. Desi
gur. si lucrul acesta 
trebuie să ne fie clar, 
nu fără probleme care

EHSEEQ] 

de Titus POPOVIC!

se nun si se vor nune 
toi mai acut fiecăruia, 
dar ele sc soluționea
ză calitativ altfel, căci 
nu o minoritate privi
legiată decide de 
soarta majorității, ci 
toti membrii ei activi, 
adică toti cei ce mun
cesc. Exprimînd acest 
adevăr al României 
socialiste cu acea ca
pacitate de sinteză oe 
înțelesul tuturor ce-i 
caracterizează ain- 
direa oolitico-econo- 
mică. secretarul gene
ral a] partidului spu
nea. recent : „Comu
niștii. oamenii muncii 
din toate unitățile tre
buie să dezbată i>e larg 
aceste documente, 
să-si spună părerea, 
să facă oropuneri pen
tru îmbunătățirea lor. 
astfe! incit atunci cînd 
vor fi prezentate Con

gresului al XIII-lea. 
ele să reprezinte pă
rerea întregului partid, 
a întregului nostru po
por".

în spiritul acestei 
democrații RESPON
SABILE. Directivele 
Congresului al XIII-lea 
duc mai departe ceea 
ce acum aproape 20 de 
ani începea să se con
tureze si să devină ca
lea specifică a Româ
niei, a partidului ei 
comunist, care, la 23 
August, in momentul 
cînd dezastrul națio
nal Părea inevitabil si 
ireversibil. asumîn- 
du-si întreaga res
ponsabilitate istorică, 
s-a dovedit a fi sin
gura forță politică le
gitimă. investită de 
popor cu călăuzirea 
destinelor sale. Ceea 
ce constituie esența a- 
cestei politici. cu 
Drecădere de la Con
gresul al IX-lea în
coace. este folosirea 
adevărului ca o Dîr- 
ghie mobilizatoare : 
căci acest partid n-a 
făgădui! nimănui
marea cu’ sarea, ci a 
spus fiecăruia, clar, 
fără nutintă de echi
voc : .calea sere bu
năstare. fericire. îm^ 
olinire a tuturor nă- 
zuintelor stă in mii- 
nile fiecăruia : revo
luția nu se încheie la 
un moment dat -4 
dună care ar urma o
(Continuare 
în pag. a IV-a)

PRODUCȚIA FIZICA Șl EXPORTUL
— realizate zilnic, integral, la nivel calitativ ridicat

• în fiecare întreprindere, la fiecare loc de 
muncă să fie luate neîntîrziat măsuri eficiente pen
tru îndeplinirea ritmică a programelor de fabricație, 
pentru realizarea neabătută a producției fizice, la 
fiecare produs, la fiecare sortiment

© Măsuri ferme, eficiente pentru realizarea cu 
prioritate, în toate unitățile, a întregii producții pre
văzute a fi livrate la export, la termenele și în condi
țiile de calitate stabilite în contractele încheiate cu 
partenerii externi

• Să se stabilească programe concrete de ac
țiune pentru recuperarea restanțelor, în unitățile 
unde există, astfel ca planul pe acest an să fie reali
zat la toți indicatorii

• Cu înaltă exigență trebuie să se acționeze în 
fiecare unitate economică pentru folosirea deplină, 
cu înalt randament, a tuturor capacităților de pro
ducție

© Printr-o organizare superioară a producției și 
a muncii, prin întărirea ordinii și disciplinei să se 
asigure folosirea deplină a timpului de lucru și a for
ței de muncă

© în centrul preocupărilor tuturor oamenilor 
muncii să se situeze soluționarea problemelor fun
damentale ale creșterii eficienței economice, prin 
sporirea mai accentuată a productivității muncii, re
ducerea mai substanțială a consumurilor materiale, 
economisirea severă a materiilor prime, combustibi
lului și energiei, înnoirea și modernizarea producției

• Un factor determinant pentru progresul in
dustriei românești, pentru creșterea competitivității 
ei pe plan internațional — ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor în toate întreprinderile

® O cerință majoră, la ordinea zilei, în fiecare 
întreprindere : pregătirea temeinică, sub toate as
pectele, a planului pe anul 1985, ultimul an al actua
lului cincinal

OAMENI Al MUNCII DIN INDUSTRIE!

Acționați cu hotărîre, cu toată priceperea și hărnicia voastră, 
printr-o muncă exemplar organizată, cu înalt spirit de răspundere 
pentru realizarea ritmică a planului la producția fizică, la fiecare 
sortiment, pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor la export!

35 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze
Tovarășului HU YAOBANG

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez

Tovarășului LI XIANNIAN
Președintele Republicii Populare Chineze

Tovarășului PENG ZHEN
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chineze

Tovarășului ZHAO ZIYANG
Premierul Consiliului de Stat

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a proclamării Re

publicii Populare Chineze, in numele Partidului Comu
nist Român, ai Guvernului Republicii Socialiste România 
și al poporului român, vă adresăm dumneavoastră, Parti
dului Comunist Chinez, Adunării Naționale a Reprezen
tanților Populari, Guvernului Republicii Populare Chi
neze și poporului frate chinez un cordial salut prietenesc 
șl cele mai calde felicitări.

Proclamarea, la 1 octombrie 1948, a Republicii Populare 
Chineze a reprezentat o strălucită încununare a îndelun
gatei lupte revoluționare, plină de sroism și sacrificii, 
desfășurată de poporul chinez sub conducerea gloriosului 
său partid comunist împotriva vechiului regim de exploa
tare și asuprire, a dominației Imperialiste, pentru elibe
rare socială șl națională.

Crearea Republicii Populare Chineze a constituit un 
eveniment de Însemnătate istorică, care a Inaugurat o 
nouă eră in viața și destinele marelui popor chinez, avind, 
totodată, o profundă semnificație pe plan Internațional, ca 
urmare a modificării substanțiale a raportului de forțe in 
favoarea socialismului, Independenței, progresului șt 
păcii.

In cei 35 de ani care au trecut de la proclamarea Repu
blicii Populare Chineze, poporul chinez, punindu-și in 
valoare marile sale energii creatoare, muncind cu multă 
abnegație, cu dăruire șl pasiune, a obținut succese remar
cabile In vasta operă de edificare a socialismului, in afir
marea tot mai puternică a Chinei pe arena mondială Co
muniștii români, întregul popot român dau. o Înalță 
apreciere amplei activități pe care harnicul popor chine2 
o desfășoară, sub conducerea Partidului Comunist Chinez, 
pentru transformarea țări) sale Intr-un puternic stat so
cialist, cu o industrie și agricultură moderne, cu o știință 
și tehnică avansate, cu un nivel de trai tot mai ridicat.

al Republicii Populare Chineze
Apreciem, de asemenea, rolul tot mai important pe care 
Republica Populară Chineză îl are astăzi în viața inter
națională, in lupta și eforturile generale pentru pace, 
dezarmare și securitate în lume, pentru înțelegere și co
laborare intre națiuni, pentru lichidarea subdezvoltării și 
edificarea noii ordini economice Internaționale, pentru re
glementarea disputelor dintre state pe cale politică, prin negocieri. ,

Animați de profunde sentimente de prietenie și solida
ritate, comuniștii români, întregul nostru popor se bucură 
sincer de aceste însemnate realizări și urează din toată 
inima talentatului și entuziastului popor chinez, Partidu
lui Comunist Chinez să obțină noi și tot mai mari victorii 
in dezvoltarea' și 'înflorirea patriei, in făurirea unei vieți 
noi, libere, demne și fericite.

Cu deosebită satisfacție constatăm că relațiila de 
piietenie., solidaritate și colaborare rodnică dintre parti
dele, țările și popoarele noastre cunosc o dezvoltare con
tinua in toate domeniile de interes comun. Dorim să re
afirmăm, și cu acest prilej, convingerea noastră fermă că, 
acționinc împreună, in strinsă conlucrare, in spiritul în
țelegerilor convenite la cei mal înalt nivel, relațiile dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, 
dintre Republica Socialistă România, șl Republica Popu
lara Chineză vor cunoaște o nouă și puternică dezvoltare, 
spre binele și tn interesul popoarelor român și chinez, al 
cauzei generale a socialismului, Independenței, progresu
lui, păcii și cooperării in întreaga lume.

_De ziua acestei glorioase aniversări jubiliare vă adre
săm tncă o dată, dragi tovarăși, dumneavoastră, comu
niștilor și Întregului popor chinez urarea cordială de a ob
ține noi și Importante succese tn construcția socialistă, 
pentru prosperitatea și înflorirea continuă a Republicii 
Populare Chineze.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
* Prim-ministrU al Guvernului 

Republicii Socialiste România
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fîN PREGĂTIREA CONGRESULUI AL XIII-LEA AL PARTIDULUI^

COMUNIȘTII ALEG 
COMPETENȚA, CINSTEA

SI RĂSPUNDEREA

Oamenii muncii dezbat proiectul de Directive

Deplină aprobare, unanimă adeziune 
din partea întregului popor 

SCRISORI DE LA CITITORII „SCÎNTEII"

Răspunsul, prin vot secret, al unei organizații de partid la întrebarea pusă 
în gînd de reporter: „Vor mai fi aleși sau realeși acești oameni care au 

apelat adesea la critici ascuțite, deschise?66

„Grandios și mobilizator program al înfloririi țării"

In întreaga țară continuă desfășurarea adunărilor și conferințelor de 
dare de seamă și alegeri ale organelor și organizațiilor de partid. Acestea 
se împlinesc în aceeași atmosferă de lucru, de analiză exigentă, critică 
și autocritică a activității comuniștilor, de stabilire pentru viitor a unor 
ample măsuri politico-organizator'ice menite ca, în vederea înfăptuirii pre
vederilor proiectului de Directive ale Congresului al Xlll-lea, să asigure 
creșterea capacității organelor și organizațiilor de partid de mobilizare a 
tuturor oamenilor muncii la realizarea marilor sarcini ce In revin. Pe baza 
cerințelor și orientărilor formulate de secretarul general al partidului, co
muniștii stabilesc, totodată, măsuri politico-organizatorice concrete, cuprin
zătoare, pentru a-și îndeplini in mod exemplar sarcinile de plan din acest 
an și pe întregul cincinal.

In cadrul adunărilor și conferințelor de partid, comuniștii iși exprimă cu 
însuflețire adeziunea totală, elaborind și hotăriri in acest sens, față de 
hotârirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27 iunie a.c. cu privire la realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la al Xlll-lea Congres in funcția supremă 
de secretar general al partidului.

Cu prilejul acelorași adunări, comuniștii iși aleg birourile organizațiilor 
de bază și comitetele de partid - organele executive de conducere. In 
cadrul lor sint trimiși să activeze cei mai buni dintre cei mai buni membri 
de partid. Prin ce se disting, care este profilul moral al acestor oameni ? 
Cum și-au câștigat ei autoritatea in fața acelora care îi investesc cu încre
dere ? lată întrebările la care reporterii noștri iși propun să ofere un 
răspuns in pagina de față.

j,Comoditățile“ 
combativității

privești, cu 
este să și

Una este să 
totul altceva 
vezi. Una este să asculți, cu 
totul altceva este să și auzi. 
A fost și motivul pentru 
care, după un timp, m-am 
aplecat la urechea vecinu
lui de scaun și l-am în
trebat :

— Auzi ceea ce aud șl 
eu 7 Vezi ceea ce văd și 
eu î

' a. Urmăream împreună lu
crările adunării generale 
de dare de seamă și ale
geri a organizației de 
partid de la fabrica de ma
șini-unelte a întreprinderii 
„1 Mai" din Ploiești. Pen
tru noi, cei „din afară", 
atmosfera din sală părea 
mai încărcată cu electrici
tate decît staniolul foițelor 
dintr-un electroscop. Cu
vintele celor care interve- 
neau în discuții parcă scin- 
teiau. Toți cei 136 de parti
cipant ascultau cu maxim 
interes. Nici o undă de 
plictiseală, de moleșeală, 
de amorțeală. Nimic din 
falsa combativitate a șe
dințelor devoratoare de 
timp pe care, din fericire, 
le întilnim tot mai rar. 
Nimic circumstanțial. Nici 
un exces de zel. Nimeni nu 
s-a lăsat dus de curentul 
vorbelor, nimeni nu s-a ră
tăcit în labirintul frazelor. 
Era clar că cei care inter- 
veneau în dezbateri nu o 
făceau pentru ca să strălu
cească, ci pentru că aveau 
ceva de spus. Se simțea că 
erau cu adevărat implicați 
în viața fabricii, a între
prinderii, a organizației de 
partid. Se foloseau argu
mente evidente și suficien
te, nu propoziții care să 
sune și să răsune. Oamenii 
vorbeau hotărît, ca unii 
care știu bine prețul clari
tății și conciziei. Fără 
nervi, fără suspiciuni, fără 
formulări stereotipe, pre
fabricate. Tonuri polemice, 
dar calme și chiar... calde. 
Atunci de unde încordarea, 
tensiunea, 
din 
Din 
din ______
adevărul nu bucură totdea
una. Cel puțin pe unii. Or, 
atunci și acolo fiecare din
tre vorbitori spunea adevă
ruri care te bucurau, dar și 
unele tăioase. Cel puțin 
pentru unii. S-au rostit 
nume și prenume : ale ace
lora care obișnuiesc să se 
supere pe soare pentru că... 
apune prea devreme ; ale 
acelora care mai 
încă pe valurile 
care uită că timpul 
nă bani nu numai 
lurile Hudsonului 
Tamisei, ci și pe malurile 
Prahovei... Evident, s-au 
făcut auzite și elogii. Am 
constatat însă că majorita
tea vorbitorilor mai mult 
au criticat decît au lăudat 
Să merite oare membrii a- 
cestei organizații toate a- 
ceste reproșuri 7, mă între
bam. Se află cumva fabri
ca de mașini-unelte într-un 
impas deosebit 7 ; ocupă 
vreunul din ultimele locuri 
în ierarhia întreprinderii ? 
Impresia pe care ne-o for
masem ascultînd darea de 
seamă părea că n-are nici 
o legătură cu vehemența 
criticilor 
unul, nu 
joritatea 
cuvînt.
adevărul 7 De unde atîta 
înverșunare și pentru ce 7 
Lăcătușul Ștefan Cercel a 
criticat biroul organizației 
de bază pentru că n-a ur
mărit cu mai multă atenție 
atingerea indicelui de uti
lizare a mașinilor-unelte. 
Spunea : „Indicele planifi
cat pentru acest an este de 
86,4 la sută ; noi n-am 
realizat decît 68,7 la sută. 
Consider că tovarășii... (i-a 
numit, dar din motive care 
vor deveni clare mai jos să 
spunem că... nu le-am au
zit). Avem tovarăși care, 
ca să poată cîștiga ei mai 
mult, preferă să lucreze ore 

k

„electricitatea" 
atmosfera adunării ? 
asprimea criticilor, 
franchețe. Se știe :

plutesc 
risipei ; 
înseam- 
pe ma- 
și ale

formulate nu de 
de doi, ci de ma- 

celor înscriși la 
Atunci 7 Care-i

In loc să-și 
înlocuitori. Avem 

locuri de muncă in 
de milioane de lei, 
le folosim doar in 
schimburi. Pină

suplimentare, 
crească 
mașini, 
valoare 
iar noi 
două 
cind ?“.

întrebările cădeau grele, 
în al doilea șir de scaune 
am văzut oameni ale căror 
obraze păreau capabile să 
topească chiar și ghețurile 
veșnice- Inginerii Romeo 
Hanganu, Mihai Coman si 
Mihail Butoi au criticat 
(numindu-i) pe cei care 
nu-și îngrijesc mașinile, nu 
se preocupă de ridicarea 
calificării lor și a celorlalți, 
întîrzie- la program, nu se 
zbat — au spus chiar așa : 
„nu se zbat !“ — pentru 
promovarea inventicii, a 
progresului tehnic, pentru 
folosirea timpului liber in 
mod plăcut, rațional, sănă
tos... Maistrul Dumitru 
Pirvu a vestejit așa-zisa 
activitate a acelora care 
preferă să folosească um
brela hirtiilor acoperitoare 
în loc să pună realmente 
umărul la îndeplinirea 
efectivă a programului de 
aprovizionare cu materii 
prime și materiale...

Ascultam, notam și gîn
deam : „Oare acești oa
meni sînt dominați numai 
de insatisfacții 7 Pentru ce 
această asprime 7 Carențe
le semnalate erau evident 
reale, dar... există oare oa
meni perfecți 7 Chiar ei 
despre ei au spus că se 
simt vinovați, pentru că 
n-au făcut cutare si cutare 
lucru, că n-au intervenit 
atît cit trebuia, cind tre
buia... îl citez doar pe ing. 
Romeo Hanganu : „Co-

laborarea noastră n-a fost 
totdeauna fără cusur". 
Deci, singuri au recunoscu
t-o ! au încă de luptat cu 
propriile slăbiciuni. O dată 
făcute publice, ei, infocații 
critici, nu s-au „minimali
zat" în ochii celorlalți 1 
Și faptul că s-au dovedit 
atit — ori cel puțin la fel 
— de exigenți cu tovarășii 
lor de muncă oare nu-i 
expune la izolare 7 Sigur, 
o știm cu toții și așa este : 
critica și autocritica sint 
principalele noastre arme 
de îndreptare, de împlini
re a personalității noastre 
comuniste. însă 
re tot rămine 
place să fie
Despre cîțiva dintre cei 
care vorbiseră știam că au 
făcut parte din biroul or
ganizației de bază al cărui 
mandat 
acea zi 
propuși 
didați. 
aplecat . . .
nului de scaun :

— După intervențiile as
tea e greu de crezut 
fi realeși...

Am privit în ochii 
nilor, la fețele lor. 
urmărit gesturile, 
ascultat opiniile. Gîndeam : 
Oare cum vor interpreta 
ceea ce s-a spus aici des
pre ei 1 Și, mai ales, cum 
vor reacționa ? Se vor 
socoti nedreptățiți 7 Ce vor 
fi crezind despre fermita
te, curajul opiniei liber 
exprimate, colegialitate 7 
Critica poate stinge o 
prietenie, o simpatie 7 Care 
vor fi fiind criteriile lor de 
valoare in aprecierea tova
rășilor de muncă 7 Vor da 
cîștig de cauză valorii au
tentice ori acelora doar 
aparente? Vor mai fi aleși 
ori realeși acești oameni 
care au cam deranjat des
tui prin criticile lor ascu
țite, deschise? Să vă facem 
cunoștință cu cîțiva din
tre ei...

o întreba- 
— cui îi 
criticat 2"

expira chiar in 
și au fost din nou 

pe lista de can- 
Din nou m-am 

și i-am șoptit veci-

Nu le-a plăcut designul. 
L-au modificat. Așa că de 
atunci (acum patru ani) și 
pină azi au construit multe 
asemenea dispozitive. Vreo 
opt luni habar n-au avut că 
ceea ce făcuseră ei era... in
venție. Biroul de speciali
tate al uzinei „1 Mai" le-a 
Întocmit dosarul pentru ob
ținerea brevetului de prio
ritate. îl întreb pe ing. Mi
hail Butoi :

— Chiar nu vă interesea
ză invenția aceea 7 De ce 
n-ați revendicat-o din capul 
locului 7

— Mă credeți ori nu, 
n-am știut nici unul că am 
comis asemenea., faptă. în 
al doilea rînd. nouă nu ni 
se ceruse să inventăm ni
mic. Dispozitiv s-a dorit, 
dispozitiv am dat. Și-i trea
ba dv. dacă-i ascultați pe

cei din atelier num!ndu-ne 
romantici...

Și acum lată rezultatul 
votului secret : inginerul 
Mihail Butoi — omul care 
nu se sfiește să critice 
atunci cind este ceva de 
criticat — a fost ales în bi
roul organizației de bază 
nr. 58 (cu prilejul adunării 
generale fosta organizație a 
fabricii de mașini-unelte 
s-a restructurat : există 
acum trei organizații de 
bază coordonate de un 
comitet). Iar biroul, în 
prima lui ședință, l-a 
ales secretar știți pe cine 7 
Chiar pe inginerul Mihail 
Butoi.

Astfel de secretar are 
acum organizația de bază 
din care face parte. Astfel 
de oameni aleg comuniștii.

Moment important în viata 
organizației noastre de partid, 
adunarea generală de dare de sea
mă si alegeri de la secția meca
nică III a întreprinderii „Indepen- 
denta“-Sibiu în cadrul căreia au 
fost exprimate din nou sentimen
tele de vie satisfacție si deplină 
aprobare privind realegerea de 
către Congresul al Xlll-lea in 
funcția supremă de secretar gene
ral al Partidului Comunist Român 
a tovarășului Nicolae Ceausescu, a 
prilejuit si o dezbatere aprofun
dată a proiectului de Directive Ca 
toti oarticioantii la dezbateri, 
mi-am spus si eu părerea — pe 
care tin s-o subliniez din nou în 
aceste rînduri — că proiectul de 
Directive, grandios si mobilizator 
orogram al dezvoltării tării, des
chide cu fiecare capitol al său 
largi si mărețe orizonturi înălțării 
patriei noastre ne noi culmi de 
civilizație si progres.

Garanția marilor noastre înfăp
tuiri viitoare, prefigurate de Di
rective. ne-o dau fantele de oînă 
acum. O confirmare a realismului 
prevederilor ne-o dă însăsi dezvol
tarea întreprinderii noastre, astăzi 
una din cele mai mari si moderne 
unități ale construcției de mașini 
din tara noastră. Astfel. în 1984. vo

lumul productiei-marfă este de 4.7 
ori mai mare fată de 1965. de 10.4 
ori a crescut, de asemenea, volu
mul exportului : la „Independen
ta" realizăm în prezent utilaje de 
mare complexitate tehnică, cea 
mai mare oarte din ele fiind des
tinate noilor capacități de produc
ție din mai toate ramurile econo
miei naționale.

Subliniez că si în acest an am 
obtinut succese notabile : in 8 luni 
s-a realizat, peste olan, o oroduc- 
tie-marfă de 13.4 milioane lei. o 
productie-marfă suplimentară de 
17.3 milioane lei. iar productivita
tea muncii a sporit cu oeste 2 000 
lei ne fiecare om al muncii.

Cu vie satisfacție am luat cunoș
tință din proiectul de Directive de 
amplele perspective care se des
chid in continuare industriei con
structoare de mașini si care în 
cincinalul viitor se va dezvolta in
tr-un ritm mediu anual de 7.0—7.5 
la sută. Se prevede, intre altele, 
ca peste 96 la sută din productia- 
marfă ce va fi realizată in 1990 
să fie constituită din produse noi 
si renroiectate. situate la nivelul 
ridicat a] performantelor tehnice 
ri calitative mondiale.

Si uzina noastră se va înscrie ne 
aceste înalte coordonate, sarcinile 
si orientările date de tovarășul

Nicolae Ceaușescu cu prilejul re
centei vizite făcute la noi în uni
tate constituind principalele jaloa
ne ale viitoarei dezvoltări. Ne vom 
afirma, de Pildă, int.r-un domeniu 
nou. acela al fabricării elemente
lor de structură pentru centralele 
nuclearo-electrice. care ne va cere 
un efort deosebit în perfecționarea 
forței de muncă, vor fi dezvoltate 
capacități de producție la fabri
carea lanțurilor cu role si Ia tur
nătorie pentru realizarea de ote
luri refractare, vor fi integrate în 
producție noi tehnologii de fabri
cație. cu înaltă eficientă economi
că si care asigură o calitate supe
rioară produselor noastre.

