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NICOLAE CEAUSESCU
Președintele J

Vineri. 12 octombrie, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceausescu, a primit 
pe Hartmut Prellwitz, președintele 
firmei IWKA din R. F. Germania,

firmei 1WKA din R. F. Germania
aflat într-o vizită în țara noastră? 

în cadrul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
au fost abordate unele aspecte ale 
colaborării între întreprinderi româ-

nești si firma IWKA din R. F. Ger
mania.

La primire a luat parte Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului.

Reprezentantul televiziunii A.R.D. din R. F. Germania
ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,

ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri dimi-

neața, pe Peter Miroschnikoff, șe
ful studioului central 
al televiziunii A.R.D.

din Viena 
din R. F.

Germania, căruia i-a acordat un
intervin.

^PREGĂTIREA

Trimișii speciali ai
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, vineri după-amiază.

pe Manfred Schell, redactor-șef ad
junct al ziarului „Die Welt“ din 
R. F. Germania, și pe Carl Gustaf

din R. F. Germania
Strohm, corespondent pentru Europa 
de eșt al aceluiași ziar, cărora le-a 
acordat un interviu.
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AL XIII-LEA AL PARTIDULUI De Ia Congresul al Xll-lea la Congresul al XIII-lea al partidului

PRODUCȚIEI
ANULUI VIITOR

Marele forum al comuniștilor — 
cel de-al XIII-lea Congres al 
partidului — este întimpinat de în
tregul nostru popor prin muncă 
entuziastă, plină de abnegație și 
dăruire pentru obținerea unor noi 
și remarcabile succese în producție, 
pentru îndeplinirea exemplară, la 
toți indicatorii, a planului pe acest 
an. Prin faptele lor de fiecare zi, 
prin munca lor fără preget, comu
niștii, toți oamenii muncii din in
dustrie, agricultură, din toate do
meniile de activitate fac totul pen
tru a obține în perioada următoa
re rezultate superioare in pro
ducție.

Concomitent cu efortul pentru 
realizarea planului pe acest an, o 
atenție deosebită trebuie acordată, 

i așa. cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pregătirii temei
nice, sub toate aspectele, a produc
ției anului viitor, an decisiv pen
tru îndeplinirea prevederilor de 
plan pe întregul cincinal.

în primul rind se impune ca. în 
cel mai scurt timp, să se încheie 
toate contractele economice privind 
aprovizionarea cu materii prime și 
materiale, precum și a celor de 
desfacere a producției. Practic, 
această acțiune trebuie încheiată 

^pină la sfirșitul lunii octombrie,

întrucit de ea depinde aplicarea 
unui ansamblu de măsuri tehnico- 
organizatorice in fiecare întreprin
dere. Desigur, este pozitiv faptul 
că o serie de unități economice au 
contractat încă de pe acum întrea
ga producție a anului 1985, atit la 
intern, cit și la export. Totuși, din 
sondajele efectuate in diferite uni
tăți rezultă că, la această dată, 
mai sint de clarificat o seamă de 
aspecte ale relațiilor economice 
dintre întreprinderi, că unele mi
nistere, centrale industriale și uni- 

.tăți economice nu au rezolvat 1 
toate problemele sincronizării me
canismului activității economico- 
productive. lată citeva dintî-e 
acestea : nepredarea Ia timp de 
către beneficiari a documenla- 
-țillor de execuție și a specificații
lor de materiale necesare, menți
nerea unor incertitudini legate de 
intrarea in funcțiune a unor noi 
capacități de producție pe care se 
contează în anul viitor, neperfec- 
tarea unor contracte de cooperare 
intre întreprinderi etc.

Desigur, contractarea producției 
este o latură principală a acestei

Iile ȘTEFAN
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Comuna Scornicești, județul Olt, 
a terminat recoltarea porumbului

La Galați a fost lansată
PLATFORMA DE FORAJ MARIN
La Șantierul naval Galati, ieri, 

a avut loc un eveniment de impor
tanță cu totul deosebită : construc
torii navali ’gălățeni au lansat, in 
cinstea Congresului al XIII-lea al 
partidului, noua platformă de foraj 
marin „Atlas" — cea de-a 5-a rea
lizată aici pină in prezent. Noua 
platformă are cel mai scurt ciclu 
de montaj pe cală dintre toate cite 
au. fost construite la Galați și un 
grad ridicat de saturare. Platforma 
de foraj marin „Atlas" urmează 
celorlalte trei — „Gloria",. „Ori
zont", „Petromar" — aflate pe mare 
și celei de-a 4-a — „Fortuna" —•’ 
care va pleca in curind de la Ga
lați la Constanța, pentru finalizare 
și deplasare pe mare la punctul de 
locație. La noua platformă a fost 
atins cel mai înalt grad de dotare 

^cu echipamente și instalații româ-

„ATLAS" 
nești, ponderea lor trecînd de 90 
la sută. între unitățile care parti
cipă la realizarea acestora amintim 
întreprinderile „Progresul" Brăi
la, „1 Mai" Ploiești, „Grivița ro
șie" București, întreprinderea 
de construcții mașini Reșița, „Teh- 
nofrig" CIuj-Napoca, întreprinde
rea mecanică Timișoara, „Tehno- 
ton" Iași și altele.