Pornind de la faptul că proiec
tul de Directive subliniază că dez
voltarea tării depinde de munca 
întregului popor, considerăm că 
este datoria noastră, a fiecăruia, 
a tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, să ac
ționăm strins uniți in marele front 
al muncii, cu toată abnegația si cu 
tot spiritul de răspundere : în 
acest fel ne angajăm in fata secre
tarului general al partidului să 
muncim si noi.

Robert SCHWEM 
maistru, întreprinderea 
„Independența "-Sibiu

„Vom munci mai bine pentru îndeplinirea amplului 
program de modernizare a agriculturii"

că vor

oame- 
Le-am 
Le-am

Romanticii acestui timp

De fapt, la început n-a 
fost decît un „romantic" : 
inginerul electronist Mihail 
Butoi (31 de ani, originar 
din Filiași, absolvent al 
facultății din Craiova, re
partizat și căsătorit la Plo
iești, în uzină din 1977, la 
mașini-unelte din 1979). 
Unii spun că epitetul i s-ar 
trage de la un glumeț care 
l-ar fi auzit vorbind o sea
ră întreagă despre roman
tism în literatură și mu
zică. Ar ti zis glu
mețul : „Ia te uită ce 
avînt romantic într-un cap 
atît de... electronic !“. Cei 
din jur au reținut doar 
„romanticul", iar în secunda 
următoare și uitaseră intîm- 
plarea. Și-au adus aminte 
de ea atunci cind Mihail 
Butoi, în numele său și al 
colegilor, tot ingineri și tot 
electroniști — Nicolae Ră- 
dulescu și Vladimir Minzicu 
— s-a angajat in fața orga
nizației de partid că se vor 
ocupa de dotarea — cu for
țe proprii 1 — a laborato
rului de electronică. După 
adunarea, de atunci cineva 
le-ar fi zis cu glas ondulat 
de vădite inflexiuni Ironi
ce : „Eh, voi, romanticii..." 
Erau deja trei și pentru 
prima dată se folosise plu
ralul. S-au pus pe treabă 
și... au reușit (sprijiniți 
fiind evident cu materialele 
necesare realizării unei 
asemenea incinte). Apoi, 
pentru prima dată în țară, 
celor de la fabrica de ma
șini-unelte a întreprinderii 
ploieștene „1 Mai" li s-a ce
rut să construiască mașini 
de „danturat în V". Doar 
două sînt țările de pe Terra 
care-și permit o asemenea 
performantă. S-au importat 
patru astfel de mașini, 
dar și acelea cu... import de 
completare (ceea ce în
seamnă că partea electro
nică, practic creierul mași
nii. se vindea separat). A 
urmat perioada în care — 
la îndemnul tovarășului 
secretar general Nicolae 
Ceaușescu — întregul

partid, întreaga Industrie 
nați’onală 
ponsabilă 
ducere a 
vestește 
secretarul 
partid de
„1 Mai" din Ploiești :

— Nu exista alternativă. 
Trebuia să continuăm con
struirea mașinilor de dan
turat în V fără să mai ape
lăm decît la resursele exis
tente în și Ia noi. Două au 
fost problemele cu care fa
brica de mașini-unelte s-a 
confruntat în mod deosebit: 
realizarea dispozitivului de 
comandă și programare al 
mașinii și ghidajul elicoidal. 
într-un timp scurt, ambele 
sarcini au fost îndeplinite. 
Cum 7 Amănunte puteți 
afla în atelier.

Le-am aflat. Dispozitivul 
s-au apucat să-1 construias
că... romanticii : trei ingi
neri electroniști. dintre care 
nici unul nu împlinise 30 de 
ani. Ghidajul „l-au luat" 
lăcătușul Ștefan Cercel (37 
de ani) și inginerul Mihai 
Coman (33 de ani), dar la 
ultimii doi vom reveni mai 
jos (aici vă spunem doar că 
„exigenții" cu care am 
început rindurile de față 
sînt același oameni despre 
care vorbim acum). Să ne 
întoarcem insă la romantici. 
Li s-a dat libertate de
plină (subliniem : dar .; și 
ajutor). Nu știau decît că 
trebuie să facă mașina. 
Și-au spus : trebuie „învă
țată" să facă așa și nu alt
fel. Avem ta dispoziție cir
cuite integrate, bistabile, 
tranzistoare, tiristori... Ca
blajele trebuiau „puse" pe 
circuite imprimate. „Elec
tronica" le-ar fi putut face 
mii. însă care fabrică se
rioasă schimbă o linie teh
nologică pentru ca să con
fecționeze — indiferent 
cui ! — cîteva cablaje 7 Cei 
trei romantici aveau nevoie 
doar de cîteva. Și le-au fă
cut singuri. Au montat ce 
era de montat.

Au făcut proba. Era bun.

a pornit o res- 
campanie de re- 
importurilor. Po- 
Nicolac Bucura, 

comitetului de 
la întreprinderea

Aerul pur al exigenței

Arătam că ghidajul mași
nii de danturat in V — în 
fond este o camă cu un 
profil mai complicat — l-au 
realizat (subliniem din 
nou : cu ajutorul tuturor) 
lăcătușul șef de echipă Ște
fan Cercel și inginerul Mi
hai Coman. Au lucrat ziua 
și noaptea, vreo șase luni 
in șir. Pe vremea cind lu
cra în „1 Mai" — acum este 
cadru didactic la I.P.G. — 
soția inginerului Coman le 
aducea mîncarea in secție. 
Ziua și noaptea. îi știa ca
pabili să rabde, capabili să 
6e îmbolnăvească, dar inca
pabili să-și părăsească „ju
căria". Chix-urile se țineau 
lanț. Toleranța dintelui lu
crat nu trebuia să treacă 
dincolo de 15 microni, iar 
treaba asta o asigura toc
mai ghidajul a cărui ecua
ție matematică o visau și 
noaptea, dar care în prac
tică... Atunci au învățat că 
eșecul nu este altceva decît 
o victorie ratată și că vic
toria nu-i decît un eșec tre
cut prin focurile creației. 
Era vorba de un secret. 
L-au descoperit cum am 
spus : in șase luni. Orice 
constructor de mașini spe
cializate pe... înalta precizie 
iși are secretul său. Repet : 
astfel de mașini nu se mai 
construiesc decît in două 
țâri de pe glob. Iar pentru 
că nu le mai importăm, 
economia națională a eco
nomisit milioane și milioa
ne de lei.

— Ați fost premiați 7, 
i-am întrebat pe cei doi.

— Am fost, dar asta con
tează 7

— Dar ce 7
— Ambiția. Păi cum., ăia 

de la care le importam au 
două capete și noi doar 
unul 7 Ei au două mîini 
drepte, iar noi două 
stingi 7...

Acum, acolo, pe mașinile 
din hala fabricii de mașini- 
unelte prind contur alte... 
priorități. întreprinderea 
„Republica" are nevoie de 
laminoare. întregul co
lectiv este angrenat in 
această lucrare. Prime
le două le-au termi
nat și chiar livrat. Nimeni 
in țară n-a mai făcut așa 
ceva. Adăugăm doar că ni
meni nu i-a scutit pe cei 
de la fabrica de mașini- 
unelte a întreprinderii 
„1 Mai" din Ploiești de sar
cinile curente : adică de 
realizarea mașinilor de 
danturat în V, a mașinilor 
de găurit adînc... Calitatea 
este principala lor caracte
ristică. Iar calitatea acestor 
mașini este calibrată de ca
litatea oamenilor care le 
creează. Calitatea acestor 
oameni nu se măsoară în 
microni. Pentru așa ceva nu 
s-au inventat încă unități 
de măsură. Există doar 
scrisori de mulțumire. Ca 
aceasta, de exemplu :
ÎNTREPRINDEREA DE 
ȚEVI „REPUBLICA" 
CĂTRE

ÎNTREPRINDEREA 
„1 MAI" — PLOIEȘTI
Colectivul nostru de me

talurgici aduce un călduros 
salut si vii mulțumiri tutu
ror oamenilor muncii din

întreprinderea dv., care au 
contribuit la conceperea și 
realizarea fizică ă celor 
două laminoare pentru 
țevi la rece, utilaje de ridi
cat nivel tehnic.

Noi sintem angrenați nu 
numai in realizarea sarcini
lor de plan, ci și pentru 
asimilarea unor produse ta
bulare vitale economiei na
ționale, așa cum este cazul 
tăvilor pentru apă grea, a 
țevilor nucleare sau a celor 
necesare industriei chimice.

Montarea ți darea în fo
losință a celor două lami
noare livrate de dv. cores
pund scopului pentru care 
au fost executate, prezintă 
siguranță in exploatare, 
lucru ce ne întărește con
vingerea că in cel mai scurt 
timp vom atinge parame
trii proiectați, situație care 
va contribui la îndeplinirea 
sarcinii trasate de insuși 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a produce in 
cantitățile necesare țevile 
pentru apă grea și nucleare, 
cinstind in acest fel măre
țele evenimente ale acestui an.

încă o dată, ne exprimăm 
admirația față de proiec
tanta și constructorii celor 
două utilaje avînd convin
gerea fermă că, și in conti
nuare, colaborarea cu dv, 
va. fi la fel de rodnică, 
avind in vedere dezvoltarea 
viitoare a întreprinderii 
noastre.

Vă mulțumim și vă dorim 
succes in activitatea dv. 
viitoare.

Director general adjunct 
C.I.P.M,
Ing. Ciogu 
CONSTANTIN

Astfel de oameni are în
treprinderea ploieșteană.

Din nou rezultatul votu
lui secret.

Cu prilejul adunării de 
dare de seamă și alegeri 
de la organizația „mașini- 
unelte", lăcătușul Ștefan 
Cercel și inginerul Mihai 
Coman au fost aleși in co
mitetul pe fabrică. (Cu nu
mai o sâptămină în urmă 
Mihai Coman a fost numit 
și șef de secție. Este, pro
babil, cel mai tinăr șef de 
secție din întreprinderea 
„1 Mai"). în prima lui șe
dință, comitetul și-a ales 
secretarul în unanimitate — 
pe Ștefan Cercel ; iar pe 
inginerul Mihai Coman ca 
secretar cu problemele eco
nomice.

Astfel de secretari are 
acum comitetul organizației 
de partid. Astfel de oameni 
aleg comuniștii. Criteriile 
după care-și apreciază 
și-și desemnează pe cei ri
dicați să-i conducă țin de 
valorile autentice: muncă, 
cinste, disciplină, dăruire, 
spirit revoluționar, corec
titudine și, de ce nu?, 
romantism. De partea 
acestor criterii sint comu
niștii. Nu numai cei de la 
întreprinderea „1 Mai", ci 
comuniștii din toată țara.

Mircea BUNEA 
Constantin CĂPRARU

Din dezbaterile pe marginea pro
iectului de Directive care au avut 
loc în unitatea noastră. Stațiunea 
pentru mecanizarea agriculturii 
Măgurele, județul Prahova, a reie- 

- sit că prevederile acestui impor
tant document. în ansamblul lor. 
au o finalitate precisă, si anume 
asigurarea progresului întregii 
noastre societăți, ridicarea patriei 
pe noi culmi de civilizație. _Cum 
este insă firesc, atentia noastră s-a 
îndreptat cu deosebire spre acele 
prevederi din proiectul de Directi
ve care privesc agricultura, dome
niul în care ne desfășurăm activi
tatea. Din lectura acestor preve
deri, ca și din dezbaterile avute, 
am înțeles limpede că în cadrul 

. .programului, de dezvoltare. .si mo
dernizare ■ a" forțelor de producție, 
la care se referă proiectul, oeste 

■ 190 miliarde lei se vor aloca pen
tru continuarea procesului de dez
voltare. intensivă a agriculturii, 
pentru înfăptuirea programului de 
îmbunătățiri funciare si mecaniza
rea completă a lucrărilor agricole. 
Mecanizator fiind, am retinut că 
pină la sfîrșitul viitorului cincinal 
agricultura va dispune de 180 000 
tractoare și de o sistemă de mașini 
de înaltă productivitate, care vor

efectua simultan mai multe opera
țiuni.

Sintem constienti că pentru obți
nerea producțiilor agricole la ni
velurile prevăzute ne revin și nouă, 
mecanizatorilor, sarcini deosebite ; 
de aceea. în analiza efectuată cu 
prilejul adunării generale de dare 
de seamă.si alegeri din unitatea 
noastră s-au făcut multe propuneri 
pentru îmbunătățirea muncii. întă
rirea disciplinei, pentru asigurarea 
condițiilor de executare a lucrări
lor agricole în unitățile oe care le 
deservim, la un nivel calitativ su
perior.

Pe lîngă buna întreținere si uti
lizare a mașinilor si utilajelor a- 
gricole din dotare. în centrul nos
tru de fabricație . s-a trecut și la 
măsuri tehnice, asigurîndu-se mo
dificarea mecanismelor unor semă
nători de la 12.5 la IQ cm între rin- 
duri.’ asa cum a indicat secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, astfel incit în 
campania de însămîntări din a- 
ceastă toamnă să realizăm o densi
tate corespunzătoare cerealelor oă- 
ioase. Totodată, s-a înființat o li
nie modernă de reconditionâri. ceea 
ce va permite creșterea volumului 
de Piese de schimb pe care ni le 
asigurăm cu forte proprii. De ase

menea. si dotarea tehnică se va 
îmbunătăți prin achiziționarea noi
lor utilaje prevăzute în olanul de 
finanțare : vor fi montate mașini
le de rulat filete și de rectificat fără 
centre, de injectat mase Plastice, 
vor fi procurate noi prese de vul- 
canizat etc.

Condițiile materiale de care dis
punem atit noi, cit si celelalte uni
tăți de mecanizare a agriculturii 
demonstrează realismul prevederi
lor proiectului de Directive, faptul 
că acestea pot fi îndeplinite întoc
mai. înfăptuirea lor- depinde însă 
de fiecare dintre noi. de felul in 
care ne vom face în continuare da
toria. în acest sens, colectivul de 
mecanizatori în care îmi desfășor 
activitatea s-a angajat să munceas
că mai bine, cu mai multă răspun
dere. întelegînd ca prin fantele 
noastre de muncă să susținem Ho- 
tărîrea plenarei C.C. al P.C.R. ca 
la al Xlll-lea Congres tovarășul 
Nicolae Ceausescu să fie reales în 
funcția supremă de secretar gene
ral al partidului.

Gheorqhe MORARU 
mecanizator,
Stațiunea pentru mecanizarea 
agriculturii Măgurele, 
județul Prahova

Creșterea puternică a rolului cercetării științifice
(Urmare din pag. I)
noastre într-o nouă fază, superioa
ră, a progresului său economico- 
social, va fi marcată puternic de 
creșterea rolului științei și tehnolo
giei in toate domeniile de activitate. 
Se atribuie astfel întregului detașa
ment al celor ce muncesc pe tărimul 
științei și tehnologiei importante 
răspunderi în ansamblul dezvoltării 
forțelor de producție, in creșterea 
și perfecționarea bazei tehnico-ma- 
teriale a societății, in promovarea 
progresului tehnico-științific in toa
te domeniile economiei naționale și 
vieții sociale, in intensificarea în 
continuare a acțiunii factorilor cali
tativi, de eficiență ai dezvoltării 
economice.

Este limpede pentru fiecare om 
al muncii din acest domeniu de 
activitate că proiectul de Directi
ve ale Congresului al Xlll-lea 
al Partidului Comunist Român 
cheamă pe toți oamenii de știință, 
cercetătorii, cadrele didactice din 
învățămîntul superior, specialiștii 
din diferite domenii de activitate 
să îmbogățească cu mai multă cu
tezanță tradițiile valoroase ale gîn- 
dirii științifice românești, să-i ridice 
cotele de participare la progresul 
societății noastre și de afirmare pe 
plan mondial.

In deplin consens 
dezvoltării susținute 
naționale, cercetarea 
va spori 
bazei de

cu cerințele 
a economiei 
științifică își 

contribuția la asigurarea 
materii prime, la înfăp

tuirea independenței energetice a 
țării. în această privință, proiectul 
de Directive stabilește prevederi
importante referitoare la descope
rirea de noi rezerve de substanțe
minerale utile, care să acopere cel 
puțin nivelul prevăzut de extracție, 
elaborarea de noi tehnologii pentru 
valorificarea eficientă a zăcăminte
lor cu conținuturi utile mai scăzute 
sau situate in condiții grele de ex
ploatare, pentru atragerea 
tul economic a tuturor 
refolosibile rezultate din 
de producție și consum, 
de noi materiale cu proprietăți su
perioare — prin metode metalur
gice, chimice, precum și de bioingi
nerie — reducerea substanțială a 
consumurilor materiale și merge
nce. Totodată, concomitent cu inten
sificarea preocupărilor pentru creș
terea fondului național de rezerve 
geologice in domeniul hidrocarburi
lor, cărbunilor, șisturilor bituminoa
se, cu valorificarea întregului poten
țial hidroenergetic și construcția de 
centrale hidroelectrice de acumu
lare prin pompaj, In proiectul de 
Directive se preconizează intensifi
carea cercetărilor științifice și per
fecționarea tehnologiilor pentru fo
losirea surselor noi de energie — a 
soarelui, vîntului, biomasei, apelor 
geotermale ș.a. De asemenea, odată 
cu asigurarea funcționării optime a 
centralelor nuclearoelectrice, în curs

in circui- 
resurselor 
procesele 

fabricarea

de realizare, se vor amplifica cerce
tările privind noile generații de 
reactori, inclusiv cu neutroni rapizi, 
precum și fuziunea termonucleară 
controlată.

Proiectul de Directive pune în 
evidență că viitorul cincinal, conti- 
nuînd tendințele pozitive din ulti
mii ani îndreptate spre creșterea 
eficienței activității economice, ac
centuează întregul proces al creș
terii economice intensive, rolul fac
torilor calitativi ai dezvoltării eco
nomice. în acest context, se prevede 
că un obiectiv fundamental al cer
cetării științifice și tehnologice îl 
constituie ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, creșterea 
in continuare a ponderii produselor 
cu performanțe de vîrf pe plan 
mondial. Concludent în acest sens 
este faptul că ponderea produselor 
industriale care se realizează la 
nivel mondial ridicat urmează să 
ajungă în 1990 la aproape 95 la sută, 
iar la 2 pină la 5 la sută din pro
ducție să se atingă performanțe su
perioare acestui nivel. De asemenea, 
se va intensifica procesul de moder
nizare a structurii industriei prelu
crătoare prin asimilarea de noi pro
duse cu înalți parametri tehnico- 
funcționali.

Evident că rolul științei și al teh
nologiei va spori considerabil și in
tr-un alt domeniu al dezvoltării 
economice intensive : creșterea pro
ductivității muncii. Proiectul de Di
rective prevede că cercetarea știin
țifică și introducerea mai accelerată 
a progresului tehnic vor sta la baza 
creșterii susținute a productivității 
muncii în industrie — calculată pe 
baza producției-marfă — într-un 
ritm mediu anual de 10 la sută, asi
gurîndu-se dublarea productivității 
în 1990 față de 1980. Creșterea pro
ductivității muncii se va realiza în 
proporție de 55 la sută prin intro
ducerea și generalizarea progresului 
tehnic, îndeosebi prin aplicarea teh
nologiilor noi de fabricație, mecani
zarea șl automatizarea producției, 
prin dotarea producției cu noi ma
șini și instalații de inalt randament 
și modernizarea celor existente. 
Demn de reținut este faptul că se 
va trece la realizarea pe scară largă 
de linii, secții și sectoare complet 
automatizate și robotizate. Mari răs
punderi revin in viitorul cincinal 
oamenilor muncii din domeniul cer
cetării științifice și dezvoltării teh
nologice și in accentuarea altor la
turi calitative ale dezvoltării acono- 
mice : reducerea consumurilor de 
materii prime, combustibil și ener
gie, creșterea gradului de valorifi
care a resurselor materiale și ener
getice ș.a.

Spațiul unui articol nu ne permite 
să intrăm in toate detaliile. Așa 
cum se prevede in proiectul de Di
rective, știința românească va trebui 
să-și sporească aportul la dezvol
tarea pe baze moderne a agricul
turii, la crearea de noi soiuri de

plante, mai productive și mai rezis
tente, de noi rase de animale cu 
capacitate de asimilare mai ridicată, 
care să asigure producții sporite ; 
ea va trebui să elaboreze soluții 
pentru folosirea rațională și integra;- 
lă a fondului funciar, pentru spor 
rirea producției și mecanizarea 
complexă a lucrărilor agricole, pen
tru utilizarea eficientă a sistemelor 
de irigații și a altor amenajări 
funciare.

Practic, în proiectul de Directive 
sînt definite sarcini și exigențe față 
de cercetarea științifică și ingineria 
tehnologică pentru fiecare ramură a 
economiei, pentru fiecare sector de 
activitate. Fără a mai detalia și alte 
probleme ce urmează a fi abordate 
și rezolvate de cercetare, este lesne 
de înțeles că oamenilor de știință1, 
cercetătorilor le va reveni datoria 
de a găsi soluții noi, îndrăznețe, dar 
și de a lupta pentru valorificarea cit 
mai repede în practică a rezultatelor 
obținute. Baza materială existentă, 
în plină dezvoltare, precum și mi
nunății cercetători și dascăli din în
vățămîntul superior, specialiști cres
cuți de partidul nostru in spiritul 
marilor lor răspunderi, reprezintă o 
garanție sigură că aceste sarcini cu
prinse în proiectul de Directive sînt 
pe deplin realiste.

Concomitent cu abordarea cu mare 
cutezanță a celor mai complexe 
probleme ale dezvoltării economice, 
cu intensificarea cercetărilor apli
cative și a dezvoltării tehnologice, 
avem sarcina să amplificăm cerce
tările fundamentale, astfel ca — așa 
cum se prevede în proiectul de Di
rective ale Congresului al Xlll-lea 
— știința românească să asigure re
zerva de soluții pentru dezvoltarea 
în perspectivă a întregii societăți, 
să participe activ la îmbogățirea pa
trimoniului mondial de creație teh- 
nico-științiflcă.

Desigur, în realizarea mobiliza
toarelor obiective ce stau în fața 
științei, a oamenilor de știință, a 
cercetătorilor și cadrelor didactice 
în viitorul cincinal se va porni de 
la marile rezultate obținute și de la 
experiența acumulată pină in pre
zent, fiind folosită din plin și în 
cel mai inalt grad propria inteligen
ță, „aurul cenușiu" al specialiștilor 
noștri. Multiplele și complexele sar
cini înscrise în proiectul de Direc
tive ale Congresului al Xlll-lea al 
partidului, încrederea nestrămutată 
a partidului, a tovarășului secretar 
general Nicolae Ceaușescu în capa
citatea creatoare a tuturor oameni
lor muncii ce iși desfășoară activi
tatea pe tărimul creației tehnico- 
științifice ne mobilizează să ne in
tensificăm și mai mult eforturile, să 
luptăm cu toată energia și price
perea pentru ca, alături de întregul 
popor muncitor, să ne aducem în
treaga contribuție la progresul eco- 
nomico-social al patriei noastre, la 
ridicarea României socialiste la un 
nivel superior de dezvoltare și civi
lizație.
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ÎN SPIRITUL INDICAȚIILOR SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

LA LUCRĂRILE AGRICOLE - TOȚI LOCUITORII DE LA SA TE!
Urgentarea însămînțărilor și a recoltării, recuperarea unor rămineri in urmă impun o planificare 

temeinică a muncii, pe zile, pe formații de lucru, realizarea întocmai a ritmurilor stabilite

CALITATEA ÎNSĂMÎNȚĂRILOR ESTE „CARTEA DE VIZITĂ * 
A PRICEPERII ȘI RĂSPUNDERII AGRONOMULUI

în urmă cu citeva' zile, la ferma 
vegetală Dumbrăvița a cooperativei 
agricole din Ibânești, la marginea 
unei sole, noul inginer-șef al unită
ții. Stelian Baboi, verifica cele 4 se
mănători sosite pentru a intra in 
brazdă. Două dintre ele corespun
deau intru totul si specialistul a in
dicat să fie încărcate cu sămință de 
griu. Celelalte două prezentau unele 
defecțiuni. Și cum formația de se
mănători n-a fost insolită de un ate
lier mobil, iar șeful secției de meca
nizare nu făcea altceva decit să cau
te justificări, agronomul a invitat la 
fata locului pe însuși directorul 
S.M.A. Bine era să nu se fi ajuns 
pină aici. Intervenția fermă, de „ul
tim moment" a specialistului a evi
tat totuși compromiterea însămintă- 
rii griului pentru producția anului 
viitor. S-a manifestat aceeași preo
cupare pe toate suprafețele semănate 
pînă acum? Ce s-ar fi intîmplat 
dacă inginerul-șef n-ar fi intrat „în 
rol" fie și in acel ultim moment — 
și, la urma urmei, ce-i determină 
pe unii specialiști să nu aplice teh
nologiile stabilite în unitățile in care 
muncesc? Iată doar citeva probleme 
pe care le-am urmărit in ancheta 
efectuată pe terenurile cooperativei 
agricole din Ibănești și ale celorlalte 
unități din consiliul agroindustrial 
Dragalina.