Constructorii navali gălățeni sînt 
hotăriți să intensifice ritmul de 
execuție la următoarele agregate de 
acest tip, convinși fiind că in acest 
fel iși aduc o contribuție de seamă 
la înfăptuirea sarcinilor prevăzute 
în proiectul de Directive ale Con
gresului al XIII-lea ai partidului 
privind dezvoltarea bazei de ma
terii prime și asigurarea indepen
denței energetice a țării. (Dan 
Plăeșu, corespondentul „Scînteii“L^

Lucrătorii ogoarelor comunei 
Scorntcești, județul Olt, au încheiat 
recoltarea porumbului de pe în
treaga suprafață.

în telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, de comitetul de partid și 
consiliul de conducere ale coope
rativei agricole de producție Scor- 
nicești, se spune :

Oamenii ogoarelor de pe me
leagurile Scorniceștiului, răspun- 
zind prin fapte de muncă la inalte- 
le îndemnuri adresate de dumnea
voastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, de a 
strînge recoltele cit mai grabnic și 
de a acționa energic pentru pregă
tirea campaniei de insămințări, au 
reușit, printr-o mobilizare exem
plară, să adune roadele deosebit de 
bogate ale acestei toamne de pe în
treaga suprafață cultivată cu po
rumb. Printr-o organizare ireproșa
bilă, prin participarea întregii suflări 
a satului la munca cimpului, am 
reușit să culegem 20 052 tone de po
rumb știuleți, ceea ce revine 26 310 
kg știuleți porumb la ha. La fondul 
centralizat al statului am participat 
numai la cultura porumbului cu o 
cantitate de 17 000 tone porumb 
știuleți, contribuind suplimentar cu 
11 000 tone, comparativ cu planul. 
In același timp, ne-am organizat 
corespunzător in vederea insămin
țării culturilor de toamnă, pregă- 

^tind terenul Ia un nivel calitativ

coinparativ cu anii an
in vederea insămințării 

de toamnă. In mo
de față am terminat 

ha cu

superior 
teriori 
culturilor de toamnă, 
mentul de față am 
de însămințat cele 900 
griu și orz, ceea ce constituie o 
Primă garanție a viitoarelor recol
te. Concomitent, am fertilizat orga
nic peste 450 ha, acțiunea desfășu- 
rindu-se in continuare intr-un ritm 
susținut. In prezent acționăm in 
direcția urgentării acțiunii de exe
cutare a ogoarelor de toamnă, fiind 
hotăriți să încheiem și această lu
crare in cel mult 10 zile. Folosin- 
du-ne de acest prilej, vă adresăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai alese 
sentimente de stimă și prețuire 
pentru tot ceea ce faceți ca țara 
noastră să devină mai înfloritoare 
de la o zi la alta, iar agricultura 
să înregistreze succese tot mai mari 
de la un an Ia altul. Toate aceste 
realizări și succese le dedicăm inal- 
tului forum al partidului — cel 
de-al XIII-lea Congres — angajîn- 
du-ne să fim exemplu pentru agri
cultura țării noastre.

Toți comuniștii acestor meleaguri 
și-au exprimat cu ocazia adunări
lor de dare de seamă și alegeri 
dorința și atașamentul la Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire 
la realegerea dumneavoastră in 
funcția supremă de secretar gene
ral al P.C.R., garanția sigură a 
înaintării României cu pași repezi 
spre comunism".

ȚARA - UN VAST ȘI DINAMIC ȘANTIER
AL MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE

Delta —o grădină roditoare
Zile și nopți printre oamenii care dau viață Programului
de amenajare și exploatare complexă a Deltei Dunării

Potrivit hotărîrilor Congresului al Xll-lea, în cadrul 
larg al preocupărilor partidului nostru, ale secretarului 
său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
creșterea producțiilor agricole, pentru valorificarea su
perioară a întregului potențial productiv al pămîntului, 
în anul 1983 a fost aprobat, prin decret, Programul de 
amenajare și exploatare complexă, rațională a Deltei 
Dunării. Un program ce'prevede ca aproximativ» ju
mătate din acest teritoriu (în principal delta fiuviatilă), 
prin ample amenajări, să devină grădină roditoare. 
Din cele 442 000 hectare ale Deltei, 144 000 vor fi des
tinate agriculturii. Vor mai fi 50 000 ha de pășuni ame
liorate (din cele 55 000 existente dintotdeauna) și 
63 000 ha amenqjări piscicole moderne. Vor crește în 
Deltă sute de mii de animale și păsări. Noi amena-

jări silvice, vii și livezi, pe nisipurile sărate, noi amena
jări turistice și încă multe altele vor completa tabloul 
valorificării bogatelor resurse ale Deltei.