„PE AGRONOM NU-L POATE 
ÎNLOCUI ÎN MUNCĂ DECÎT... 

AGRONOMUL"
Din cele 3 ferme vegetale ale co

operatorilor din Ibănești doar una 
singură are, în fruntea sa, un ingi
ner. La drept vorbind, . ibăneștenii 
duc lipsă de mai multă vreme de 
specialiști competenți, dornici să-și 
facă dateria. Iar drept urmare. în 
acest an au obținut, doar 2 036 kg de 
griu în medie la hectar, iar la orz 
numai 900 kg la hectar. Tocmai de 
aceea nu puțini dintre cooperatori 
i-au cerut președintelui lor să-l adu
că „acasă" pe actualul inginer-șef, ce 
locuia într-unul din orașele județu
lui. Specialistul s-a simțit onorat, 
și-a mutat repede familia intr-un 
bloc din centrul comunei si s-.a apu
cat de treabă încă din prima zi. Cum 
și-a organizat munca, știind că are 
do semănat in această toamnă 900 
hectare cu griu. 150 hectare cu orz 
și 170 hectare cu răpită? „Temelia 
unor semănături de cea mai bună 
calitate — ne relata el — se pune 
încă de la executarea arăturilor. Pen
tru a-mi lăsa cit mai mult timp să 
mă ocup de semănători.. ro-am stră
duit ca tot ce s-a putut ara pină la 
începerea însămînțărilor să fie arat 
in întregime. Acum, fiindcă sînt le
gat de semănători, l-am delegat pe 
inginerul de la ferma nr. 1 să se 
ocupe numai de arături". Nu întâm
plător, deci, la ora actuală co
operatorii din Ibănești sînt primii pe 
consiliu agroindustrial în privința 
ritmului la semănat: au încheiat in- 
sămințarea rapiței. culturilor furaje
re și orzului, iar la griu realizaseră 

pină simbătă dimineață aproape 40 
la sută din suprafața planificată. în 
documentarea pe raza cooperativei 
am asistat și la un fapt cu o semnifi
cație aparte; in timpul discuției ce 
o purtam cu specialistul a sosit un 
bărbat, spunîndu-i: „Sînteți chemat 
de urgență la consiliul popular. Vă 
așteaptă cineva de la județ". „Nu 
pot pleca, a răspuns agronomul. Să 
vină aici, ori să mă aștepte pină pe

Multe exemple demne de laudă, dar și abateri 
de la normele de muncă obligatorii

Și o întrebare adresată Direcției agricole a ju
dețului Botoșani: indicația de a repartiza spe
cialiștii de la județ și din alte localități pe uni
tăți și ferme agricole nu este obligatorie și în 

județul Botoșani ?

seară. Pe agronom nu-1 poate înlocui 
de la semănători decit... agronomul".

FERMA CU CELE MAI MULTE 
PROBLEME A DEVENIT 

„FERMA INGINERULUI-ȘEF"
Din analizele de Ia nivelul județu

lui știam că, pe lîngă specialistul 
„nou venit". în consiliul agroindus
trial Dragalina există și alți ingineri 
agronomi ce-și onorează diploma — 
și încrederea cooperatorilor — apli- 
cind cele mai corespunzătoare teh
nologii. Prin strădaniile inginerului- 
șef Dumitru Livanu, cooperativa a- 
gricolă George Enescu a obținut, în 
acest an, cu aproape 1 000 kg mai 
mult griu la hectar față de media 
pe județ. Pe fondul acestor realizări, 
în consiliul agroindustrial au apărut 
noi inițiative adoptate în spiritul re
centei consfătuiri de lucru de la C.C. 
al P.C.R.

...Ajungem pe terenurile coopera
tivei agricole din Lișna. O tarla pe 
care s-a însămînțat orz in această 
toamnă arată la fel ca cea pe care 
o Văzusem la Ibănești. Ploile căzute 
dună însămîntare au făVdri'zat dez
voltarea viguroasă a plantelor. Ve
rificăm densitatea: 405—497 plante 
răsărite pe mp. Deci din nou con
diții pentru o producție medie de 
peste 8 000 kg la hectar. Ingi- 
nerul-șef al consiliului agroin
dustrial zîmbeste cu subînțeles, 
zice : „Este ferma ce le-a redus lis- 
nenilor producția de grîu si de orz 
a acestui an." Apoi explică : în 
toamna trecută ferma nu s-a înca
drat în epoca optimă de semănat, 
iar lucrările au fost de o calitate 
inferioară. în consecință. în primă
vară s-au intors 86 hectare de orz 
și peste 120 hectare cu griu. Și cum 
la conducerea fermei se află un 
simplu cooperator, in recenta confe
rință a organizației de partid pe 
C.A.P., inginerul-șef Ieremia Co- 
jocariu s-a angajat ca aceasta să 

devină „ferma inginerului-șef“. în- 
tilnindu-1, aflăm și alte amănunte :

— Hotărirea de a mă ocupa direct 
de ferma cu cele mai multe proble
me am luat-o de fapt in momentul 
cind am citit cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceausescu la consfătuirea de 
lucru de la începutul lunii septem
brie a.c. Nu le voi neglija pe cele
lalte două ferme ; dar ne-am propus 
ca această fermă să reprezinte un 

lot al activității mele practice. Și 
inginerii-șefi ai cooperativelor Geor
ge Enescu și Cristinești au luat 
în primire cele mai slabe ferme. Cu 
hotărirea ca rezultatele ce le vor 
obține să nu le facă de rușine cu
noștințele ce le posedă.

AJUTAȚI SĂ GREȘEASCĂ 
DE CHIAR FACTORII 

DE CONDUCERE 
Al UNITĂȚILOR

Era de așteptat ca după critica 
severă la care au fost supuse ca
drele dc conducere ale cooperative
lor agricole din Hudesti si Cordă- 
reni într-o recentă plenară a comi
tetului județean de partid (pentru 
producțiile scăzute de grîu si orz) 
să fi luat toate măsurile in vederea 
realizării unor semănături la timp 
si de cea mai bună calitate. Cum a 

Silvestri A1LENE1 
corespondentul „Scinteii"

Semănatul griului la I.A.S. Titu, județul Dîmbovița
Foto : N. Buică V.--------------------------------------- J-----------------

fost recepționată critica, ba chiar sl 
unele sancțiuni ce li s-au dat ? Pe 
tarlaua ..Dealul Grîilor" a coopera
tivei agricole din Hudesti găsim in 
brazdă două semănători. Se lucra 
de zor la insămîntarea griului. Dar 
fără ca mecanizatorii (ori altcine
va 1) să observe bulgării mari ce ră
măseseră in urmă.

— Tovarășul inginer nu se află 
aici ? ne-am adresat tractoristului 
Gh. Ciobanu.

— A stat vreo jumătate de oră, 
dună care a plecat cu tovarășul pre
ședinte Fatache Siiac.

Aflăm că in loc ca președintele u- 
nității să fi fost primul care să-l de
termine pe inginer să aplice tehnolo
giile de lucru, îl antrenează zil
nic in cu totul alte activități. La fel 
continuă să se întâmple si la coope
rativa agricolă din Cordăreni. Iar 
drept urmare, atât arăturile, cît și 
suprafețele semănate pină acum 
prezintă numeroase defecțiuni. Ară
turi de slabă calitate constatăm și 
la ferma vegetală din Domeni („Pe 
tovarășa ing, Angela Toma n-am 
văzut-o de citeva zile" — ne spunea 
unul dintre mecanizatori), ca și la 
ferma vegetală din Fundu Herții, 
despre al cărei inginer. Dumitru 
Axinte. ni s-au relatat abateri Si 
mai grave. Da, unii specialiști nu-și 
fac datoria.

Mai este si un alt aspect : direc
ția agricolă a județului n-a reparti
zat nici acum specialiștii de la ju
deț si din celelalte orașe ale jude
țului pe unități și ferme agricole, 
asa cum s-a indicat la recenta con
sfătuire de lucru. O întârziere pe cît 
de nejustificată De tot atît de pă
gubitoare pentru calitatea însămin- 
tărilor de toamnă. întrucît ceea ce 
am întâlnit în unele unități din 
consiliul agroindustrial Dragalina se 
poate constata si în alte cooperative 
agricole ale județului Botoșani.

RECOLTAREA
tEfJTnVFT W

V'*. Livrările sini respectate riguros
Județul Ialomița este unu] din ju

dețele mari producătoare de legume 
ale țării. Din grădinile unităților a- 
gricole de aici se livrează mări can
tități de produse pentru consumul 
local și pentru prelucrare. Zilnic, 
acestea însumează 1 500—1 600 tone.

Pentru a strînge in timp scurt can
titățile mari de tomate ce ajung cu 
fiecare zi la maturitate, alături de 
lucrătorii acestor sectoare au fost 
mobilizați și alți locuitori ai sate
lor. în copperativa agricolă din 
Miloșești, pe terenurile fermei legu
micole. condusă de Luchian Furcoi, 
zilnic sînt la recoltarea tomatelor și 
ardeiului, a celorlalte legume 150 de 
cooperatori. La această fermă cind vin 
mijloacele de transport pentru apro
vizionarea piețelor din Capitală, le
gumele sînt pregătite in sortimentul 
stabilit în graficele de livrare. Din

CARTOFII Cu răspundere pentru evitarea pierderilor
Pînă în seara zilei de 28 septem

brie. in unitățile agricole din județul 
Brașov recoltarea cartofilor s-a fă
cut doar pe 70 la sută din suprafața 
cultivată. Raidul efectuat în consi
liul agroindustrial Hărman, care de
ține cea mai’ mare suprafață culti
vată cu cartofi din județ, a reliefat 
că in cele mai multe unități se mun
cește în mod exemplar, cu înaltă răs
pundere. ceea ce face ca aici recol
tarea cartofilor să poată fi încheiată 
in următoarele citeva zile, in timp 
ce în alte unități, acestei lucrări nu 
i se acordă atenția cuvenită.

Ne aflăm la cooperativa agricolă 
din Prejmer. Tovarășul Toma Ioana, 
președintele unității, este, pe bună 
dreptate, satisfăcut de modul în care 
se desfășoară strîngerea cartofilor. 
„Am recoltat 370 din cele 456 hec
tare cultivate cu cartofi, ne spunea 
președintele. Vrem ca pină la 1 oc
tombrie suprafețele respective să fie

STRUGURII In vi - mai multi culegători!
în viile Drâgășănilor, județul Vil* 

’ cea, ă in’cdputâ culesul strugurilor. 
Inginerul Ion Bobocea, directo
rul întreprinderii viei și vinului, ne 
asigură că atât culesul, cît și vini- 
ficâția se vor desfășura în condiții 
bune. Pentru a se reduce distantele 
de transport — ne spune el — â fost 
extins la 10 numărul centrelor de 
preluare. Secțiilor de mecanizare 
a agriculturii le-au fost repartizate 
un număr sporit de bene cu o capa
citate de 5 tone fiecare și cu posibi
lități de transport în două remorci. 
De asemenea, au fost stabilite grafice 
de preluare în așa fel ca perioada 
de prelucrare a întregii producții de 
struguri să nu depășească 20 de zile.

Cum se îndeplinesc măsurile sta-, 
bilite ? Atit la Prundeni sau Zăvideni, 
cit și la Lădești sau Valea Mare, la 
punctele de preluare au fost insta- 

acest mod de organizare cîștigă atit 
producătorii care valorifică mai efi
cient producția realizată, dar și con
sumatorii care primesc legumele in 
cel mult 6 ore de cînd au fost recol-

IALOMIȚA
tate. Dealtfel, legumele livrate de 
ialomițeni sint foarte apreciate atît 
pe piețele Capitalei, cit și in diferite 
alte orașe și centre muncitorești.

Și în alte unități agricole din județ 
— Dridu. Maia, Gheorghe Doja, 
Traian, Girbovi, fermele întreprin
derii pentru producerea legumelor 
Urziceni și I.P.I.L.F. Fetești — re
coltarea legumelor a fost organizată 
temeinic. Pentru corelarea transpor

în bună parte însămânțate. Ne putem 
declara mulțumiți de modul in care 
am muncit în această toamnă. Dacă 
anii trecuți campania de recoltare 
dura cel puțin 45 de zile, in acest an 
ea se va încheia in cel mult 21 de

BRAȘOV

zile. în plus, calitatea lucrărilor este 
incomparabil mai bună".

Explicația acestui reviriment con
stă in aceea că întreaga suprafață a 
fost repartizată in acord global unui 
număr de 1 000 familii din comună. 
Aceasta a făcut ca recoltarea, inclu
siv încărcarea și descărcarea mijloa
celor de transport, să se asigure nu
mai cu, forțele locale, să nu mai fie 
adusă forță de muncă din altă parte.

Intens muncesc și cooperatorii din

'.’’A "■SC.uJ .’wsăjt

lațe prese continuii pentru struguri, 
precum1 și căzi necesare depozitării 
mustului. Să vedem și modul cum a 
fost organizat culesul in unitățile a- 
gricole din această renumită podgo
rie. In unitățile agricole din Drăgă- 

VÎLCEA

șani — cooperativa .agricolă, între
prinderea agricolă de stat și stațiu
nea de cercetări viticole — se mun
cește intens. Aici, alături de coope
ratori și lucrătorii din unitățile de 
stat, la recoltare participă numeroși 
elevi. în acest scop au fost or
ganizate cinci tabere de muncă 
tocmai in viile unităților agricole 
respective, in care se află peste 400 
de elevi. „La noi este nevoie de 

tului cu recoltarea, in majoritatea u- 
nităților producătoare de legume 
s-au constituit echipe care sortează 
produsele și formații de incărcători. 
In fermele mari, unde se folosesc 
multe ambalaje, meseriași pricepuți 
repară lăzile deteriorate. Procedind 
in acest fel au fost înlăturate atât 
staționarea mijloacelor de transport, 
cit și . deprecierea legumelor. De 
menționat că graficele de livrare a 
legumelor pentru Capitală au fost 
respectate. De asemenea, de la înce
putul campaniei și pînă in prezent, 
Fabrica de conserve din Fetești a 
produs 3 750 de tone de pastă de to
mate, cantitate mult mai mare față 
de cea obținută în aceeași perioadă 
a anului trecut,

Mihaî VIȘOIU 
corespondentul „Scinteii"

comuna Tărlungeni, ca și din alte 
unități agricole.

Păcat insă că simțul înalt de or
ganizare a lucrului nu se manifestă 
și la conducerea C.A.P. Hărman. 
Aici, in ziua raidului, 120 de elevi 
au pierdut citeva ore așteptând sosi
rea unui mijloc de transport care 
să-i ducă la strânsul cartofilor pe 
una din tarlale. Aici se face multă 
risipă. Drumul ’ dintre solele de pe 
care s-a strîns recolta și baza de 
preluare este presărat cu cartofi că- 
zuți din remorci pe care nu-i ridică 
nimeni. Multi tuberculi rămîn in pă- 
mint.

Se impune deci ca exemplul pozi
tiv al cooperativelor fruntașe să fie 
urmat de toate unitățile agricole.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii"

foarte njulți oameni la cules — ne 
spune Nico.fafe "Klitrtiț, președintele 
cooperativei agricole Șutești. Obți
nem o producție medie de peste 9 000 
kg struguri la hectar. De aceea, cu 
sprijinul comitetului comunal de 
partid au fost mobilizați la cules 
peste 200 de oameni, ceea ce ne va 
permite ca zilnic să stringem cel pu
țin 40 de tone struguri. La transport 
am repartizat peste 35 de atelaje din 
cele 70 cite deține unitatea noastră".

Asemenea măsuri organizatorice se 
cer aplicate grabnic și in cooperati
vele agricole Amărăști, Crețeni, Șu- 
șani, Gugiulești, in care se estimează 
producții mari de struguri, dar unde 
nu au fost mobilizați destui oameni 
la cules.

Ion STANCIU
corespondentul „Scinteii"

PRODUCȚIA FIZICA — realizată zilnic, integral, la toate sortimentele
In balanța resurselor de materii prime și energetice ale țării, gazele 

naturale au o pondere importantă. Funcționarea in bune condiții a siste
mului energetic, național, a unităților industriale care consumă gaze 
naturale in scopuri tehnologice, precum și aprovizionarea normală a 
consumatorilor publici impun in permanență eforturi deosebite in sectorul 
de extracție, transport și distribuție a gazelor naturale. Trebuie remar
cate în acest sens măsurile întreprinse in acest an de colectivele din uni
tățile Ministerului Petrolului pentru asigurarea consumatorilor din eco
nomie cu cantitățile dc gaze naturale necesare. Astfel, in opt luni, 
livrările de gaze naturale au fost mai mari cu aproape un miliard metri 
cubi, față de aceeași perioadă a anului trecut. Ținind seama de apropierea 
anotimpului rece, cind consumul crește sensibil, redacția iși propune să 
evidențieze măsurile ce se impun a fi luate atit de către produ
cători, cit și de consumatori pentru funcționarea corespunzătoare a sis
temului național de gaze naturale.

fi extrase, prin intermediul sonde
lor, in perioadele de virf de consum, 
în cadrul acestei acțiuni, pînă la fi
nele anului 1984 se vor fora 21 son
de. care vor asigura in perioada de 
iarnă extracțih integrală a cantități
lor de gaze injectate in timpul verii.

Totodată, pentru asigurarea cu 
gaze în condiții mai bune a consu
matorilor în iarna 1984—1985 s-a pre
văzut realizarea unui complex de lu
crări de investiții pentru îmbunătăți
rea sistemelor de colectare-trans- 
port-distribuție, cit și pentru ridica
rea calității gazelor livrate.

gaze. La Trustul de foraj-extracție 
Tîrgu Jiu. bunăoară.; sint restante 17 
sonde, la trustul din Arad — 10, ia 
trustul Boldești — 4. Să reamintim 
specialiștilor din aceste unități că 
gazele naturale sînt la fel de pre
țioase și necesare economiei națio
nale ca si țițeiul? Totodată. însemna
te sporuri de producție pot și tre
buie să fie obținute în lunile urmă
toare prin realizarea tuturor lucrări
lor de intervenții și reparații capi
tale la sondele inactive, Eforturi sus
ținute se impun in această direcție in 
unitățile trusturilor de foraj-extrac-

lului a analizat în amănunțime si
tuația fiecărui obiectiv de investiții 
și a stabilit măsuri pentru accelera
rea lucrărilor de construcții și mon
taj. Acum, recuperarea restantelor 
este condiționată în bun;”i măsură de 
felul in care unitățile industriei me
talurgice — uzinele de țevi sudate 
din București și.Zimnicea, întreprin
derile de țevi din Zalău, Roman și 
„Republica" din Capitală 
onora 
Iar

0 întrebare pe adresa furnizorilor...

Un echilibru necesar în
tre producție și consum. Dupâ 
cum este cunoscut, în perioada sezo
nului friguros, consumul de gaze 
naturale crește substanțial. Datele 
din ultimii ani evidențiază că. in 
lunile de iarnă, se înregistrează 
virfuri ce depășesc, în medie, cu 
35—40 la sută nivelul de consuni din 
timpul verii. în Capitală, diferențele 
sînt și mai mari, de pînă la 50 la sută. 
De aceea, mai ales in perioada luni
lor de iarnă, este necesară încadrarea 
strictă a fiecărui consumator în ni
velul repartițiilor zilnice de gaze 
naturale, economisirea și folosirea 
lor rațională. Subliniem aceasta de
oarece în iarna trecută o serie de 
mari consumatori din industrie, de
pășind substanțial nivelul repartiții
lor, au perturbat, in unele zile, func
ționarea la parametri optimi a sis
temului național de gaze naturale. 
O recentă analiză întreprinsă de 
Consiliul dc coordonare a dezvoltării 
bazei energetice și funcționării sis
temului energetic național a pus in 
evidență măsurile ce se impun pen
tru asigurarea cu gaze naturale a 
consumatorilor din economie in iar
na 1984—1985.

Ce concluzii mai importante s-au 
desprins cu prilejul acestei analize? 
Cum se acționează concret in vede
rea funcționării corespunzătoare a 
sistemului național de gaze în urmă
toarele luni?

în primul rînd, trebuie evidențiat 
faptul că pentru preluarea in con
diții cit mai bune a virfurilor de 
consum din sezonul friguros au fost 
programate importante lucrări pen
tru creșterea potențialului productiv 

I de gaze naturale și a capacităților 
\ de inmagazinare in depozitele subte-

PENTRU DEZVOLTAREA BAZEI ENERGETICE Șl DE MATERII PRIME

GAZELE NATURALE
ritmic extrase, rațional folosite, potrivit cerințelor economiei naționale

rane. O atenție deosebită s-a acor
dat lucrărilor pentru punerea in 
producție a noi sonde de gaze. Ast
fel, prin executarea unui volum spo
rit de foraje de cercetare și exploa
tare, în acest an. in unitățile Cen
tralei gazului metan și in trusturile 
de foraj și extracție au fost introdu
se in circuitul productiv 184 sonde 
noi. al căror aport de producție de
pășește nivelul prevederilor cu 1,4 
milioane mc pe zi. Deosebit de efi
cientă s-a dovedit acțiunea de reac
tivare a sondelor vechi. Prin multi
ple operații geologo-tehnologice, da
torită muncii stăruitoare și priceperii 
muncitorilor și specialiștilor din do
meniul gazelor. au fost repuse 
producție 86 sonde, cu un aport 
2,1 milioane mc pe zi.

în ritm susținut se desfășoară 
procesul de înmagazinare subterană 
a gazelor în depozitele din apropie
rea Capitalei. Ce sint de fapt depo
zitele subterane ? în aceste zone, in 
straturile geologice adecvate se injec
tează. cu ajutorul compresoarelor de 
mare putere, gaze naturale care vor

în 
de

și

Lucrările pe șantierele de 
investiții — intensificate la 
maximum ^stG incontestabil că s-a 
lucrat mult și cu folos pînă acum 
pentru sporirea capacităților de pro
ducție a gazelor naturale, pentru ca 
această materie primă de mare va
loare și însemnată resursă energeti
că să poată fi asigurată conform 
programelor stabilite. Apropierea 
iernii impune însă în perioada ime
diat următoare o intensificare la ma
ximum Dosibil a ritmului de execu
ție pe șantierele gazelor naturale. 
Subliniem aceasta deoarece o serie 
de lucrări prevăzute a fi terminate 
pină 
a fi

O 
dată 
sondelor noi prevăzute pentru acest 
an. Este greu de înțeles și cu atit 
mai greu de acceptat concepția con
ducerilor unor trusturi de foraj si 
extracție care au neglijat luni de-a 
rindul efectuarea probelor de pro
ducție și realizarea lucrărilor de fo
raj programate la sondele noi pentru

ție Arad și Boldești, unde in opt luni 
din acest an nu s-au repus in func
țiune toate sondele stabilite in pro
gram.

Totodată, o serie de lucrări privind 
legarea cîmpurilor de sonde de sis
temul de distribuție, finalizarea unor 
stații de comprcsoare si stații de 
tratare și uscare a gazelor au ter
menele dc finalizare depășite la a- 
ceastă dată. Iar la altele, momentul 
planificat pentru punerea în funcțiu
ne se apropie cu pași repezi- Re
cent. conducerea Ministerului Petro-

iși vor 
contractele la material tubu- 

și țevi de extracție.

RECOMANDĂRI 
DE LA DISPECERATUL 

NAȚIONAL 
DE GAZE NATURALE

Ne aflăm la Dispeceratul național 
de gaze naturale. Aici, în orice mo
ment aj zilei se cunoaște exact pul
sul producției de gaze naturale de 
Pe întreg teritoriul țării, se rezolvă 
cu operativitate cererile de consum.

— Asigurarea cu gaze in condiții 
bune a consumatorilor depinde în 
perioada următoarelor luni de înca
drarea strictă a acestora în nivelu
rile zilnice stabilite, ne spune ingi
nerul Neculai Ionescu, șeful dispe
ceratului național de gaze. Orice de
pășire de consum, în perioada ano
timpului friguros, se repercutează 
asupra celorlalți consumatori, pertur- 
bind funcționarea optimă a sistemu
lui. Subliniem acest lucru pentru a 
fi bine înțeleși de conducerile ace
lor unități — în general mari con
sumatoare de gaze naturale — care 
ne solicită suplimentarea reparti
țiilor.

Pentru a preîntâmpina aceste situa
ții, dispeceratul național de gaze na
turale face citeva recomandări :

Cum vă onorați contractele 
încheiate?

in pragul iernii sînt departe de 
și in Dragul finalizării.
atenție deosebită trebuie acor- 
Dunerii in producție a tuturor

• interzicerea utilizării gazelor naturale Ia receptorii pentru care nu se 
prevede folosirea acestora în perioada friguroasă ;

• înlocuirea tuturor receptorilor supradimensionați, a celor cu randa
mente scăzute, care determină consumuri specifice ridicate :

• folosirea instalațiilor de ardere in regim economic, evitîndu-se mersul 
lor in gol ;

• respectarea riguroasă a tehnologiilor de fabricație, a parametrilor de 
funcționare ai instalațiilor, a duratelor de elaborare a șarjelor in procesele discontinui ;

• organizarea procesului de producție astfel incit să se realizeze un 
consum uniform de gaze naturale in toate zilele săptămînii ;

• programarea cu prioritate a lucrărilor de revizii și reparații a insta
lațiilor consumatoare de gaze in perioada noieinbrie-martie.

Dan CONSTANTIN

De pe o serie de 
șantiere din industria 
extractivă de țiței și 
gaze naturale ni se 
semnalează că ritmul 
de execuție al lucrări
lor este încetinit din 
cauza nelivrării de că
tre uncie unități meta
lurgice a materialului 
tubular. Una din aces
te unități este între
prinderea de țevi su
date din Capitală, care 
a acumulat in ultimele 
luni serioase restanțe 
in onorarea contracte
lor încheiate cu unită
țile din cadrul Minis
terului Petrolului. Iată 
de ce am adresat con
ducerii uzinei de țevi 
sudate întrebarea : 
cind veți recupera res
tanțele ?

Inginerul-șef al uzi
nei bucureștene, tova
rășul Titus Angeleseu, 
a făcut următoarele 
precizări :

— în prima parte a 
anului, mai exact în 
primul semestru, co
lectivul nostru, înțe- 
legind bine prioritățile 
privind asigurarea cu 
materiale a industriei 
petrolului, și-a onorat 
cu promptitudine con
tractele cu unitățile 
din cadrul Ministerului 
Petrolului, livrînd în 
plus, față de preve
deri, 200 tone de țevi 
sudate. Problemele au

apărut în acest trimes
tru și cauza este una 
singură : nerespectarea 
de către Combinatul 
siderurgic Galați a 
oontractului încheiat 
cu uzina noastră. Cele 
mai mari restanțe se 
înregistrează in livra
rea benzii laminate la 
cald, in rulouri, la di
mensiunea 7—8 X 1000.

Un răspuns de Ia 
întreprinderea 
de țevi sudate 
din Capitală

De aceea, nu am putut 
să fabricăm șl să ex
pediem unităților din 
cadrul Centralei ga
zului metan Mediaș 
1 200 tone țevi pentru 
conducte și alte 700 
tone material tubular 
necesar trusturilor de 
foraj -extracție.

— Ce măsuri ați luat 
pentru ca furnizorul 
de bandă laminată 
să-și respecte, la rin
dul lui, contractul ?

— La o primă anali
ză, Combinatul side
rurgic Galați ar părea 
că și-a respectat obli
gațiile, liVrînd uzinei 
noastre 8 600 tone ban
dă laminată. Dar 6 000 
tone sint benzi de alte

dimensiuni, și calități 
decit cele necesare 
pentru fabricarea țevi
lor solicitate de petro
liști. De aceea, am re
fuzat plata acestui ma
terial. care nu șe înca
drează în clauzele con
tractuale. Din discuțiile 
purtate în ultimele zile 
la Galați de conduce
rea ministerului nostru 
(o precizare, cele două 
unități se află în sub- 
ordinea aceluiași mi
nister — al industriei 
metalurgice) a rezul
tat că in următoarea 
săptămână vom primi 
banda laminată in 
cantitățile necesare o- 
norării contractului cu 
Ministerul Petrolului.

— în cit timp se 
pot recupera restan
țele în livrarea mate
rialului tubular ?

— Ne angajăm ca 
pînă la 10 octombrie 
să încheiem livrarea 
țevilor contractate 
pentru trimestrul III. 
Dar îndeplinirea an
gajamentului nostru 
depinde de furnizorul 
de bandă laminată.

Să sperăm că ape
lul a fost recepționat 
de conducerea Combi
natului siderurgic din 
Galați.

C. DAN
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TEATRUL ROMANESC, 

tribună de educație patriotică, revoluționară
In jurul datei de 15 septembrie teatrele și-au 

inceput activitatea din noul sezon teatral. Au 
fost aduse la cunoștință, in chip firesc, și pro
iectele perioadei ce va urma : anunțurile, afișele 
conțin o mulțime de titluri printre care piesa 
românească inspirată din trecutul de luptă 
eroică, revoluționară și din epopeea edificării 
unei lumi noi figurează la loc de cinste.

Un element ferm al unității în diversitate : do
rința tuturor teatrelor de a onora și mai bine 
(printr-o mai atentă concepere a actului teatral 
in raport cu publicul specific, cu evenimentele și

idealurile contemporaneității) misiunea forma
tivă ce le revine. Programul tuturor instituțiilor 
de spectacole și al fiecăreia în parte este menit 
să slujească vastei opere de educare a omului 
nou aducind pe scenă realități ale prezentului 
eroic al țării, imagini puternice ale procesului re
voluționar, ale muncii dedicate patriei, ale eroi
lor socialismului, cei care configurează fiziono
mia morală și spirituală a lumii noastre româ
nești. Oamenii de teatru sint profund angajați 
in slujirea acestor nobile țeluri ce definesc, in

esență, umanismul nou, socialist al artei româ
nești contemporane. Invitați să-și spună părerea 
în această privință în colocviul nostru : drama
turgul DAN TÂRCHILĂ, LUCIA NICOARĂ, direc
toarea Teatrului Național din Timișoara, HOREA 
POPESCU, regizor, director artistic al Teatrului 
Național din București, SiLVIU STÂNCULESCU, 
directorul Teatrului de comedie și bine cunoscut 
actor, SANDA MÂNU, regizoare, profesoară la 
I.A.T.C., și regizorul IOAN IEREMIA, prim-regizor 
al Teatrului Național din Timișoara.

Surse generoase ale unei arte 
originale, profund educative

Cu rare excepții, aproape toate 
teatrele din țara noastră ating o 
vîrstă ce le conferă maturitate, 
avînd deja o tradiție : aceea a unei 
arte comuniste militante, angajate. 
Dar și ele, aceste instituții înființa
te acum 25—30 de ani, în orașe fără 
teatru, în centre muncitorești pre
cum Reșița, Petroșani, Baia Mare, 
Galați etc. sint beneficiarele unei 
tradiții mai vechi, comune întregu
lui fenomen artistic românesc : 
tradiția „Naționalelor", tradiția 
mișcării de amatori care a ținut sus 
drapelul demnității și al unei spi
ritualități elevate.

Sanda Mânu : Tradiția teatrală 
este pentru noi : rădăcină, sursă, 
izvor, bogăție. Este profund eronat 
să consideri că poți crea durabil 
după modă, aliniindu-te subaltern 
unor curente și tendințe efemere, 
de ultimă oră. Personalitatea fie
cărui artist este condiționată foar
te intim de orizontul culturii în 
care s-a format, al cărui rezultat, 
de fapt, este, într-o mare măsură. 
A crea la rîndul tău cultură presu
pune : conștiința că aparții unei 
spiritualități distincte, unui popor 
cu propria sa concepție despre lu
me și viață, cu experiența sa is
torică inconfundabilă, originală. Pe 
această bază se poate aspira la o 
creație specifică, originală și pa
triotică. Firește, teatrul este o 
tribună de educație în măsura 
în care, ureînd pe scenă fapte și 
oameni semnificativi, autentici, res
pectă adevărul vieții, dialectica lui, 
a confruntării permanente dintre 
nou și vechi.

Or, după mine, tocmai conflictul 
creator de opinie, deschizător de' 
drum in cunoașterea vieții, stimu
lator al vocației omului de a revo
luționa lumea, constructor de con
științe. constituie act educativ. 
Este, aceasta, o trăsătură a perma
nenței vocației patriotice a teatru
lui nostru. Aș mai adăuga : res
pectul pentru „-esența poporului

nostru și cunoașterea lui, pen
tru fructificarea virtuților ce-i 
sint proprii. Teatrul are misiunea, 
veche, de a îndrepta moravurile 
prin identificarea curajoasă a rea
lităților, fiind, într-un cuvînt, o 
oglindă a vremii. Nu o oglindă pa
sivă, ci o școală militantă, etic și 
politic, pusă in slujba oamenilor.

Insistînd pe momentul actual, 
misiunea artistului contemporan 
este aceea de a se angaja în trans
formarea revoluționară a lumii, 
arătind deopotrivă că progresul nu 
e ușor — presupune luptă, risc, sa
crificiu — dar, în același timp, nu 
numai că e posibil, ci ține de o le
gitate obiectivă.

loan Ieremia : Imperativul actua
lității în teatru are adinei rădăcini 
în istoria noastră culturală. Fără 
această legătură n-ar putea exista 
sau ar fi foarte săracă. Nu există 
o „actualitate" în sine, ci una 
strîns legată de tot ce ne-a premers 
și de ceea ce dorim să fie în viitor. 
Vorbim foarte mult despre moște
nirea culturală ne care ne-au lă
sat-o înaintașii, si este foarte bine. 
N.u este bine însă cind. judecind 
producția spirituală actuală, nu mai 
folosim aceleași criterii de exigen
tă ne care le-am aplicat predece
sorilor noștri. Zestrea ne care 
ne-au lăsat-o înaintașii ne creează 
multiple obligații. între care si pe 
aceea a continuității pe linia unui 
teatru militant, cu un mesaj ma
jor. educativ.

A justifica tradițiile înseamnă a 
participa la reconsiderarea valori
lor dramatice și scenice instituite, 
nu în sens îngust, „muzeal", ci re- 
velîndu-le eternitatea, solidar cu 
actualitatea și păstrindu-le, mereu, 
printre sevele creației vii. Dar tot 
tradiția îndeamnă neobosit la crea
rea unor valori noi, care să men- 
Țffia teatrele printre instituțiile 
fundamentale, absolut necesare, 
vii, importante pe plan spiritual.

Scena din spectacolul Teatrului Național cu piesa „Iubirile de-o viață" 
de Platon Pardău

Fascinația eroului model

Dramaturgia contemporană - 
plenar angajată în opera 
de formare a omului nou

Repertoriul rămîne un instrument 
principal in finalizarea țelului mo
delator al teatrului. Iar, în cadrul 
lui, un rol-cheie îl deține piesa 
românească — cea clasică și mai 
ales cea contemporană.

Dan Tărchilă : In dezvoltarea li
teraturii contemporane, Congresul 
al IX-lea al partidului are un rol 
determinant. Secretarul general 
al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, a deschis 
larg poarta spre marele ade
văr al istoriei românești, a făcut 
un vibrant apel spre o mai ge
neroasă — lucidă și caldă, în ace
lași timp — reflectare a marilor 
probleme ale contemporaneității — 
adevăruri spre care scriitorii s-au 
îndreptat cu entuziasm în toate 
operele lor. Patriotismul este o 
forță morală a întregului popor și 
el a căpătat nobilul sens de a fi 
pus în slujba marilor idealuri ale 
locuitorilor acestui pămînt româ
nesc : libertate națională, dreptate 
socială și independență, o afirmare 
demnă și energică în concertul na
țiunilor lumii. Concepția secre
tarului general al partidului cu 
privire la caracterul continuu al 
istoriei noastre, istorie exemplară 
prin lupta neabătută pentru liber
tate și independență, prin setea 
neostoită de pace, de acea liniște 
atît de necesară muncii, creației, 
cultivării frumosului, istorie fără 
nici o zi de absență pe scena eu
ropeană •— a fertilizat literatura, 
care s-a îmbogățit cu opere de cea 
mai înaltă valoare, atît prin nivelul 
lor artistic, cît și prin profunzimea 
ideilor și înflăcărarea sentimente
lor care le străbat.

Ca dramaturg, pot mărturisi că 
teatrul istoric care a umplut scena 
și conștiința contemporană a adus 
în forme noi, moderne, o nouă vi
ziune a istoriei. Cele mai bune 
piese au pledat și pledează pen
tru o cunoaștere, adîncire, reinter- 
pretare a istoriei românești plecîn- 
du-se de la realitățile atestate, 
unele bine cunoscute, altele demne 
a fi cunoscute, și respectînd suflul 
tradiției. In multe întîlniri pe 
care noi. scriitorii, le-am avut 
cu secretarul general al parti
dului după 1965, am înțeles din 
îndemnurile date că e o datorie să 
pledăm pentru a întreține vie, pu
ternică, flacăra continuității mari
lor noastre idealuri naționale.

loan Ieremia : Cred în comanda 
socială a actualității, în necesita
tea unei dramaturgii militante, în 
eficiența estetică și socială a spec
tacolului ce abordează cu pătrun
dere și totodată cu patimă agitato
rică problemele și adevărurile con
temporaneității. Consider că arta 
poate schimba, 1'ie și numai pentru

o seară, atitudini sau convingeri. 
(Marin Preda spunea : „dacă n-am 
crede că o carte poate schimba lu
mea, n-am scrie nimic").

Silviu Stănculescu : Ca actor, dar 
mai ales ca director al unui teatru 
numit ..de comedie", as remarca 
faptul că printr-o tradiție mereu 
înnoită comedia se bucură de o 
mare audientă in teatrul nostru.

Publicul are nevoie de comedie, 
deoarece ea îi oferă mari satis
facții, nu numai de natura diver
tismentului, ci mai ales satisfacții 
civice. Toți oamenii cinstiți reac
ționează cind întilnesc mentalități 
înapoiate, comportări antisociale, 
abateri de la principiile echității, 
rămîneri în urmă, condamnabile 
neglijente ș.a.m.d. Exercitarea vo
cației critice a teatrului ilustrează, 
și in acest domeniu, sentimentul 
superiorității concepției noastre co
muniste, a orînduirii noastre, ca
pabile să scoată la lumină și să 
extirpe asemenea aspecte străine 
structurii societății socialiste. De 
aceea, în materie de comedie, un 
conținut militant, partinic, revolu
ționar, exprimat cu vervă acidă, 
coincide întotdeauna cu succesul de 
public.

Mai primim încă la teatru multe 
comedii vetuste, neinteresante, prin 
aceea că abordează laturi mărunte, 
nesemnificative ale realității, sau 
rămîn cu totul departe de realitatea 
actuală. Nu ne interesează aseme
nea piese, chiar dacă sînt scrise cu 
îndemînare din punct de vedere 
stilistic. Să ne îngăduie dramatur
gii a le adresă cu sinceritate ur
mătoarele : „Dați-ne comedii bine 
scrise, consacrate conflictelor ma
jore ale actualității, vorbind mai 
ales despre NOI, despre ACUM și 
AICI și le vom juca cu cea mai 
mare plăcere !“.

Asemenea comedii lipseau cu 
8—10 ani in urmă. în ultimii ani 
ele au început să apară. Promo
varea comediei de substanță e de 
natură să stimuleze crearea acestui 
gen de comedii, pe cind „pruden
ța" excesivă are o acțiune inhibi- 
torie ; prudența excesivă se con
fundă uneori cu comoditatea și 
chiar cu spiritul rutinier.

Comediile fără probleme cultivă 
o viziune idilică asupra vieții, îl 
dezarmează pe spectator, îl obiș
nuiesc să ocolească lupta cu greu
tățile — idilismul fiind la fel de 
needucativ ca și innegrirea reali
tății. Un spirit obiectiv și construc
tiv implică satirizarea vehementă 
a lipsurilor fără a pune sub sem
nul întrebării capacitatea socie
tății noastre de a le depăși. Risul 
însuși fiind una din armele eficace 
care contribuie la depășirea ne- 
împlinirilor.

Nu există sondaj printre specta
tori care să nu atragă atenția asu
pra importanței deținute în actul 
teatral de personaje, și cu deose
bire de eroii cu virtuți de model, 
întruchipări ale valorii și fascina
ției marilor idealuri morale, sociale 
și politice, ale vocației omului de 
a revoluționa lumea, de a lupta 
pentru progres etic, social și poli
tic.

Eroii comuniști ai dramaturgiei 
actuale concentrează într-un grad 
înalt •— la o putere ridicată----
trăsăturile eroului pozitiv. Ei își 
asumă ..patetic și răscolitor t fi;ă- 
mintările epocii, ale colectivității. 
Prin ei respiră ideile timpului. Ei 
fascinează prin valoarea atitudinii 
lor și prin voința lor puternică; 
prin actele lor, prin sensul căută
rilor lor febrile ; prin tăria cu 
care disting intre fidelitate față 
de ideal și adecvare la realitate ; 
prin cultul descoperirii și rostirii 
adevărului.

Sanda Mânu : Unele piese vă
desc. în momentul de fată — mer- 
gind pe linia unei idei în esență 
pozitive — o tendință de a deveni 
o copie fidelă a vieții, de a rezuma 
în loc să sintetizeze si să anali
zeze. Teatrul, ca artă, operează cu 
nuanțe nu cu poncife. nu cu ste
reotipii. Iar personajul este mij

locul estetic cel mai important în 
acest sens. Mi-au parvenitlnu pu
ține ecouri cu privire la eroii din 
„Iubirile de-o viață" de Platon 
Pardău, ultima piesă pe care am 
regizat-o la Național. Se manifesta 
interes pentru acele personaje 
care întruchipează omul nou ca pe 
un om complex, ce-și asumă prin 
tot ceea ce întreprinde nobilul țel 
al făuririi unei lumi noi, a unui 
om nou. Personajul meu model 
luptă,. acceptă lupta (cu tot ce im
plică ea : poziție, adversar, piedici, 
riscuri) acceptînd totodată și dia
logul., Ceea ce. s-a apreciat în mod 
deosebit a fost tocmai faptul că 
cei doi protagoniști care muncesc 
cu toată dăruirea lor pentru binele 
obștii, nu sînt „supraoameni". Știu 
să asculte, să discearnă, să accepte 
uneori că nu sint infailibili și au 
puterea, dacă e cazul, să o ia de 
la capăt. Nu poți milita pentru 
transformarea societății fără o im
plicare de conștiință, fără să ai 
conștiința misiunii, fără să te 
simți solidar cu tot trecutul tău și 
răspunzător de viitor. Și prin a- 
ceasta mă refer atît la creatori, cît 
și la contribuția modelatoare pe 
care teatrul trebuie să o aibă asu
pra unor categorii din ce în ce 
mai largi de oameni, și cu deose
bire asupra tineretului.

Teatrul - pîrghie importantă 
a democratizării culturii

Un notabil caracter popular a avut 
teatrul nostru încă de la apariția 
Iui, atunci cind promovarea limbii 
românești pe scenă avea ca scop 
tocmai lărgirea sferei de audiență 
și influență a scenei, schimbarea 
„adresei" dinspre păturile docte sau 
snoabe către oameni cu instrucție 
mai modestă, înlocuirea funcției de 
delectare cu cea de îndreptare a 
năravurilor.

Și în etapa actuală, activitatea 
noastră scenică stă tot sub sem
nul democratizării artei teatrale — 
dar pe un punct incomparabil mai 
înalt al spiralei.

Lucia Nicoarâ : în sistemul cri
teriilor de care am ținut seama în 
constituirea programului reperto
rial, un loc deosebit de important 
l-a ocupat și continuă să-l ocupe, 
alături de criteriile ideologic și es
tetic, cerințele culturale ale pu
blicului, un public eterogen ca 
gu.st, exigență și apetență cultu
rală. Preocuparea pentru investi
garea preferințelor, a cerințelor 
lui culturale s-a concretizat prin- 
tr-un sistem de relații cu publi
cul din marile întreprinderi indus
triale timișorene, relații constituite 
din numeroase întîlniri înainte de 
vizionarea unor spectacole, cedarea 
unui spectacol integral unei între
prinderi, dezbateri pe marginea a- 
cestuia, cooptarea întreprinderi
lor la evenimentele marcante ale 
vieții teatrului nostru, cum a fost 
bunăoară Festivalul dramaturgiei 
românești actuale. Creatorii de tea
tru din țara noastră, conștienți de 
misiunea lor socială și educativă, 
găsesc în luminoasele orientări cu
prinse în cuvîntările recente ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, în 
spiritul vizionar ce traversează 
proiectul de Directive ale celui 
de-al XIII-lea Congres, cel mai 
fertil teren de adîncire a cunoaș
terii realităților țării, a vieții oa
menilor — marile izvoare ale crea
ției lor.

Creșterea remarcabilă a afluxu
lui de public în ultimele două sta
giuni vine să confirme constituirea 
unui repertoriu mai angajat social 
și politic, capabil de a răspunde 
cerințelor educative actuale.

Horea Popescu : Este incontes
tabil că teatrul nostru trăiește la 
ora de față un moment de înaltă 
ținută. Nu mă refer doar la ca

litatea remarcabilă a anumitor pie
se sau spectacole. Am în vedere 
nivelul general al producției artis
tice, care confirmă fără tăgadă 
resursele de talent, de vitalitate, de 
temeinicie ale operelor scenei ro
mânești. Iar faptul că publicul 
asaltează sălile și ia parte activ 
la viața reprezentațiilor constituie 
dovada acordului deplin între în
făptuirile teatrului și numeroșii 
lui spectatori.

Există, desigur, mai mulț.1 fac
tori care explică acest foarte îm
bucurător fenomen cultural. Dar 
poate că unul din elementele lui 
determinante e caracterul democra
tic al creațiilor, care, mai totdeau
na, răsfring preocupările unor largi 
categorii ale populației, ies în in- 
tîmpinarea întrebărilor, propun 
dezlegări și deschid perspective. 
Tocmai împrejurarea că piesele și 
spectacolele urmează îndeobște fi
rul unor probleme esențiale, defi
nitorii ale prezentului, ferindu-se 
de orice ar putea fi o stavilă ar
tificială in calea unei comuniuni 
luminoase, substanțiale, de fond cu 
publicul le asigură un interes și 
un respect mereu mai vădit. în 
teatru, succesul care cinstește 
atît pe autorii unei împliniri, 
cît și pe cei ce-o ratifică prin
tr-o intensă participare se bi- 
zuie pe adincimea și trăinicia gîn- 
durilor și simțămintelor scoase 
la iveală pe scenă și în sală. Iar 
teatrul nostru a însumat în ultimii 
ani multe asemenea succese.

O altă posibilă explicație a întin
sei audiențe de care teatrul bene
ficiază tot mai activ în ultimii ani 
se află în varietatea titlurilor 
și a modalităților de joc. întreaga 
noastră mișcare artistică e orienta
tă spre aprofundarea și extinderea 
legăturilor cu mereu mai numeroa
sa familie de inteligență și sensibi
lități, pentru care faptul de crea
ție reprezintă nu numai o sărbă
toare, ci o necesitate vitală.

Și nimic nu arată, cred, mai 
pregnant consecințele fericite ale 
procesului de democratizare a 
orinduirif noastre și a teatrului pe 
care și l-a făurit și II desăvirșește 
decît această solidaritate în cuge
tare și acțiune.

Colocvii realizate de 
Natalia STANCU

(Urmare din pag. I)
stare edenică — ci este 
permanentă, ea nu rezolvă 
„de sus" uriașele probleme 
pe care le pune progresul 
economic, ci înarmează pe 
oameni cu înțelegerea fe
nomenelor, cu acel adevăr 
elementar — dar care a 
cerut atîtea sacrificii pînă 
să se impună — că 'numai 
o societate eliberată de 
antravele exploatării este 
capabilă să asigure dezvol
tarea firească a tuturor 
membrilor ei".

în acești 20 de ani, sub 
îndrumarea permanentă a 
omului pentru care „ome
nia" este o categorie poli
tică, s-au construit struc
turile durabile, dar nu ri
gide, ale unei societăți des
chise spre înnoire, avidă de 
înnoire, care asigură tu
turor cadrul natural de ma
nifestare plenară a perso
nalității și a responsabili
tății. Desigur, structurile 
„în sine" rămîn doar forme 
fără fond, dacă oamenii 
înșiși nu le dau viață, nu 
folosesc plenar nelimitatele 
oportunități pe care aceste 
structuri de tip nou le 
oferă. Aici apare caracterul 
deplin umanist al societății 
noastre socialiste, în care 
omul devine nu numai 
obiect, ci în primul rind 
subiect al revoluției, dîn- 
du-se o nouă calitate ve
chiului și înțeleptului ada
giu popular : „Omul potri
vit la locul potrivit". Fie
care om cu care societatea 
își construiește propriu] 
viitor trebuie să corespun
dă imenselor răspunderi pe 
care istoria i le pune în 

. față și pe umeri, dar pe

care în primul rînd el și 
le-a asumat, atunci cînd a 
decis să-și ia soarta în 
propriile sale mîini.. Desi
gur e greu. Dar oare. în 
cursul zbuciumatei noastre 
istorii, pentru cei ce au 
muncit acest pămînt și l-au 
apărat de nenumărate ori 
cu prețul vieții a fost 
ușor ? Azi, in domeniul 
economiei competiția sau 
concurența iau forme dra
matice, aspre, nemiloase, 
resimțite mai ales în acele 
țări care au dat cel mai 
greu tribut în apărarea 
civilizației, care și-au văzut 
de atîtea ori așezările spul
berate, în timp ce, datorită 
sacrificiului lor, se stator
niceau imperii puternice, 
nerecunoscătoare ca toate 
imperiile.

De aceea noua ordine 
economică — in promova
rea căreia președintele Re
publicii are, pe plan mon
dial, un rol proeminent — 
nu e un simplu „deziderat 
moral", ci unicul drum de 
a rezolva contradicțiile ce 
se agravează, poartă în ele 
germenii unei explozii pe 
care nimeni n-o va mai pu
tea stăpîni. Ideea noii or
dini economice mondiale 
nu presupune pretenția în
jositoare ca țările în curs 
de dezvoltare să primească 
de-a gata bunuri materia
le ori ca problemele lor 
să fie rezolvate în alte 
părți, ci, dimpotrivă, ea 
implică asumarea progre
sului tehnic, exprimă voin
ța plină de mîndrie și dem
nitate de participare — cu 
deplină egalitate și cu de
pline răspunderi — in so
luționarea problemelor lu
mii contemporane. Și iarăși, 
aceasta presupune un om

capabil nu numai de-a so
luționa probleme complexe, 
dar mai ales de-a fi înainte 
mergător și fără nici un 
fel de mîndrie națională 
exagerată, putem afirma că 
poporul român s-a dovedit 
capabil de a se afirma, cu 
strălucire, în toate domeni
ile, neimpiedicat de han
dicapul său istoric, atunci 
cînd condițiile i-au fost 
prielnice, cind valorile nu 
i-au fost frînate sau des
considerate de stăpîni ig
nari ori egoiști, preocupați 
numai de ei înșiși, de inte
resele lor înguste de clasă 
ori de clăti.

La o privire mai grăbită, 
aceste considerații econo- 
mico-sociologice ar putea 
părea deplasate sub pana 
unui scriitor, dar revoluția 
socialistă redînd artei, lite
raturii demnitatea lor, le-a 
subliniat mai ales respon
sabilitatea în făurirea unui 
om nou. Desigur, funcția 
educativă a literaturii nu 
constă în elaborarea unui 
„cod al bunelor maniere", 
ci în sporirea cunoașterii 
omului, relevînd — așa 
cum arată totdeauna secre
tarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— acele trăsături care îl 
înalță, îl înnobilează, îi 
conferă calitatea de erou 
exemplar, de „model", 
demn de urmat, mai ales 
de tînăra generație.

Un asemenea om nou, 
cu adevărat demn de acest 
nume, este făurit și se 
făurește pe sine ÎN LUPTA, 
nu in eprubetă și nici în 
apă călduță și parfumată. 
E un adevăr elementar, aș 
zice axiomatic, dar care 
trebuie repetat pentru că, 
în practica curentă, mai

apar manifestări nocive ale 
mentalității filistine, men
talitate mic-burgheză con
form căreia a arăta greu
tățile, piedicile, contradic
țiile pe care le înfruntă și 
le soluționează (uneori cu 
prețul sacrificiului) eroul 
vremurilor noastre înseam
nă — pentru acești func
ționari culturali, preocupați 
cu precădere de conserva
rea scaunului — a ponegri 
realitatea noastră atît da 
luminoasă.

Dualitatea calitate-efici- 
ență, de care aminteam la 
începutul acestor rinduri, 
funcționează tot atît de 
obiectiv și in domeniul ar
tei. Ca să mă refer la do
meniul de care m-am ocu
pat cu precădere in ultimii 
ani, consider că nu este 
educativ — dimpotrivă ! — 
acel film care rulează în 
săli goale, căci banii colec
tivității nu se investesc in 
el pentru educarea scaune
lor.

în lumina preocupării 
pentru om, pentru destinul 
patriei, pentru prosperita
tea și cultura ei, evenimen
tul esențial al Congresului 
al XIII-lea, realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția de totală dăruire 
de secretar general, susți
nută și aclamată de între
gul partid, de întregul po
por, într-o unanimitate și 
spontaneitate neintîlnite in 
întreaga noastră istorie, are 
semnificația majoră a ho- 
tărîrii naționale ca Româ
nia socialistă, prin econo
mia ei, prin democrația ei, 
prin arta ei, într-un cu
vînt : prin oamenii ei, să 
ocupe în lume locul pe care, 
cu prisosință, îl merită.

O NOUĂ Șl VALOROASĂ PUBLICAȚIE ISTORICĂ :

„Lupta întregului popor"
Celui ce se apleacă asupra istoriei 

noastre naționale i se relevă cu 
pregnanță, ca o trăsătură esențială 
a acesteia, setea adîncă de dreptate 
și libertate a poporului român, lupta 
sa necurmată pentru apărarea fiin
ței naționale, pentru a fi singur 
stăpin în vatra strămoșească. în a- 
cest greu și îndelungat efort le-a 
fost românilor temelie trainică uni
tatea lor de simțire și acțiune, 
osmoza lor sufletească.

Propunîndu-și să facă amplu cu
noscută această mare lecție a isto
riei naționale, faptele nenumărate 
care stau scrise pe fiecare filă din 
«jronica gloriosului nostru trecut și, 
prin aceasta, să contribuie la întări
rea conștiinței de sine a națiunii 
noastre socialiste, a apărut — prin 
grija Comisiei Române de Istorie 
Militară — o nouă publicație istorică 
— „LUPTA ÎNTREGULUI POPOR".

„Noua publicație — se arată în 
cuvîntul introductiv — va considera 
ca o datorie de onoare și de con-’ 
știință a colectivului de coordonare 
și a fiecărui .autor în parteși 
tribuie, alături de celelalte scrieri de 
specialitate, de întreaga publicistică 
românească, la educarea în spirit re
voluționar, patriotic, a cititorilor, la 
popularizarea acelor idei, teze și 
evenimente istorice care să aibă o 
inrîurire directă asupra generațiilor

actuale și să le însuflețească la fapte 
înalte și mărețe in opera de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate pe pământul României, 
la întărirea independenței și suvera
nității patriei noastre. Revista «Lupta 
întregului popor» se va călăuzi in 
permanență de preceptul potrivit că
ruia valoarea oricărei scrieri istorice 
științifice constă in înfățișarea obiec
tivă a evenimentelor și faptelor, in 
interpretarea lor justă, astfel incit 
ea să constituie o oglindă a conștiin
ței de sine a poporului român, să

NOTE DE LECTURĂ

PROGRAMUL 1
8,30 Mult e dulce și frumoasă...
0,00 Almanahul familiei
0,30 De strajă patriei — Raport ostă

șesc în tntîmptnarea Congresului 
al XIII-lea al partidului

10,00 Viata satului (parțial color)
11.15 Muzica pentru toți 
tl,45 Lumea copiilor
13.00 Telex ,
13,05 Album duminical (partial color)

• Țara mea — muzică ușoară • 
De la clasic la modern — moment 
coregrafic cu balerina Ileana Ili
escu • Zîmbet pe portativ — pa
gini orchestrale • Cascadorii ri- 
sulul 9 Desene animate • Tară 
de baladă — melodii populare e 
Tricolorul românesc la Farnbo
rough. Reportaj • Un compozitor 
și cîntecele sale — Marius Țelcu
• 15,00 Telesport. Fotbal : Sport 
Club Bacău — F. C. Bihor • Fes
tivalul umorului „Constantin Tă- 
nase" — Vaslui, 1984 • Parada in
strumentelor populare 9 Mari an
sambluri artistice ale țării : Ope
ra Română din Cluj-Napoca. Re
portaj • Secvența telespectatoru
lui

18,05 Imagini din R. P. Chineză — do
cumentar

18.30 Micul ecran pentru cei mici
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal (parțial color)
19.15 Cîntarea României — Emisiune 

realizată în colaborare cu Comi
tetul de cultură și educație socia
listă al județului Dolj

19.55 Film artistic : „Luptind in spate
le frontului" — Premieră TV — 
Producție a studiourilor din R. P. 
Chineză. Regia Chang Then. A- 
daptare a romanului omonim de 
Lu Zheng

51.30 Cîntecele toamnei (color) — Va
rietăți muzicale

21.50 Telejurnal (parțial color)
PROGRAMUL 2

8,00 Formații artistice participante în 
Festivalul national „Cîntarea 
României"

9,35 Uniți în voință și crez
9,50 Teleenciclopedia

10.15 Muzica ?... nimic mai simplu t
11.30 Din țările socialiste — U.R.S.S. 
12,00 Salonul TV al artelor plastice —

Arta la Izvoarele vii ale realității 
12,10 Viața economică 
13.00 Panoramic liric
13.45 tnvățămint — calitate — eficiență 
14.05 Muzică ușoară
14.20 Din lumea științei
14.50 Muzică populară
15.50 Instantanee — Seri muzeale bucu- 

reștene
16,00 Desene animate
16.30 Universul femeilor
17,00 Serată muzicală TV — Ziua inter

națională a muzicii
10,35 Ctitorii cu care ne fnîndrim 
19.00 Telejurnal
19.15 Concert simfonic
20.45 Generația deceniului patru al li

bertății noastre
21,00 Jazz in nocturnă
21.30 România pitorească
21.50 Telejurnal

luni, 1 octombrie
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea tn economie
20,40 tn gînd cu țara — Versuri și cîn- 

tece patriotice șl revoluționare 
21,00 tnvățămint - calitate — eficientă
21.15 Tezaur folcloric (color)
21.45 La zi în 500 de secunde
21.55 Orizont tehnlco-ștlințiflc — Știin

ța in avangarda’ progresului eco- 
nomico-social — Obiective ale 
cercetării științifice românești cu
prinse în Proiectul de Directive 
ale celui de-al XIII-lea Congres 
al P.c.R.

22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

înmănttncfteze experiența de viață și 
de luptă a oștirii și a maselor largi 

, populare , și să ofere concluzii utile 
! pentru prezentul atît de dinamic și 

înălțător al zilelor noastre".
|j Cel clintii număr al publicației, 

apărut de curînd, ilustrează, printr-o 
suită de studii de înaltă ținută ști
ințifică, un asemenea moment de 
amplă încordare a energiilor între
gului popor, de acțiune unită a în
tregii națiuni intr-un ceas de cum
pănă al istoriei noastre — revoluția 
de eliberare socială și națională, 

. antifascistă și antiimperialistă, de
clanșată cu patru decenii in urmă, în 
augustul de foc al lui 1944.

Studiile Elaborate de general-colo
nel dr. Constantin Olteanu, general- 
locotenent dr. [lie Ceaușescu, conf. 
univ. dr. Gheorghe Zaharia, prof, 
univ. dr. Ștefan Lache, colonel dr. 
Florian Tucă, conf. univ. dr. Ion Ar- 
deleanu reconstituie atmosfera pre
gătirii și desfășurării actului istoric 
de acum 40 de ani, evidențiind fap
tul că el a fost opera proprie a po

porului român, rodul voinței sale 
nestrămutate de a trăi liber in țara 
sa — voință constant și puternic 
afirmată de-a lungul intregii sale 
istorii — că partidului nostru comu
nist îi revine uriașul merit de a fi 
elaborat strategia care a decis vic
toria, de a fi mobilizat și condus in 
această istorică luptă masele largi 
populare.

Alte studii semnate de col. Con
stantin Căzănișteanu, maior dr. M‘- 
hail E. Ionescu, dr. Gheorghe B - 
zatu și conf. univ. dr. Mircea Mu.?at 
înfățișează grăitoare KĂrturii de 
epocă despre amploarea impactului 
născut în conștiința publică inter
națională de declanșarea revoluției 
românești, despre marea sa însem
nătate in desfășurarea celei de-a 
doua conflagrații mondiale, în scurta
rea războiului și apropierea ceasu
lui de biruință asupra hitlerismului.

încă de la acest prim număr se 
conturează o seamă de rubrici de 
cert interes precum : „Adevăruri 
fundamentale-.oie ‘istoriei naționale", 
„Eroi au fost, eroi sint încă", „Me
moria documentelor", „Monumentele 
luptei", „Personalități militare româ
ne" — care promit să pună la in- 
demîna cititorilor date și mărturii 
documentare mai puțin cunoscute, să' 
lumineze prin interpretări noi mo
mente de istorie, fapte și acte ale 
unor oameni de seamă din trecutul 
românesc.

Prin revista „Lupta întregului po
por" se adaugă frontului istoriogra
fie o publicație de autentică ținută 
științifică ce va sluji aprofundării 
marilor lecții ale trecutului național 
dovedind o dată mai mult că istor’ 
patriei este o carte vie de învăță 
tură, de educație patriotică și revo
luționară.

Silviu ACH.IM

Ziua internațională a muzicii
Sărbătoare înscrisă în calendarul 

vieții spirituale contemporane, Ziua 
internațională a muzicii este celebra
tă în fiecare an, la 1 octombrie, sub 
semnul promovării valorilor culturii 
și al adîncirii relațiilor de prietenie 
și colaborare intre toate țările lumii.

în cadrul unui program care și-a 
constituit ele pe acum o frumoasă 
tradiție, în România se omagiază cu 
acest prilej arta sunetelor și sluji
torii ei, cărora le este conferită înalta 
menire de a milita pentru afirmarea 
ideilor umaniste și de colaborare 
pașnică între toate popoarele. Ex
presie a politicii partidului și statu
lui nostru, a strălucitelor idei, în
demnuri și orientări ale secretarului 
general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, întreaga 
activitate desfășurată de muzicienii 
patriei noastre servește idealurilor 
mărețe ale edificării celei mai drep
te și avansate orînduiri pe vatra 
străbună, luptei pentru _ apărarea 
păcii și valorilor umaniste în întrea
ga lume.

înzestrată cu virtutea de a fi rosti
tă și înțeleasă „de la inimă la inima", 
muzica iși află astăzi, mai mult ca 
oricînd, rațiunea de a fi în transmi
terea unui mesaj care să însuflețeas
că oameni și popoare de pe toate 
meridianele într-un crez comun, In- 
tr-o luptă cu forțe unite pentru eli
minarea din societatea contempora
nă a opresiunii, războiului și exploa
tării. „Prin artă spre mai bine" — 
aceasta a fost și cămine deviza tu
turor muzicienilor lumii, aceasta este 
profesiunea de credință a slujitorilor 
muzicii din patria noastră socialistă.

Generată de sentimente nobile, 
avintate, de o atitudine militantă, 
înnoitoare, arta sunetelor are capa
citatea specifică de influențare a 
conștiinței, reflectind cu mijloace 
proprii, de rezonanță universală, 
uneori In sinteză cu celelalte arte și 
cu literatura, momente sublime ale 
epopei) de luptă pentru libertate na
țională și progres social, imagini 
înălțătoare ale demersului patriotic 
și umanist, eroismul, vocația muncii 
constructive, dragostea de pace, care 
chezășuiesc propășirea societății o- 
menești. De la cintecul simplu pînă 
la genurile complexe ale simfoniei, 
operei, baletului, muzicii de cameră,’ 
cantatei și oratoriului, creațiile mu
zicale redau în cele mai profunde 
nuanțe dialectica gîndirii și sensi
bilității omenești, angajarea plenară 
in slujba realizării Idealurilor pri
vind păstrarea și îmbogățirea valori
lor civilizației materiale și spiritua
le, umanizarea universului pe care

îl cucerește omul epocii contempo
rane.

în țara noastră, muzica este, alături 
de celelalte domenii ale vieții spiri
tuale, un bun al întregului popor, uh 
factor de edificare a conștiinței 
omului nou, o mesageră a unității in 
jurul partidului, al secretarului său 
general. înspirindu-se din minunate
le fapte ale eroilor construcției so
cialiste, din viața clocotitoare de pe 
șantierele patriei, din munca. îzbin- 
zile și aspirațiile contemporanilor, 
muzica românească răspunde cerin
țelor actuale prin tot ce are mai re
prezentativ, mai profund și mai 
convingător. înfăptuind un perma
nent și fertil dialog cu masele iubi
toare și creatoare de frumos, cu ar
tiștii amatori, muzicienii profesioniști 
își fundamentează activitatea lor pe 
ideile mărețe ale timpului nostru, 
aflind în contactul cu realitățile di
namice, înnoitoare ale patriei o che
zășie a finalității actului creator, in
terpretativ, educațional, de cercetare 
și gîndire teoretică-muzicală.

Grandioasă emulație creatoare Ia 
nivelul intregii țări, Festivalul na
țional „Cîntarea României" constituie 
pentru arta muzicală un cadru fără 
precedent pentru cunoașterea, stimu
larea și promovarea talentelor și e- 
nergiilor componistice șl interpreta
tive, de formare a culturii muzicale 
pentru toate virstele și afinitățile. 
Actuala ediție a Festivalului națio
nal „Cintarea României" marchează 
substanțiale creșteri în ce privește 
amploarea și calitatea vieții și crea
ției muzicale din România contem
porană. Acestor izbînzi li se adaugă 
succesele pe care muzicienii noștri le 
obțin, an de an, în viața artistică 
internațională, consacrind rodnicia 
orînduirii noastre și în acest do
meniu.

Mobilizați de strălucitele prevederi 
cuprinse in proiectul de Directive ale 
celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului, amplu și măreț program 
de înaintare a patriei noastre pe noi 
trepte de progres și civilizație, mu
zicienii din România sint. in prezent, 
ferm angajați in realizarea unor noi 
și vibrante creații care să contribuie 
Ia înălțarea continuă a edificiului 
culturii noastre socialiste, la îmbogă
țirea patrimoniului artistic al uma
nității.

Prof. univ.
Nicolae CALINOIU
președintele Uniunii compozitorilor 
și muzicologilor,
rectorul Conservatorului
„Ciprian Porumbescu"
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe Ceaușescu,
Primiți mulțumirile mele sincere pentru urările și felicitările calde pe 

care ni le-ați trimis cu prilejul zilei mele de naștere.
Sint convins că raporturile bulgaro-române pe toate planurile se vor ex

tinde și aprofunda și in viitor, in interesul popoarelor bulgar și român, al 
cauzei păcii și socialismului în lume.

Vă doresc multă sănătate și succese în continuare în făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate in patria dumneavoastră.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Cronica
Sîmbătă, 29 septembrie, tovarășul 

Ion Coman, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., a primit delegația Tribuna
lului Suprem al Republicii Democra
te Germane, condusă de dr. Heinrich 
Toeplitz, președintele acestei instan- 

•. ?, care, la invitația Tribunalului 
'g prem al Republicii Socialiste 
,ți01;mânia, a efectuat o vizită de 

chi,mb de experiență în țara noastră. 
țn timpul întrevederii au fost re

date bunele relații de prietenie și 
Elaborare statornicite intre Republi
ca flocialistă România și Republica 
Democrată Germană, importanța și 
olul pe care îl au schimburile re- 
■iproce, de delegații în mai buna cu- 
oașteie a vieții și aspirațiilor celor 
ouă popoare.
La ,'ntrevedere a participat Ion 

Sălăjan, președintele Tribunalului 
Suprem al Republicii Socialiste 
România.

In timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții au avut întrevederi cu 
Gheorghe Chivulescu, ministrul jus
tiției, la Procuratura Generală și la 
Asociația Juriștilor, precum și Ia

zilei
tribunalele județene Maramureș și 
Satu Mare.

★
Sîmbătă a părăsit Capitala pre

ședintele Camerei Comunelor din 
Marea Britanie, Bernard Weatherill, 
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale, a făcut o vizită in țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, de deputați.

Au fost prezenți Philip McKearney, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

★
La București a fost semnat, sîmbă

tă, Protocolul celei de a Vl-a sesiuni 
a Comisiei mixte româno-elene pen
tru turism.

Documentul stabilește noi măsuri 
pentru lărgirea și diversificarea 
schimburilor turistice dintre Româ
nia și Grecia, direcțiile de dezvol
tare a colaborării bilaterale în acest 
domeniu.

(Agerpres)

35 DE Al DE IA PROCLAMAREA REPUBLICII POPULARE CHINEZE
Salut fierbinte poporului chinez prieten 

cu prilejul marii sale sărbători naționale

„Săptămîna
Sîmbătă s-a încheiat „Săptămîna 

Crucii Roșii", manifestare tradițio
nală, care anul acesta s-a desfășu
rat sub genericul „Tinerețe, sănătate, 
pace". Simpozioanele, colocviile și 
prelegerile înscrise în,programul ac
țiunii au vizat o problematică va
riată privind creșterea contribuției 
Crucii Roșii la realizarea politicii 
sanitare a partidului și statului nos
tru, la asigurarea sănătății popu
lației, precum și Ia înfăptuirea poli
ticii demografice și asigurarea unui 
spor corespunzător al populației.

Totodată, au fost abordate subiec
te referitoare la prevenirea îmbol
năvirilor, întărirea capacității de

Crucii Roșii"
muncă, normele de viață rațională, 
îmbunătățirea indicilor demografici, 
cunoașterea modalităților de acor
dare a primului ajutor.

în ansamblul activităților mențio
nate, la București s-a deschis expo
ziția de fotografii „Crucea Roșie și 
tineretul" și a avut loc conferința cu 
tema „Contribuția Crucii Roșii la 
atragerea tineretului la înfăptuirea 
politicii sanitare și social-umanitare, 
de colaborare internațională și pace 
a partidului și statului nostru".

Unui mare număr de activiști vo
luntari ai organizației li s-a acordat 
Diploma de onoare și insigna „Evi
dențiat in munca de Cruce Roșie".

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între I octombrie 
ora 20 și 3 octombrie ora 20. In țară : 
Vremea va continua să se încălzească 
ușor îndeosebi în sudul țării, iar cerul

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu ciștiguri 
ieșite cîștigătoarc la tragerea la sorți 

pentru trim. III 1984

GhQ 

z

Terminația 
numărului 
cîștigător

Procentul 
de ciștiguri

1 466 250%
2 915 200%
3 429 100%
4 816 100%
5 031 50%
6 089 50%
7 046 50%
8 269 25%
9 637 25%

10 070 25%
11 742 25%
12 676 25%
13 686 25%
14 126 25%
15 291 25%
16 998 25%
17 955 25%
18 929 25%
19 235 25%
20 203 25%

LISTA 
OFICIALĂ

a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigă
toare la tragerea la sorți lunară din 

29 septembrie 1984

va fl schimbător cu înnorări persis
tente în Cimpla Română. Vor cădea 
ploi locale in regiunile din vestul șl 
nordul tării, mai ales în a doua parte 
a intervalului. în restul țării ploile vor 
avea caracter Izolat. Vîntul va sufla 
slab pină la moderat, cu Intensificări 
locale în a doua parte a intervalului 
în zona de munte, unde viteza va ajun
ge’ pină la 60 kilometri pe oră. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 6 și 16 grade, iar cele maxime intre 
18 și 28 de grade. în primele dimineți 
local se va produce ceață. La Bucu
rești : Vremea va fi frumoasă șl va 
continua să se încălzească ușor. Cerul 
va fi variabil. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile mini-’ 
me vor fi cuprinse intre 7 și 10 grade, 
iar cele maxime între 25 șt 28 de gra
de. Dimineața se va produce ceață 
slabă.

Poporul chinez prieten sărbăto
rește. la 1 octombrie, împlinirea a 
35 de ani de cînd, in uriașa Piață 
Tien An Men din Beijing, in entu
ziasmul sutelor de mii de repre
zentanți ai clasei muncitoare, ță
rănimii, intelectualității și armatei, 
veniti din toate colturile tării, a 
fost proclamată Republica Populară 
Chineză — eveniment memorabil, 
care, consacrînd victoria revoluției 
populare, a deschis. în același timp, 
o eră nouă în istoria multimilenară 
a tării, era dezvoltării multilaterale 
a Chinei pe calea socialismului.

Izbînda revoluției populare chi
neze a dat expresie aspirațiilor ce
lor mai fierbinți ale oamenilor 
muncii de la orașe si sate, ale tu
turor forțelor înaintate, patriotice 
care, sub conducerea gloriosului 
Partid Comunist Chinez. în frunte 
cu președintele Mao Zedong, au 
desfășurat o îndelungată luptă îm
potriva asupritorilor străini, a ex
ploatării capitaliste și moșierești, 
pentru eliberare națională și so
cială. Triumful revoluției chineze 
a avut, totodată, o uriașă însem
nătate internațională. Proclamarea 
R.P. Chineze a exercitat o profundă 
influentă asupra raportului mon
dial de forțe, a fost salutată, cu 
însuflețire, drept cel mai important 
eveniment al procesului revoluțio
nar mondial, după Marea Revolu
ție Socialistă din Octombrie, de 
natură să accelereze considerabil 
acest proces. Instaurarea puterii 
oamenilor muncii în tara cu cea 
mai mare populație din lume a dat 
o nouă și puternică lovitură pozi
țiilor imperialismului, a sporit for
țele socialismului pe plan mondial, 
exercitînd o mare influentă asupra 
luptei popoarelor oprimate, împo
triva colonialismului, pentru inde
pendență națională și libertate, 
pentru pace și progres.

în ultimele trei decenii și jumă
tate. China a cunoscut vaste si 
profunde transformări revoluțio
nare. Instaurarea și consolidarea 
puterii oamenilor muncii, făurirea 
și generalizarea relațiilor de pro
ducție socialiste sint cuceriri fun
damentale. care au marcat cea mai 
importantă schimbare din istoria 
țării. Vasta activitate constructivă 
desfășurată de masele populare a 
schimbat din temelii înfățișarea tă
rii. Prin înfăptuirea politicii Parti
dului Comunist Chinez de indus
trializare a tării au fost construite 
noi centre industriale, s-au ridicat 
mii de fabrici și uzine, care au 
asigurat creșterea producției in

dustriale de 57 de ori față de 19'19. 
Un puternic avint a cunoscut in
dustria extractivă, care, cu cele 
715 milioane tone de cărbune rea
lizate anual, plasează China pe al 
treilea loc din lume în acest do
meniu. Industria metalurgică asigu
ră în prezent 40 milioane de 
tone de oțel, 37 milioane de tone 
de fontă și 30 milioane de tone de 
laminate, ceea ce a făcut posibilă 
creșterea de 260 de ori a produc
ției construcțiilor de mașini, crea
rea unei puternice industrii de au
tovehicule și tractoare. întemeierea 
industriei aeronautice. O mare dez
voltare au cunoscut rețeaua de ter
me și hidrocentrale, industriile e- 
lectronică, petrochimică și alte im
portante ramuri, inexistente înain
te de instaurarea puterii populare. 
La rîndul ei, agricultura, benefi
ciind de sporirea cu milioane și mi
lioane de hectare a terenurilor iri
gate, de aportul crescînd al științei 
și tehnicii, asigură recolte necunos
cute vreodată in istorța Chinei. Im
portante succese s-au obținut in do
meniul științei și tehnologiei, ceea 
ce iși găsește expresie. între altele, 
în experiențele realizat^ in spațiul 
cosmic. în soluționarea. în măsură 
crescândă, a problemelor de care 
depinde dezvoltarea în continuare 
a ansamblului economiei tării. Pe 
baza creșterii productivității mun
cii, a avuției naționale, au sporit 
veniturile oamenilor muncii, s-a 
Îmbunătățit substanțial nivelul de 
trai al populației de la orașe și 
sate.

în prezent, poporul chinez se află 
angajat cu toate forțele in înfăp
tuirea hotărîrilor celui de-al XII-lea 
Congres al partidului comunist, care 
a elaborat un cuprinzător program 
menit să asigure transformarea tă
rii într-un puternic stat socialist, 
cu o agricultură, industrie și știin
ță moderne, cu un nivel de trai 
tot mai ridicat. Pe linia înfăptuirii 
acestor cutezătoare obiective se de
pun susținute eforturi pentru valo
rificarea tuturor resurselor tării, 
perfecționarea mecanismului eco
nomic. modernizarea aparatului 
productiv, dezvoltarea generală a 
forțelor de producție.

Totodată. China populară, care 
se bucură de un mare prestigiu in
ternațional, are o pondere conside
rabilă în întreaga viață politică 
mondială, joacă un rol activ in 
promovarea cauzei independentei și 
libertății popoarelor, a dreptului lor 
de' a-și făuri de sine stătător des
tinele. în lupta pentru pace și

securitate în lume, pentru progres, 
pentru înțelegere și colaborare 
între națiuni.

Comuniștii, oamenii muncii din 
țara noastră dau o înaltă apreciere 
și se bucură sincer de importan
tele realizări do bin di te de oamenii 
muncii chinezi în dezvoltarea pa
triei lor, realizări ce se înscriu ca 
o contribuție de deosebită însemnă
tate la afirmarea superiorității so
cialismului, la creșterea influentei 
și prestigiului socialismului pe plan 
mondial.

Poporul român, care și-a mani
festat calda solidaritate cu lupta 
poporului chinez pentru. înlătura
rea asupririi străine, pentru elibe
rare națională și socială, și a salu
tat cu entuziasm victoria revoluției 
și instaurarea puterii populare. îm
părtășește din inimă bucuria cu 
care poporul chinez întîmpină ma
rea sa sărbătoare națională. Mani
festările și acțiunile desfășurate în 
tara noastră pentru a cinsti mărețul 
eveniment din istoria Chiriei dau 
expresie sentimentelor de stimă și 
prețuire nutrite de poporul român 
față de harnicul și talentatul po
por chinez, constituind, în același 
timp, o nouă mărturie a trăiniciei 
relațiilor tradiționale de prietenie 
și colaborare statornicite intre ele 
de-a lungul vrernii.

In anii construirii socialismului, 
relațiile de solidaritate și conlucra
re dintre țările noastre au cunos
cut. așa cum se știe, o dezvoltare 
puternică, multilaterală, avînd ca 
trainică temelie principiile socialis
mului științific, ale deplinei egali
tăți, respectului independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, avantajului 
reciproc și întrajutorării tovără
șești.

Forța motrice a extinderii și a- 
dincirii neîntrerupte a raporturilor 
de prietenie româno-chineze o con
stituie legăturile de colaborare și 
solidaritate, contactele strînse și 
frecvente dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Chinez. 
Viața însăși a demonstrat rolul de
terminant al întîlnirilor și convor
birilor multiple desfășurate de-a 
lungul anilor, în România și China, 
la nivelul cel mai înalt. Vizita e- 
fectuată în China. în 1982. de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. vizita între
prinsă în tara noastră. în 1983 de 
tovarășul Hu Yaobang, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Comu

nist Chinez, ca și recenta vizită a 
tovarășului Li Xiannian. președin
tele Republicii Populare Chineze, 
convorbirile rodnice avute cu a- 
ceste prilejuri s-au înscris drept 
contribuții de seamă la întărirea 
prieteniei și conlucrării dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, la 
cauza generală a socialismului și 
păcii.

Caracterizînd evoluția raporturi
lor româno-chineze, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „Se 
poate spune că stadiul inalt la care 
se află relațiile dintre țările și 
partidele noastre este rezultatul 
strădaniilor si eforturilor comune, 
depuse de-a lungul anilor — și de 
o parte și de alta — de partidele, 
țările și popoarele noastre. Aceasta 
impune să facem, și în continuare, 
totul pentru ca nivelul acestor re
lații să crească necontenit, in fo
losul și spre binele ambelor popoa
re, al cauzei păcii și înțelegerii in 
intreaga lume".

Intr-adevăr, colaborarea româno- 
chineză a căpătat dimensiuni tot 
mai largi și un conținut tot mai 
bogat, dezvoltîndu-se fructuos ne 
plan politic, economic, tehnico- 
științific. cultural si în alte dome
nii de activitate, demonstrîndu-și 
trăinicia și constituind o contribu
ție de seamă la făurirea noii orîn- 
duiri în cele două țări.

în același timp. România și 
China conlucrează activ pe arena 
mondială în vederea soluționării 
unor probleme majore ale vieții in
ternaționale. actionînd pentru opri
rea mersului periculos al eve
nimentelor spre confruntare și 
război, pentru încetarea cursei înar
mărilor si trecerea la măsuri con
crete de dezarmare. în primul rînd 
de dezarmare nucleară, rezolvarea 
pe cale pașnică, prin tratative, a 
diferendelor dintre state, pentru 
triumful politicii de destindere, co
laborare, progres social și pace în 
lume.

Cu prilejul celei de-a 35-a ani
versări a victoriei revoluției popu
lare si proclamării Republicii Popu
lare Chineze, poporul român adre
sează marelui popor chinez prieten 
cele mai calde felicitări și urarea 
sinceră ca, sub conducerea Parti
dului Comunist Chinez, sa dobin- 
dească noi șl noi succese in vasta 
operă de înflorire a Chinei pe calea 
socialismului, in lupta pentru fău
rirea unei lumi mai bune și mai 
drepte, pentru asigurarea păcii și 
înțelegerii internaționale.

Adunare festivă
In comuna Munteni-Buzău, județul 

Ialomița, a avut loc, sîmbătă, o adu
nare festivă organizată de Comite
tul județean Ialomița al P.C.R. și 
Consiliul Național al Cooperativelor 
Agricole de Producție, cu prilejul 
celei de-a 35-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Chineze.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
Asociației de prietenie româno-chi- 
neză, Ministerului Afacerilor Exter
ne, Institutului român pentru relați
ile culturale cu străinătatea, nu
meroși oameni ai muncii din comună.

Au luat parte Li Zewang, amba
sadorul Republicii Populare Chineze 
la București, și membri ai ambasa
dei.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat au vorbit Gheorghe Ghlță, 
Erou al Muncii Socialiste, președin
tele Cooperativei agricole de pro
ducție „Prietenia româno-chineză" 
din localitate, și ambasadorul R.P. 
Chineze in țara noastră.

Vorbitorii au evocat importanța 
deosebită a proclamării Republicii 
Populare Chineze,, moment de 
răscruce in istoria multimilenară a 
poporului chinez, strălucită încunu
nare . a luptei îndelungate a maselor 
populare, sub conducerea partidului 
comunist, pentru înlăturarea asupri
rii străine, pentru eliberare naționa
lă și socială, ce a deschis calea li
chidării exploatării feudale și capi
taliste, a dezvoltării independente a 
țării pe calea socialismului. Au fost 
subliniate succesele obținute de po
porul prieten chinez, în anii puterii 
populare, in revoluția și construcția 
socialistă, în afirmarea tot mai pu
ternică a Republicii Populare Chi
neze pe arena mondială.

Referindu-se la cursul mereu as
cendent al relațiilor de colaborare 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, vorbitorii au evidențiat ro
lul deosebit al întîlnirilor la nivel 
înalt de la București și Beijing, ce 
se înscriu ca momente de mare în
semnătate în evoluția raporturilor 
bilaterale, spre binele reciproc, al 
cauzei generale a socialismului, coo
perării internaționale și păcii în 
lume.

(Agerpres)

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 35-a aniver

sări a proclamării Republicii Popu
lare Chineze, instituții și organizații 
de masă și obștești din țara noastră 
au adresat telegrame de felicitare 
instituțiilor și organizațiilor similare 
din Republica Populară Chineză.

(Agerpres)

Industrie, artă și dăruire

a libretelor de economii cu dobindă 
și cișliguri ieșite ciștigătoare la 
tragerea la sorți pentru trim. III 1984
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1 4010356 50 000
1 1820357 40 000
1 1622693

Terminația 
numărului 
libretului 
ciștigător

30 000

69 38679 20 000
69 97028 20 000
69 14092 20 000
69 32495 20 000
69 91195 20 000
69 33390 10 000
69 93981 10 000
69 74038 10 000
69 43458 10 000
69 41558 10 000
69 65179 10 000
69 23266 10 000
69 61082 10 000

684 4857 5 000
684 5402 5 000
684 2600 2 000
684 2265 2 000
684 1482 2 000
684 5179 2 000
684 5779 2 000

6 840 819 1 000
6 840 579 500
6 840 807 500

26 208 ciștiguri în
valoare de lei : 39 900 000

Cîstigurile se acordă integral titu- 
arilor libretelor de economii care 
u un sold mediu trimestrial egal 
u cel puțin 10 la sută din valoarea 
îștigului ; dacă soldul mediu tri- 
estrial este mai mic de 10 la sută 
n valoarea cîstigului. se acordă un 

iștig de 10 ori mai mare decît sol
dul mediu trimestrial al libretului. 
Libretele cu sold mediu trimestrial 
mzi mic de 50 de lei nu beneficia
ră de cîștig.

Calcularea si înscrierea cîștigurilor 
în librete se efectuează de către 

sucursalele (filialele) C.E.C.
LISTA OFICIALĂ
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1 35951 39 50 000
1 97100 50 50 000
1 33613 102 50 000
1 02131 93 50 000
1 94607 106 40 000
1 43537 61 40 000
1 86398 97 40 000
1 07796 159 40 000
1 20443 36 35 000
1 82048 64 35 000
1 09532 73 35 000
1 22056 10 35 000
1 80072 66 • 35 000
1 12132 123 30 Ooo
1 60313 41 30 000
1 18869 91 30 000
1 13038 36 30 000
1 83365 39 30 000
1 29734 175 25 000
1 49481 99 25 000
1 12899 15 25 000
1 92968 131 25 000
1 87965 92 25 000
1 27862 89 25 000
1 97018 18 25 000
1 81396 155 20 000
1 64915 126 20 000
1 51600 92 20 000
1 18607 108 20 000
1 33473 112 20 000
1 05483 146 20 000
1 21938
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119 20 000

100 729 133 5 000
100 145 58 3 000
100 619 31 3 000
100 027 161 3 000
100 540 146 3 000

1 000 88 94 1 000
1 000 20 ’ 174 1 000
1 000 55 157 1 000
1 000 21 135 800
1 000 08 119 800
1 000 15 111 800
1 000 03 164 800
1 000 75 70 800
1 000 .80 166 800
1 000 24 143 800
1 000 24 166 800
1 000 93 172 800
1 000 67 166 800
1 000 99 46 800
1 000 98 104 800

15 532 TOTAL: 15 300 000

Cîștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. tn valoarea cîș- 
tigurilor este cuprinsă și valoarea 
nominală a obligațiunilor ieșite cîș
tigătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001-099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—175 la con
fruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.

In orașul-port Guangjian (Canton), 
în care vîntul cald poartă miresmele 
și neliniștile oceanului, intre străzi- 
bazar, bulevarde cu palmieri și gră
dini tropicale, ca un etern și ademe
nitor zimbet al Orientului Extrem, 
ființează o expoziție industrială per
manentă și in perpetuă primenire. 
Impozantă și fastuoasă, de o uimi
toare diversitate și ocupînd un spațiu 
pentru a cărui parcurgere i se cere 
vizitatorului un timp considerabil, 
instituția aceasta este, de fapt, o 
uriașă vitrină a progresului econo
mic vertiginos din ultimii ani, a 
hărniciei și măiestriei muncitoru
lui chinez și a acelor domenii 
ale producției materiale care, în 
China, fac uneori ca industria să 
nu poată fi separată de artă. 
De la mașini complexe, pentru cele 
mai variate ramuri de producție in
dustrială și purtind în luciul și în 
formele alambicate ale metalului lor 
semnul eforturilor spre cote tot mai 
înalte ale progresului tehnic și teh
nologic, pină la incredibila imagine 
a mătăsurilor imprimate sau brodate 
cu nesfirșite jocuri florale ; _ de la 
risipa de fantezie și suplețe a împle
titurilor din bambus, rafie și paie de 
orez și pină la fantastica diversitate 
și delicatețe a papetăriei. Autoca
mioane, autobuze, mașini tot-teren, 
automobile, tractoare mici (acele 
tractorașe cu motor in doi timpi pe 
care le întîlnești tot mai des pe mi
cile parcele lucrate, prin contract, de 
către cooperatori), apoi utilaje 
diverse pentru industria ușoară, ali
mentară. a construcțiilor de mașini, 
pînzeturi și confecții, aparatură opti
că și produse ale mecanicii fine și 
încă multe altele rețin atenția, adu- 
nîndu-se într-o imagine globală a 
creativității și stăruinței unui po
por angajat într-un proces am
plu de dezvoltare economică și 
socială. îngemănarea dintre industrie 
și artă, omniprezentă, deslușită in 
grija specială pentru estetica mașinii, 
dar, cu deosebire, pentru înfățișarea 
produselor ei și ale mîinii omului, te 
va trimite cu gîndul la muncitorul 
chinqz, artizan prin excelență, purtă
tor al milenarei tradiții de a se 
conferi obiectivelor uzuale cu care 
se însoțește omul în viață, atributele 
gustului său rafinat, expresia bogatei 
sale fantezii.
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INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL

în Capitală s-au jucat ieri două 
meciuri ale etapei a Vl-a din cam
pionatul național : Dinamo — Chi
mia și Steaua — Gloria. Echipa cam
pioană, Dinamo, a cîștigat cu 4—2 
(2—0), după un joc agreabil, cu 
multe faze frumoase. Au înscris Au
gustin (2), Andone și Nicolae pentru 
bucureșteni — Preda și Verigeanu 
pentru vilceni.

Steaua a cîștigat, de asemenea, 
autoritar, cu 3—0 (2—0), golurile
fiind marcate în ordine de Petcu 
(11 m), Pițurcă și Radu II.

In clasament, pe primele două 
locuri : 1. Steaua — 11 puncte (gola
veraj 13—1), 2. Dinamo — 10 p țll—6).

Celelalte meciuri ale etapei vor 
avea loc astăzi, de la ora 15. Parti
dele Jiul — Sportul studențesc și 
Politehnica Timișoara — Universita
tea Craiova au fost aminate la data 
de 17 octombrie.

PENTATLON MODERN. Astăzi 
începe la. București cea de-a 19-a 
ediție a Campionatului mondial de 
pentatlon modern neutru juniori, 
competiție la care Darticină sportivi 
din 21 de țări. Tara noastră va fi 
reprezentată de tinerii Marian 
Gheorghe. Dragos Pătrui si Lucian 
Țintea.

Iată-1 pe muncitorul acesta la lu
cru. in atelierele fabricii „Tasing" 
din Guangjian. cape produce obiecte 
de artă din fildeș. Fabrica există 
doar din 1955. creată ca întreprinde
re de stat îndată după victoria revo
luției. Dar meșteșugul și tradiția 
prelucrării artistice a fildeșului au. 
în China durata a 2 000 de ani, din 
epoca primelor mari dinastii. In atî- 
tea și atîtea secole de exercițiu si 
decantare, arta transpunerii in fildeș 
a imaginilor din peisajul înconjură
tor. a figurilor pitorești sau legenda
re. a personajelor fantastice din fa
buloasa mitologie chineză sau a tu
turor acestora la un loc. întrunite în 
compoziții de o complexitate fără

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE

egal, a ajuns-, acum la o putere de 
expresie și la' valori de neimaginat, 
într-o incăpere special amenajată 
ca expoziție a produselor, dar și 
pentru tranzacții comerciale sau 
pentru comercializarea directă, am 
trăit clipe de uimire și desfă
tare în fața unor — cum să Ie 
spun oare? — obiecte de artă, fireș
te. dar e puțin, poate esențe, subli
mate artistice, rod al unor minuții 
și distilări artistice uimitoare. O jon- 
că cu dragoni, de exemplu... Nu e 
doar arhaica și atit de pitoreasca 
ambarcațiune din adîncurile străve
chii civilizații chineze, cu absolut 
întregul ei inventar, nu e doar re
producerea celor mai mici detalii, 
este infinit mai mult: reconstituirea 
cu literară descripție, cu umor și une
ori cu sarcasm, cu o analitică prelu
crare a lumii, a vieții, a trăirilor și 
juxtapunerilor sociale din epoci înde
părtate — zeci și zeci de persona
je minuscule, la dimensiunea șolda- 
ților de plumb, dar. cu o grijă a de
taliului împinsă pînă la imprimarea 
expresiilor, a privirilor, a ridurilor si 
firelor de păr... Totul cioplit într-o 
singură bucată de fildeș doar cu 
ceva mai lungă de o jumătate de 
metru- O astfel de piesă, opera cîtor- 
va meșteri și a cîtorva ucenici, se 
realizează în 4 ani de infinită mi

cinema

gală și costă (prețul de vînzare) poa
te cam tot ătît cît o corabie adevă
rată...

Apoi uimitoarele sfere... consferi- 
ce. Imaginați-vă o bilă din fildeș de 
dimensiunile unei portocale mai 
mari. Nu e însă una singură- Sînt, 
una într-alta. 45 de sfere, degajate, 
mișeîndu-se liber una față de alta si 
fiind, fiecare, de fapt, o dantelărie 
fantastică, un filigran cu motive or
namentale ce nu se repetă. Teribil e 
că nu există nici o lipitură, totul a 
fost tăiat într-o singură bucată de 
os. dinspre exterior spre centru, sfe
ră cu sferă, fără secționări și mon
tări ulterioare. Meșteșugul acestor 
sfere a apărut acum două sute de 
ani și a ajuns acum la perfecțiune. 
O femeie, cu degete subțiri de sensi
bilitatea frunzei de plop, cu chipul 
de o acută concentrare, șlefuiește 
ajutîndu-se de un crațer cu vîrf 
microscopic, apoi cu o freză me
canică minusculă, mai fină decit a 
dentistului, suprafețele, măsurabile 
în microni, ale diafanelor nervuri 
din filigranul celei de-a 45-a sfere, 
grăuntele din centrul acestui fantas
tic produs al gustului artistic supe
rior, al măiestriei absolute, al răb
dării fără egal. Nu, n-o putem 
întrerupe din lucrul său pe aceas
tă femeie care, deși stăm la un 
metru de ea, nu ne vede ; ni
mic altceva nu există acum pen
tru ea in afara operației în care s-a 
adîncit. O singură mică greșeală ar 
zădărnici munca de luni și luni a 
cîtorva zeci de oameni. Am vrea să 
știm cine este femeia aceasta cu 
chipul spiritualizat pină în esență și 
ce gîndește despre rostul muncii ei, 
despre destinul operei sale. Dar n-o 
putem smulge din universul . clipe
lor ei de creație. Și mergem mai 
departe pentru a întilni alți și alți 
asemenea oameni, pentru a-i ve
dea în, atât de dăruita lor migală. 
Figurine cu personaje legendare, 
motive florale, peisaje rupte parcă 
din realitatea sudului tropical al 
Chinei, mici coloane de fildeș în 
care sînt figurate, în spirală, cele
bre basme și legende, sau secvențe 
din realitatea vieții actuale a po
porului chinez, se nasc din mișcă
rile precise ale mîinilor, din imagi

• Glissando : PATRIA (11 86 25) — 9; 
12,30; 16,30; 19,30, FAVORIT (45 31 70)
— 9; 12,30; 16; 19,15, MODERN
(23 71 01) — 9; 12; 16; 19.
© Pădurea nebună: STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,30; 15; 17; 19.
© Dreptate in lanțuri : FEROVIAR 
(50 51 40j — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
19,45, FLAMURA (85 77 12) . — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20.
© Emisia continuă : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 După mulți ani ; TIMPURI NOI 
(156110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45.
& Lișca : TIMPURI NOI — 20.
@ Șapte băieți și o ștrengăriți : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
© Surorile : UNION (13 49 04) — 9,30; 
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20. ARTA 
(213186) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20,15.
© Jazz ’20 : COTROCENI (49 48 48) — 
15; 17,15; 19.30.
© Salutări de la Agigea : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
• Imposibila iubire : VOLGA
(79 71 26) - 9; 12; 16; 19.
• Taro, fiul dragonului — 9; 11; 17, 
Secretul Iui Bacbus — 13; 15; 19; 
DOINA (16 35 38).

© B.D. la munte și la mare ; VIITO
RUL (10 67 40) — 15,30; 17,30; 19’,30.
© Undeva, cîndva : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
O Seherezada*: LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Teheran ’43 : CAPITOL (16 29 17) — 
9; 12,30; 16; 19.
• împușcături sub spînzurătoare ! 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
• I se spunea „Buldozerul* : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Competiția : CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Legenda călărețului singuratic : 
LUMINA (14 74 16) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Prindeți șî neutralizați : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19.
• Campionul : GRIVIȚA (17 08 53) — 
9; 12; 16; 19, DACIA (50 35 94) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19.
• Par și impar : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Lupii mărilor : LIRA (31 71 71) — 
15,30; 18; 20, la grădină - 20, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 
17,45; 20.
• Polițist sau delincvent : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) - 15.30; 17,30; 19,30. 
© Cobra se întoarce : GIULEȘTI 
(17 55 46) — , 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Gemenii în vacanță : PACEA 
(60 30 85) -* 15,30; 17,30; 19,30.
© Locotenent Cristina : MELODIA 
(11 13 49) -• 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Căpitarul răzbunării : GLORIA

Noi profiluri arhitectonice la Beijing

nația și intensa trăire artistică a ce
lor 600 de muncitori ai fabricii.

Aveam să ne mai întîlnim deseori 
în China cu această simbioză din
tre industrie și artă. La întreprin
derea nr. 5 de imprimerie pe textile 
din Shanghai, bunăqară. Nu se țes, 
ci sînt aduse aici textilele pentru a 
se așterne, pe cîmpurile lor imacu
late, universul de linii și culori, 
vraja combinațiilor florale cu atîta 
expresivitate și naturalețe derulate 
într-o infinită succesiune. I-am vă
zut pe desenatori, în atelierele 
lor. înconjurați de planșe și usten
sile și adinciți în jocurile fanteziei 
lor unice. Aceeași răbdare, același 
calm sideral, aceiași fertilă abstra
gere din lumea înconjurătoare, in 
fond aceeași adîncă seriozitate a

muncii. Tot astfel în atelierele de 
gravat sau la mașinile de imprimat 
a căror perfectă reglare asigură 
acuratețea și marea expresivitate a 
coloristicii imprimeurilor de China, 
Tot astfel la întreprinderea de in
strumente optice din Shanghai, în 
alte și alte locuri ; activitatea munci
torului este, adesea, creația nu doar 
în sensul larg al termenului econo
mic (creație de bunuri materiale), 
ci și in sensul strict al cuvin tului. 
Creația e un sentiment generalizat, 
o coordonată a răspunderii, la un 
popor care construiește socialismul 
dăruind cauzei revoluționare tot ce 
ființa sa poate oferi mai bun, mai 
înălțător.

Mihai CARANFIL

(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Cineva ca tine ; AURORA (35 04 66) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 19,45.
© A opta minune a lumii : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
© Domnișoara Noorie : TOMIS
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
© Detașament cu misiune specială : 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.

teatre
© Teatrul Național (14 71 71, sala mi
ca) : Poveste din Hollywood — 15; 
A douăsprezecea noapte — 19,30;
(sala Atelier): Idolul și Ion Anapoda 
— 10; Farul și domnul Valentino — 
19.
• Filarmonica „George Enescu*
(15 68 75, Ateneul Roman): „Lumea
fascinantă a instrumentelor muzica
le* (deschiderea ciclului). Concert
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu,
601ist : Dan Grigore — 11; Recital in
strumental. Marin Cazacu — violon
cel, Steluța Radupian — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu 14 75 46) : Cu 
ușile Închise — 10,30; Romeo și Juli- 
eta la sfîrșit de noiembrie — 19; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Anecdote 
provinciale — 10,30; Passacaglia — 19

© Opera Română (13 18 57): Povestea 
micului pan (premieră) — 11; Lacul 
lebedelor — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Se
cretul lui Marco Polo — 10,30; Prin
țesa circului — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Doi pe un 
balansoar — 10,30 ; Richard al IlI-lea 
— 18,30.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Trestia gânditoare — 11; Stop pe au
tostradă — 20.
© Teatrul de -comedie (16 64 60): Exis
tă nervi — 19,30.
© Teatrul „C. I. Nottara* (59 31 03. 
sala Magheru): Idioata — 19,30; (sala 
Studio) : Ex — 19.
@ Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Amadeus — 10; Arta con
versației — 15; Hotel „Zodia geme
nilor* — 19,30.
© Teatrul satirtc-niuzicaî „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, sala Savoy) : Băiatul 
cu... sticleți — 19,30; (grădina Cără
buș) : Minispectacol de divertisment 
și film — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) : 
Mary Poppins — 10,30.
© Teatrul „Țăndărică* (15 23 77) : A- 
venturile lui Plum-Plum — 11; (sala 
„Ion Vasilescu*) : Nu vorbiți în tim
pul spectacolului — 11.
• Circul București (10 65 90) : Vraja 
circului — 10; 15.30; 19.
© Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Estrada în croazieră — 
16,30; Atenție J Estrada în emisie — 
19,30.
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washington . Convorbiri româno-americane
WASHINGTON 29 (Agerpres). — 

La încheierea vizitei pe care a efec- 
tuat-o in S'.U.A., tovarășul Manea 
Mănescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, s-a întilnit, la Casa Albă, 
cu vicepreședintele S.U.A., George 
Bush. în cadrul convorbirii s-a evi
dențiat cursul pozitiv al relațiilor 
româno-americane. Au fost exami
nate probleme de interes comun, cu 
deosebire posibilitățile de dezvoltare 
a relațiilor economice. De ambele 
părți s-a apreciat că există condiții

favorabile pentru lărgirea în conti
nuare a schimburilor comerciale, 
pentru intensificarea acțiunilor de 
cooperare economică și a colaborării 
tehnico-științifice.

La intilnire, desfășurată într-o at
mosferă de înțelegere reciprocă și 
cordialitate, au fost de față Philip 
Hughes, consilier al vicepreședinte
lui, membri ai Consiliului Național 
al Securității, precum și ambasadorul 
țării noastre la Washington, Mircea 
Malițâ.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII CIPRU

Excelenței Sale Domnului SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Cipru, vă adresez căl
duroase felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire pentru dum
neavoastră personal, de prosperitate, pace și progres pentru poporul cipriot.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre Repu-, 
blica Socialistă România și Republica Cipru vor continua să se dezvolte pe 
toate planurile, pe 
de la București și 
gerij și colaborării

baza înțelegerilor realizate cu prilejul intîlnirilor noastre 
Nicosia, in interesul celor două popoare, al păcii, ințele- 
în regiunea noastră, in Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Realizările obținute de România socialistă în toate 
domeniile de activitate, îndeosebi după Congresul, al 
IX-lea, de cînd în fruntea partidului și a țării se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, perspectivele pe care le 
deschide amplul program de edificare o societății so
cialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, trasat 
de proiectul Directivelor Congresului al Xlll-lea al 
P.C.R., coordonatele majore ale politicii interne și ex
terne a țării noastre sînt pe larg prezentate în presa 
de peste hotare.

Articole și comentarii ample sînt consacrate operei 
și concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu, activității

neobosite a conducătorului partidului și statului nostru, 
dedicată edificării noii orinduiri, soluționării proble
melor fundamentale ale lumii contemporane. Sînt puse 
in lumină strălucitele inițiative, propuneri și demersuri 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu privind oprirea 
agravării situației internaționale, înlăturarea completă 
din Europa a armelor nucleare, a oricăror arme, tre
cerea la măsuri efective de dezarmare, în primul rînd 
de dezarmare nucleară, promovarea unei politici de 
înțelegere și colaborare între popoare, de edificare a 
unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

Un amplu program 
constructiv

Oamenii muncii din România, sub 
conducerea comuniștilor, și-au 
transformat patria dintr-o țară a- 
grară înapoiată intr-un stat socialist 
cu o economie dezvoltată, cu un 
potențial industrial important, o 
agricultură, știință și cultură mo
derne — scrie revista sovietică 
„PARTIINAIA JIZNI". Succesele 
obținute de România în construc
ția socialistă — arată publicația — 
sînt rodul muncii pline de abnega
ție a clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualității române conduse de ■ 
partidul comunist. în prezent, co
muniștii români, oamenii muncii 
din Republica Socialistă România 
întîmpină cel de-al XIII-lea Con
gres al P.C.R., care va avea loc în 
noiembrie și care va trasa căile de 
dezvoltare în continuare a țării.

Evidențiind dezvoltarea relațiilor 
româno-sovietice în diferite dome
nii, revista subliniază însemnătatea 
deosebită a convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și K. U. 
Cernenko, în cursul cărora a fost 
reafirmată hotărirea de a întări și 
pe viitor relațiile de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre 
România și Uniunea Sovietică, de 
a adinei, în continuare, colabora
rea dintre P.C.R. și P.C.U.S.

PRESA CENTRALĂ CHINEZA a 
publicat reportaje și corespondențe 
despre dezvoltarea rapidă a dife
ritelor ramuri ale economiei româ
nești în anii construcției socialiste. 
Rețin atenția, în acest sens, repor
tajele „Pipera — cetatea electro
nicii", „Succesele de seamă ale po
porului român în întîmpinarea celei 
de-a 40-a aniversări a victoriei re1- 
voluției", „Expoziția realizărilor în 
dezvoltarea economico-socială a 
României", „Construcția urbanisti
că în România".

în suita de relatări consacrate 
rezultatelor obținute de oamenii 
muncii din țara noastră în diverse 
domenii de activitate, agenția 
„CHINA NOUĂ" a informat pe 
larg despre creșterea producției in
dustriale, evidențiind îndeosebi 
sporurile înregistrate la oțel, căr
bune, energie electrică și gaze na
turale.

„Republica Socialistă România : 
40 de ani de dezvoltare" — sub 
acest titlu, revista cehoslovacă 
„TVORBA" subliniază că dint.r-un 
stat cu profil exclusiv agrar Româ
nia s-a transformat într-o țară cu 
o economie industrial-agrară pu
ternică și cu un nivel de trai ri
dicat. Revista prezintă apoi pe larg 
date și cifre ilustrative pentru 
marile transformări intervenite în 
economia și în societatea româ
nească.

în continuare sînt evidențiate 
participarea României la activita
tea C.Ă.E.R., politica partidului și 
statului nostru de promovare a 
dezvoltării relațiilor de prietenie 
și colaborare cu toate • țările socia
liste, subliniindu-se, totodată, că o 
mare însemnătate este atribuită și 
intensificării colaborării cu celelal
te state. în prezent — se precizea
ză — România menține raporturi 
economice și tehnico-științifice. cu 
150 de țări ale lumii. Sînt eviden
țiate aspecte privind colaborarea 
economică dintre România și - Ce
hoslovacia, care în ultimele decenii 
s-a dezvoltat intr-un ritm rapid.

Popoarele țărilor noastre sînt le
gate între ele de o prietenie tradi
țională care are rădăcini istorice 
în lupta pentru independență, pen
tru libertate, dreptate socială și 
progres — subliniază revista. Nu 
vom uita niciodată pe ostașii ro
mâni care alături de armata so
vietică s-au jertfit pentru elibera
rea patriei noastre și și-au dat 
viețile pe teritoriul nostru — relevă 
„Tvorba".

Succesele remarcabile obținute 
de oamenii muncii din tara noas
tră sînt evidențiate de ziarele 
bulgare .RABOTN1CESKO DELO" 
Si „ZEMEDELSKO ZNAME". care 
au prezentat expoziția „Dezvol
tarea economică si socială a Româ
niei". A fost subliniat faptul că in 
cei 4,0 de ani de construcție socia
listă, venitul national al României 
a sporit de 32 de ori. au fost crea
te peste 6 milioane locuri de mun
că. în special în industrie, produc
ția industrială a crescut de 103 ori, 
iar cea agricolă de peste 1 ori.

Numeroasele exponate de la ex
poziția națională' jubiliară reflectă 
elocvent succesele poporului român 
în anii socialismului — se arată în 
relatările celor două ziare.

Un reportaj despre orașul și ju
dețul Tulcea a publicat cotidianul 
„NEUES DEUTSCHLAND" din 
R.D.G. Centrele industriale tradi
ționale ale României, ca București, 
Brașov, Galați sau Constanța — 
scrie ziarul — sint concurate tot 
mai mult de alte orașe românești, 
în ultimele două decenii au apărut 
pe hartă numeroase alte localități 
industriale, ca Miercurea Ciuc, O- 
radea sau Botoșani, în sute de lo
calități au luat naștere întreprin
deri de importanță națională. Acest 
proces a continuat și in ultimul an 
al actualului cincinal prin termina
rea altor obiective industriale și a- 
grare aproape in toate zonele.

un 
de 
de 

ale 
Ioc

Odată cu realizarea hotărîrilor 
P.C.R. referitoare la dezvoltarea 
armonioasă a tuturor județelor ță
rii a început și pentru Tulcea o 
viață nouă. în ultimii 15 ani au 
fost alocate fonduri substanțiale 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și viață ale tulcenilor. Aici 
au luat naștere un combinat me
talurgic, o fabrică de alumină, 
șantier naval, o întreprindere 
pescuit oceanic, două fabrici 
conserve și mai multe fabrici 
industriei alimentare. Au avut
ample transformări și în domeniul 
social. Din 1966 au fost construite 
mii de locuințe, zeci de case de 
cultură, biblioteci și cinematografe.

Ziarul albanez „ZERI I POPU- 
LLIT“ a publicat un articol care 
subliniază că în anii, construcției 
socialiste poporul român a obținut 
succese importante în diferite do
menii ale economiei și culturii. 
România s-a transformat intr-o 
țară dezvoltată din punct de ve
dere economic, cu o industrie mo
dernă. S-au dezvoltat în mod deo
sebit ramurile industriei energe
tice, petrolieră, petrochimică, au 
fost create ramuri noi, cum sînt 
construcțiile de mașini, electronica, 
petrochimia și altele. Au fost ob
ținute realizări în domeniul pro
ducției agricole, al științei, învă- 
țămîntului și culturii și se depun 
eforturi ca aceste realizări să fie 
duse mai departe. Vor fi puse in 
funcțiune noi obiective industriale 
și se vor valorifica noi surse de 
materii prime și energetice.

între poporul albanez și poporul 
român există o veche prietenie — 
se arată în articol. Poporul alba- 

. nez urmărește cu respect și simpa
tie activitatea constructivă și rea
lizările poporului român, încheie 
„Zeri i Popullit".

Ziarul „NODON SINMUN" din 
R.P.D. Coreeană, prezentînd bazinul 
carbonifer din județul Gorj, arată 
că acesta constituie o bază impor
tantă a producției, românești . de 
cărbune și contribuie tot mai mult 
la satisfacerea necesităților energe
tice ale economiei românești.

Sînt inserate date privind spori
rea extracției de cărbune, în ju
dețul Gorj și în întreaga țară, pre
ocupările minerilor pentru realiza
rea obiectivelor planificate. Sînt 
subliniate atenția deosebită care se 
acordă modernizării continue a in
stalațiilor tehnice extractive și ro
lul acestora în creșterea productivi
tății muncii.

Proiectul Directivelor Congresu
lui a.l XIII-lea al Partidului Co
munist Român cu privire la dez
voltarea economico-socială a Româ
niei în cincinalul 1986—1990 și 
orientările de perspectivă nînă în 
anul 2000 a fost prezentat pe larg 
tie POSTURILE NAȚIONALE DE 
RADIO ZIMBABWEENE. Au fost 
înfățișate cu acest prilej prevede
rile proiectului , Directivelor, pu- 
nîndu-se in lumină atît pro
gresele importante înregistrate de 
țara noastră in toate dome
niile de activitate, cit si direc
țiile dezvoltării multilaterale a 
României ce urmează să fie adop
tate de Congresul al XIII-lea al 
partidului. A fost subliniat rolul 
hotărîtor al secretarului general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în elaborarea strategiei 
de dezvoltare a României socialis
te. în mobilizarea energiilor crea
toare ale întregului popor român.

tale, care polarizează privirile ori 
de cite ori sint abordate problemele 
lumii contemporane.

Poporul palestinian nu va uita 
niciodată minunata solidaritate a 
României, sub conducerea președin
telui Nicolae Ceaușescu, care reflec
tă cu adevărat poziția României ‘și 
a președintelui ei împotriva politicii 
de agresiune și ocupație, pentru a- 
devăr și pace — se 
iere.

Revista britanică 
IMAGE" — editată „ 
prietenie româno-britanică — 
blică pe opt pagini articole despre 
viața politică, social-economică și 
culturală din România, precum și 
numeroase fotografii, reprezentind 
mari obiective economice și cultu
rale din tara noastră.

arată in înche-

„ROMANIAN 
de Asociația de 

pu-

Poziții realiste - 
expresie a unei 
înalte răspunderi 
pentru destinele 

omenirii
în articolul intitulat „Concepția 

președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind solutionarea celor mai im
portante probleme economice si 
politice cu care se confruntă lu
mea" publicația portugheză „O CO- 
MERCIO DO PORTO" scrie : ..Pre
ședintele Nicolae Ceausescu a mi
litat și militează cu perseverența-i 
cunoscută pentru edificarea unei 
noi ordini economice internaționa
le. oferind idei si soluții realiste, 
de mare valoare. Desfășurînd o in
tensă activitate teoretică si prac
tică si contribuind la ' elucidarea 
marilor probleme privind progre
sul economic si social al întregii 
umanități, președintele Nicolae 
Ceausescu subliniază necesitatea 
ca. pe lingă promovarea unui nou 
tip de relații între țări, să fie ope
rate transformări radicale în me
canismele economice internaționa
le. în sistemul preturilor, credite
lor. împrumuturilor, a cadrului ju
ridic institutional al economiei 
mondiale. Din ampla viziune a 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
asupra necesității dezarmării si în 
primul rind a dezarmării nucleare 
derivă concepția care evidențiază 
că dezarmarea constituie o sursă 
de dezvoltare si de reducere a de
calajelor".

Sub titlul „România — 40 de ani de 
revoluție", săptăminalul „A NOSSA 
TERRA", din Spania, a consacrat 
două pagini ilustrate cu ' fotografii 
marilor realizări obținute de țara 
noastră în anii construcției socia
liste. Sînt relevate eforturile po
porului nostru pentru transforma
rea României intr-o țară modernă.

Prezentînd pe larg orientările de 
bază și principiile politicii externe 
a Romilniei, elaborate de președin
tele Nicolae Ceaușescu, săptămîna
lul apreciază că acestea se consti
tuie intr-o strategie a păcii și uni
tății europene. Este în mod deo
sebit subliniată activitatea inter
națională a României dedicată dez
voltării colaborării cu 
lumii.

„A 40-a ' aniversare 
României" este titlul

toate țările

Relații de strînsă 
conlucrare cu toate 

statele lumii
Relatînd despre sărbătorirea 

celei de-a 40-a aniversări a revo
luției de eliberare socială si națio
nală. antifascistă si antiimperialis- 
tă din România. săptămînalul 
..PEOPLE’S WEEKLY" din Zim
babwe subliniază relațiile de strin- 
să prietenie si cooperare dintre 
țările noastre, condițiile favorabi
le pentru diversificarea si dezvol
tarea continuă a acestora create 
prin semnarea, la nivelul cel mai 
înalt, a unor importante documen
te bilaterale.

Sub titlul „40 de ani de construc
ție și progres. Festivități pe mă
sura măreției realizărilor", revista 
„FALESTINE AL-THAWRA" sub
liniază : în decurs de 40 de ani 
România s-a transformat dintr-o 
țară agricolă slab dezvoltată într-o 
țară industrial-agrară care realizea
ză ritmuri înalte de dezvoltare. 
Astăzi, sub conducerea președinte
lui Nicolae Ceaușescu, se definiti
vează construcția sa ca stat socia
list modern. După ce a reușit să 
depășească prăpastia ce o despărțea 
de lumea modernă, societatea ro
mânească s-a transformat într-o 
societate socialistă dezvoltată, inde
pendentă.

Dacă drumul parcurs de Româ
nia in cei 40 de ani reprezintă cea 
mai bogată etapă din îndelungata 
ei istorie, epoca președintelui 
Nicolae Ceaușescu, din 1965, de cînd 
ocupă înalta funcție de secretar ge
neral al P.C.R., reprezintă cu ade
vărat o epocă de aur, in care Româ
nia a inregistrat uriașe realizări e- 
conomice, și-a stabilit un loc dis
tinct pe plan internațional — subli
niază revista. Bucureștiul a devenit 
una din cele mai importante capi- •

a eliberării 
unui articol 

publicat de revista italiană „ECO- 
MOND PRESS", în care se subli
niază : Conștientă de necesitatea 
unor noi eforturi in direcția dez
voltării ei, Românul privește cu un 
puternic simț al realității proble- • 
mele de rezolvat, considerînd că 
progresul poate fi asigurat doar 
prin propriile torțe, pentru a nu fi 
tributară ratelor excesiv de ridi
cate ale dobinzilor practicate in 
momentul de față pe plan mondial, 
rate care de fapt elimină avantajele 
reale ale creditelor și devin o ‘ ‘ 
in calea progresului.

România participă activ la 
internațională, la dezvoltarea 
porturilor sale de colaborare 
cooperare cu alte state ; iși auu^e 
contribuția la soluționarea construc
tivă a complexelor probleme ale 
lumii contemporane, la eforturile 
vizînd asigurarea păcii și destin
derii, la consolidarea încrederii și 
securității internaționale.

înfățișînd pe tovarășul
Ceaușescu .' ”... ____
Ceaușescu în mijlocul unui grup 
de copii, ' ' ’
bătoarea națională a poporului ro
mân", revista lunară „DIPLOMAT", 
din Malayezia, a publicat, în luna 
septembrie, două articole. Unul, in
titulat „Mesaj la a 40-a aniversare 
a Zilei naționale a României", evi
dențiază realizările poporului nos
tru. subliniind „succesele istorice 
obținute după anul 1965, de cînd 
președintele Nicolae Ceaușescu se 
află in fruntea partidului". Sînt re
levate principiile politicii noastre 
externe, dezvoltarea relațiilor 
României cu toate statele, poziția 
țării noastră in principalele proble
me internaționale.

în al doilea articol, se scoate 
în evidență , că „România este 
țara ce a dat lumii pe proeminen
tul om politic internațional — pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — 
și care devine pentru Malayezia o 
țară tot mai importantă, in ceea 
ce privește comerțul și cooperarea 
economică".

trînă

viața 
ra- 

și 
aduce

Nicolae
și tovarășa Elena
sub genericul „Săr-
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NAȚIUNILE UNITE 29 — De la trimisul Agerpres N. Chilie : Dezba
terile de politică generală care se desfășoară de o săptămînă în plenara 
Adunării Generale a O.N.U. prilejuiesc o amplă și aprofundată 
situației internaționale actuale, a 
omenirea.

Ministrul de externe al Olandei, 
Hans Van Den Broek, a evidențiat 
rolul important ce revine Organiza
ției Națiunilor Unite în viața inter
națională, mai ales in etapa actuală, 
cînd in climatul politic mondial s-a 
ajuns la o Încordare primejdioasă, 
care preocupă majoritatea covîrși- 
toare a statelor lumii. Vorbitorul a 
arătat că aniversarea, in 1985, a 40 de 
ani de la crearea O.N.U. trebuie să 
constituie un prilej de reflecție asu
pra modului in care organizația a 
reușit să contribuie la soluționarea 
problemelor ce confruntă omenirea 
și că trebuie folosit pentru o ana
liză critică a ceea ce s-a realizat pe 
linia materializării obiectivelor pe 
care și le-a propus în scopul întări
rii autorității și eficienței 
promovarea unor soluții 
ceptabile și, mai ales, in 
păcii mondiale.

Vorbitorul a accentuat 
de a se obține progrese substanțiale 
și urgente in direcția stăvilirii cursei 
primejdioase 'a înarmărilor și a în
făptuirii dezarmării. în primul rînd 
a dezarmării nucleare.

Ministrul de externe al Zambiei, 
Lameck Goma, a stăruit asupra pe
ricolului pe care-I prezintă situația 
exDlozivă creată în Africa australă 
ca urmare a politicii, inumane 
de apartheid a Africii de Sud, a 
ocupării ilegale a Namibiei și 
a atacurilor repetate ale for
țelor armate ale regimului minori
tar rasist de la Pretoria 
unor state africane vecine, 
comunității internaționale 
să condampe fără echivoc 
pingă cu hotărîre recentele manevre 
constituționale ale regimului mino
ritar de la Pretoria care introduc noi 
discriminări și dezbinări în societatea 
sud-africană și vizează, in fapt, 
transformarea Republicii Sud-Afri
cane „într-o

Ministrul 
Filipinelor, 
arătat 
ocupate 
că in 
unui 
arme 
care 
pună 
culoase. Vorbitorul a criticat, diferi
tele concepte militar-strategice apă
rute în ultima vreme care încearcă 
să motiveze necesitatea continuării 
înarmărilor nucleare supradimensio
nate și chiar să susțină posibilitatea 
unor războaie nucleare limitate sau 
generalizate. El â arătat că. aseme
nea concepte sînt eronate și deOsebit 
de periculoase întrucît s-a demon
strat cu claritate, inclusiv de către 
oamenii de știință, că armele nu
cleare nu numai că nu întăresc gra
dul de securitate al omenirii, ci, dim
potrivă. diminuează starea de secu
ritate a tuturor, că nu pot exista răz
boaie nucleare limitate deoarece ar
mele. nucleare — odată începută fo
losirea lor — vor duce la un război 
total in care vor fi uciși si cei care 
nu sînt vinovați de declanșarea lui.

In discursul său, Ahmed Bin Saif 
Al Than!, ministru tie stat pentru 
afacerile externe ale Qatarului, a 
arătat că, in ciuda eforturilor depuse 
de O.N.U. și de numeroase țări ale 
lumii, in special de țările mici și mij
locii pentru dezvoltarea cooperării 
internaționale și salvgardarea păcii, 
în lume „ăya ajuns la o situație po
litică deteriorată și explozivă". El a 
apreciat că soluționarea’ problemelor 
complexe și grave ce confruntă ome
nirea se poate asigura prin intă-

problemelor majore care
analiză a 
confruntă

stat fată 
dreptului, 

reală 
de

sale in 
general âc- 
menținerea
necesitatea

împotriva 
El a cerut 
și O.N.U. 
și să res-

țară numai pentru albi", 
afacerilor externe al 
Arturo Tolentino, a 
popoarele sînt pre- 
competiția nebuneas- 

de acumulare a 
tot mai mare de 

masă, fapt 
să se 

peri-

că 
de 

materie 
număr 
de distrugere in 
reclamă cu hotărîre 

capăt acestei competiții

rirea respectului fiecărui 
de principiile și normele 
printr-o politică de sprijinire 
și efectivă a Națiunilor Unite 
către toate statele. Vorbitorul s-a re
ferit la focarele periculoase de criză 
din Orientul Mijlociu și din zona 
Golfului.

Ministrul de stat pentru afacerile 
externe al Indiei, Rani Nivas 
Mirdha, a apreciat că o cerință de 
prim ordin in viața internațională o 
constituie întărirea respectului față 
de principiile de drept înscrise in 
Carta O.N.U. și a amintit efortu
rile depuse de statele nealiniate, in 
curs de dezvoltare, pentru consoli
darea legalității internaționale, pen
tru respectarea strictă a. acestor prin
cipii.

După ce s-a referit la necesitatea 
unor eforturi stăruitoare pentru re
glementarea pe cale pașnică a con
flictelor și' focarelor de tensiune și 
la nevoia de a se începe un dialog 
constructiv intre Nord și Sud pen
tru instaurarea noii ordini economi
ce internaționale, vorbitorul a amin
tit importanța deosebită pe care 
o are lărgirea cooperării dintre 
state in problemele tinerei ge
nerații. în anul 1985 va fi marcat 
Anul Internațional al Tineretului 
— a declarat ministrul indian. 
Tineretul, care constituie un seg
ment de importanță crucială a popu
lației globului, poate să-și aducă o 
contribuție valoroasă in procesul 
dezvoltării și în promovarea înțele
gerii internaționale, a cooperării și 
păcii. Marcarea in 1985 a Anului In
ternațional al Tineretului reprezintă o 
acțiune cu adevărat binevenită și va 
sluji la, atragerea atenției comunită
ții. internaționale asupra nevoilor și 
aspirațiilor pe care le are tinăra ge
nerație.

★
La cererea grupului țărilor afri

cane la O.N.U., Adunarea Gene
rală a examinat, in cadrul unor dez
bateri de urgență, situația din Afri
ca de Sud, agravată în ultimul timp 
de intensificarea represiunilor la 
care este supusă populația de cu
loare de către regimul rasist .minori
tar de la Pretoria.

La încheierea ședinței, Adunarea 
Generală a adoptat cu 133 de voturi 
favorabile și două abțineri (S.U.A. și 
Marea Britanie) o rezoluție — prima 
din această sesiune — prin care este 
respinsă noua așa-zisă constituție a 
Republicii Sud-Africane și este-, con
damnat valul de.violență și asasinate 
de care se lac vinovate forțele.-de 
represiune ale regimului minoritar 
rasist.

intilnire a președintelui S.U.A 
cu ministrul de externe

al U.R.S.S
WASHINGTON 29 (Agerpres). - 

Președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
s-a întilnit, la Casa Albă, cu Andrei 
Gromiko, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. După cutn transmite agen
ția T.A.S.S., în cadrul convorbirii au 
fost examinate problemele cardinale 
ale relațiilor sovieto-americane și, in 
acest context, ale situației interna
ționale actuale.

încheierea Adunării Generale 
a F.M.I. si B.I.R.D.

«
Apel adresat țărilor industrializate de a reduce dobînzile 

și a elimina barierele comerciale
W’ASHINGTON. 29 (Agerpres) — 

Adunarea Generală anuală a Fon
dului Monetar Internațional și Băn
cii Mondiale s-a încheiat după o 
săptămînă de dezbateri, cu un apei 
adresat Statelor Unite și altor țări 
industrializate de a micșora dobin- 
zile și a elimina barierele din calea 
comerțului mondial.

Directorul F.M.I., Jacques de La- 
rosiere, a arătat,. în ședința finală, 
că dobînzile ridicate periclitează 
perspectivele unei redresări susți
nute' și echilibrate și sporesc po
vara datoriilor. El a evidențiat, de 
asemenea, că așa-numitele ajustări 
cerute țărilor datornice sint „impo-

nu 
pro-

nu
'se

vârătoare și dificile, implică 
vent considerabile sacrificii 
greutăți", dar cu toate acestea, 
vor conduce la o rezolvare a 
blemei datoriilor externe dacă 
se micșorează dobînzile și nu
lărgește accesul produselor statelor 
în curs de dezvoltare pe piețele in
ternaționale.

Referindu-se la rezultatul dezba
terilor, agenția Taniug apreciază că 
Adunarea Generală a F.M.I. și 
B.I.R.D. ..a demonstrat, din nou, că 
țările bogate și' cele sărace continuă 
să aibă vederi 
nile vitale, ca 
protecționismul

diferite in chestiu- ■ 
datoriile, dobînzile, 
și altele".

i

Republica Cipru, 
insulă-oază în mijlocul 
apelor Mediteranei, 
pentru ale cărei fru
museți naturale i s-a 
spus, incă din antichi
tate, „insula Al'rodi- 
tei", sărbătorește la 1 
octombrie împlinirea a 
24 de ani de la procla
marea independentei. 
După o îndelungată 
luptă, poporul cipriot 
și-a văzut astfel încu
nunat visul de liberta
te, dreptul la exis
tență de sine stătătoa
re, la progres și pros-r 
peritate.

Realizările însemna^ 
te dobindite în anii de 
libertate pe linia dez
voltării economice, a 
creării unei industrii 
proprii, a modernizării 
agriculturii și valorifi
cării superioare a re
surselor naționale ilus
trează grăitor vocația 
pașnică a poporului 
cipriot, hărnicia și ta
lentul său. voința sa 
de a înainta pe calea 
progresului economic 
și social. Din păcate, 
după cum este cunos
cut, o serie de eveni
mente tragice, regreta
bile au afectat grav 
procesul . dezvoltării 
social-economice și 
consolidării indepen
denței și suveranității 
tînărului stat. In pre
zent se constată o re
luare a eforturilor și

inițiativelor concen
trate spre soluționa
rea problemelor ce 
confruntă țara, pen
tru găsirea, prin nego- 
gieri, a unor soluții 
trainice și juste in 
problemele unității, 
independenței și inte
grității teritoriale a 
Ciprului.

In spiritul solidari
tății cu toate popoare
le care au pășit pe 
calga dezvoltării de 
sine stătătoare. Româ
nia a recunoscut tină- 
rul stat cipriot ime
diat după cucerirea 
independenței, intre 
țările noastre statorni- 
cindu-se relații de co
laborare și cooperare 
pe plan politic, econo
mic, cultural, științific 
și în alte domenii. O 
contribuție de cea mai 
mare însemnătate la 
dezvoltarea raporturi
lor prietenești româ- 
no-cipriote au adus 
întîlnirile și convor
birile de la Bucu
rești și Nicosia dintre 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și președin
tele Spyros Kypria- 
nou. Schimburile de 
păreri la nivel înalt, 
documentele semnate 
au evidențiat dorința 
ambelor țări de a im
prima un ritm susți
nut colaborării in toa
te domeniile de acti
vitate.

Este bine cunoscut . 
sprijinul ferm și con
secvent al României ‘ 
socialiste, reafirmat in 
repetate rinduri de 
președintele Nicola' < 
Ceaușescu, pentru so_ 
luționarea probler1Ie7 
cipriote de către ' Cl-_ 
prioții inșiși, astfel >nJ 
cit să se creeze condi
țiile unei conviețuiri • 
pașnice intre cele 
două comunități, s.i se 
asigure neatirnarea și 
integritatea teritorială 
a Ciprului, dezvolta
rea democratică', paș
nică a țării. Ir, acest 
spirit, România, po
porul român sprijină 
orice efort construc
tiv, orice pas in a- 
ceastă direcție.

Sărbătoarea națio
nală a poporului ci
priot constituie un 
nou prilej pentru po
porul român de a-și 
exprima voința de a 
extinde in continuare 
relațiile de colaborare 
cu Republica Cipru, cu 
convingerea că aceas
ta corespunde pe de
plin intereselor celor 
două țări, aspirațiilor 
generale spre crește
rea încrederii și secu
rității in Balcani și 
zona Mediteranei. spre 
întărirea păcii pe con
tinentul nostru și în 
întreaga lume.

S' I

A
SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A NIGERIEI

Excelenței Sale
General-maior MOHAMMED BUHARI

Președintele Consiliului Militar Suprem al Nigeriei, 
Șef al statului, 

Comandant suprem al Forțelor Armate

1
I

Cu prilejul celei de-a XXIV-a aniversări a independenței de stat a Re
publicii Federale Nigeria, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări.

Remarcînd cu satisfacție dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și 
conlucrare dintre țările noastre, imi exprim convingerea că aceste raporturi 
vor fi extinse și aprofundate, spre binele celor două popoare, al cauzei păcii, 
colaborării și independenței tuturor popoarelor.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului nigerian 
prieten progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Nigeria — țară care 
sărbătorește astăzi 24 
de ani de la procla
marea independenței 
— este denumită ade
seori „Uriașul Africii" 
și aceasta datorită im
presionantului ei 
tențial 
uman, 
ticilor 
recent 
anii care au trecut de 
la cucerirea indepen
denței, populația sa a 
crescut cu peste 40 
milioane de locuitori, 
ajungind la aproxima
tiv 94 milioane, ceea 
ce o situează, sub ra
port demografic, pe 
primul Ioc printre ță
rile continentului.

In această perioadă 
s-au obținut realizări 
de seamă in ceea ce 
privește valorificarea 
marilor bogății ale so
lului și subsolului — 
petrol, gaze, fier, 
pru, 
urmă cu un sfert de 
veac 
riei se reducea .la cî- 
teva întreprinderi mai 
importante, amplasate 
în orașele de coastă, 
astăzi ea s-a extins și 
in localitățile din cen
tru, unde și-au făcut 
apariția numeroase o-

po- 
material și 

Potrivit statis- 
oficiale, date 

publicității, in

. cu-
păduri. Dacă in
industria Nige-

biective noi, în sper 
cial în domeniul pe
trolier. Astfel, alături 
de vechea rafinărie de 
la Port-Harcourt, au 
fost construite noi ra
finării la Warri și Ka- 
douna, cu o capacitate 
de 100 000 barili fie
care. In apropierea lor 
a început înălțarea 
unor uzine petrochi
mice. Acest fapt are o 
mare semnificație 
pentru economia ni- 
geriană, axată in prin
cipal pe petrol. Nige
ria are o producție 
anuală de aproxima- 

■ tiv 110 milioane tone, 
iar exportul de hidro
carburi îi asigură 90 
la su.tă din venitu
rile în • valută. Efortu
rile pentru lichidarea 
Înapoierii
din tfecut au fost, de 
asemenea, 
de succes și in

s-au

moștenite
încununate 

alte 
domenii : s-au con
struit întreprinderi 
metalurgice, de prelu
crare a lemnului, ali
mentare, s-au extins 
suprafețele agricole. 

Așa cum a declarat 
de curind președinte
le Consiliului Militar 
Suprem al Nigeriei, 
Mohammed > Buhari, 
dezvoltarea agricul
turii, energeticii și in

dustriei reprezintă op
țiunile principale ; ale 
guvernului in ce pri
vește politica econo
mică în etapa actuală.

în spiritul -politici-' 
partidului și statplu. 
nostru de solidaritate 
activă cu lupta tinere
lor state africane pen
tru consolidarea inde- , 
pendenței, pentru dez
voltare economica și 
socială, poporul ro
mân urmărește I cu 
simpatie succesele ob
ținute de poporul ni
gerian pe calea făuri
rii unei vieți noi. 
între Republica Socia
listă România și [Re
publica Federală [Ni
geria s-au statornicit 
relații de prietenie' și 
colaborare, care [cu
nosc un curs mereu 
ascendent. O contri
buție hotăritoare au 
adus în această direc
ție convorbirile la I cel 
mai inalt nivel ele la 
Lagos și București, 
care, prin acordurile 
și înțelegerile conve
nite, au deschis ample 
perspective conlucră
rii româno-nigeribne 
pe cele mai diverse 
planuri, în folosul re
ciproc, al cauzei păcii 
și 'înțelegerii interna
ționale.

jinirii eforturilor de instaurare a 
păcii in această zonă.^AGENȚIILE DE PRESA!■

■y

GUVERNUL ITALIAN a aprobat 
proiectul noului buget pe 1985, ca
racterizat, în continuare, prin aus
teritate și care iși propune redu
cerea inflației și a deficitului pu
blic. Documentul relevă, intre al
tele, că numărul șomerilor va creș
te anul viitor, depășind nivelul și 
așa ridicat atins in prezent. Proiec
tul noului buget urmează să fie 
prezentat in parlament duminică.

COOPERARE INTERARABA ÎN 
DOMENIUL AGRICULTURII. Ex
tinderea activității de cercetare in 
domeniul agricol, intensificarea 
cooperării reciproc avantajoase în 
acest sector de activitate și du
blarea productivității muncii în 
agricultură trebuie să constituie 
preocupări prioritare ale statelor 
arabe, in eforturile lor de dezvol
tare independentă — s-a subliniat

pe scurt
DECLARAȚIE. Aflat 

într-o vizită oficială, 
suedez, Olof Palme, a 
Parlamentul spaniol că 
hotărită să acționeze ferm in di
recția salvgardării păcii internațio
nale, care constituie un principiu 
de bază al politicii sale externe.

la Madrid, 
premierul 

declarat in 
Suedia este

la încheierea Conferinței Uniunii 
specialiștilor arabi în probleme 
agricole, ale cărei lucrări s-au des
fășurat la Amman.

INAUGURARE. Regele Fahd al 
Arabiei Saudite a inaugurat in ora
șul Yambu o rafinărie cu o capaci
tate de 250 000 barili de petrol pe 
zi. Rafinăria produce benzină, 
combustibil pentru avioane, lubri- 
fianți, motorină, păcură. Construc
ția acestui nou obiectiv al indus
triei petrochimice saudite a durat 
cinci > ani. In prezent, in Arabia 
Saudită se află în construcție alte 
două rafinării cu o capacitate de 
producție de 250 000 barili și, res
pectiv, 320 000 barili de petrol pe zi.

al Biroului Internațional al Muncii, 
publicat la Paris. In Argentina, 
rata inflației a atins nivelul record 
de 433 la sută în 1983 (dublu față 
de 1932), in timp co în Bolivia ea 
s-a cifrat la 209 la sută, în Ameri
ca Latină, în general ritmul in
flației a crescut foarte rapid. în 
total, doar un număr foarte scă
zut de țâri în curs de dezvoltare 
au avut în 1983 rate ale inflației 
inferioare celei din anul precedent.

REUNIUNE ECONOMICA LA 
DELHI. La Delhi a avut loc o re
uniune economică la care au parti
cipat țările din regiunea Asiei de 
Sud și Sud-Est membre ale Com- 
monwealth-ului. Au fost discutate 
probleme referitoare la dezvoltarea 
economică a statelor din regiune, 
fiind hotărită examinarea în inter
valul 26—30 noiembrie, la Suva 
(Insulele Fiji), a posibilităților 
unor acțiuni comune pe planul pro
movării tehnologiilor moderne in 
zona Pacificului de Sud.

INFLAȚIA a devenit un adevă
rat flagel in. țările în curs de dez
voltare — se arată intr-un raport

SEMINAR INTERNAȚIONAL, In 
localitatea mexicană Guadalajara 
s-au desfășurat lucrările unui se
minar regional consacrat situației 
din America Centrală. Participants 
— studenți din țări latino-america
ne și caraibiene — s-au pronunțat 
împotriva intervenției străine in 
regiune, subliniind necesitatea spri-

INUNDAȚII IN TURCIA. Ploile 
torențiale care s-au abătut în ulti
mele zile asupra zonei europene a 
Turciei au cauzat peste 20 de acci
dente rutiere. A fost întreruptă cir
culația pe principalele căi rutiere. 
Pagubele pricinuite de inundații 
economiei 'sint evaluate la 50 mi
lioane lire turcești.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scintell nr. 1. Tel. Ifi 60 10, 17 60 20, Abonamentele se £ao la oficiile poștale șl difuzoril din întreprinderi și instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESF1LATEL1A" — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Griviț.el nr. 64—66. Tiparul : Combinatul pollgrafio CASA SCINTEII 40 360