Programul, este prevăzut a se realiza, jntr-o primă 
etapă, pină în anul 1990. O muncă intensă este acum 
în plină desfășurare pentru transpunerea lui în reali
tate.

1984 a fost pentru Deltă un an agricol bogat. De pe 
cele 18 426 hectare cultivate (din care 16 100 ha 
nou amenajate în incinta „1 Mai" și la Chilia), pro
ducția agricolă măsoară 26 338 tone de grîu, 10 656 
tone de orz, peste 25 000 tone de porumb, 4 310 tone 
de floarea-soarelui, 400 tone de soia și altele. Și este 
doar un început...

O hartă 
ritoriu 
Deltei, 
liu al ei 
Mai" . (Pardina).. 
o parte dlntr-un perete al 
uneia din Încăperile de la 
sediul brigăzii complexe 
de antrepriză Pardina...

Fusese o uriașă întindere 
de smîrcuri, jepși, stufări
șuri degenerate, nisipuri, 
cu sălcii răzlețe și bălării, 
doar ici-colo petice de pă- 
mint pe care localnicii le 
cultivau în anii fără mari 
viituri de apă. O suprafață 
de 26 700 ha, constituind 
incinta, devine acum, in
tr-un ritm alert, suprafață 
agricolă, piscicolă, silvică, 
modernizată, sistematizată, 
pregătită pentru a converti 
forța solurilor fertile de 
aici, apa și soarele Deltei 
în masive producții vege
tale utile, ca si în producții 
piscicole bogate, obținute 
dirijat, în sisteme de înalt 
randament. Un considerabil 
arsenal de mijloace meca- 

^îice, un entuziast corp de

pentru un te- 
mai restrins al 
doar un deta- 

incinta „1 
Ocupă

La sediul brigăzii Par- 
dina a întreprinderii antre
priză pentru construcții- 
montaj din Centrala „Delta 
Dunării", o, Încăpere.

muncitori și specialiști în 
hidroameliorații au luat in 
stăpinire uriașa întindere, 
au transformat-o in șantier 
și transpun.in „realitatea ar.

cestor pămînturi un com
plicat proiect și un vast vo
lum de lucrări, 
mentate în cinci 
teme de desecare 
tot atîtea grupări 
agricole, piscicole 
Trei dintre ele sînt deja în 
funcțiune.

în întreaga țară, 
puternică mobilizare 

pentru înfăptuirea 
exemplară a tuturor 

sarcinilor economice
Pagina a Ill-a

comparti- 
mari sis- 
ce vor fi 
de ferme 
și silvice.

văzută cu o masă lungă, 
simplă, flancată de două 
bănci din scînduri de sal
cie, este destinată unui soi 
de „stat major11 al con
structorilor. Pe unul dintre 
pereți — o imensă hartă a 
incintei ; pe ea sînt trasa
te, în tușul roșcat al oza-

lidului, apoi cu' creioane 
colorate liniile lucrărilor — 
canale magistrale, princi
pale, secundare, de dese- 

*care,.-de drenaj, de irigații, 
de transport, apoi diguri, 
drumuri principale și se
cundare, centre de produc
ție, sedii de fermă, stații 
de nomnare si,altele, si al
tele... O vastă rețea de linii 
suprapuse — ca o grilă cu 
ochiuri dreptunghiulare a- 
lungite — peste imensul 
triunghi al incintei. In fața 
acestei hărți se adună sea
ra, uneori, oamenii care au 
de hotărit „planuri de bă
taie" pentru efortul lor 
într-o următoare etapă. 
Vin din îndepărtatele zone 
de lucru, pentru ca în fața 
acestei hărți închipuind in-, 
tregul operei lor să se re-

Mihai CARANFIL 
Neculai 
AMIHUEESEI 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag. a IV

Conștiința participării

Cartierul CringașI, astăzi Foto : S. Cristian

Drepturi mari, care creeaza mari obligații
Proprietar, producător, beneficiar 

—' iată noua calitate a omului mun
cii. una dintre marile înfăptuiri ale 
socialismului. Toți oamenii muncii 
sint egali fată de miiloacele de pro
ducție si. implicit, fată de rezulta
tele muncii ; o egalitate dinamică, 
dialectică, o egalitate ce îsi preface 
parametrii în continuă evoluție can
titativă si calitativă pe măsura ce 
efortul productiv devine mai eficient..

Avem astăzi o zestre productivă 
ce se ridică la 2 400 miliarde lei : 90 
la sută din fon
durile fixe exis
tente in economie 
sînt moderne, 
create în ultimele 
două decenii. Iată 
averea pe care, în 
calitate de pro
prietari, producă
tori și benefi
ciari, sîntem da
tori să o fructifi
căm cu simțul real 
cu conștiința inaltă 
și satisfacția deplină a beneficiarului 
propriei munci.

Important este, în perimetrul 
acestei armonii depline si egalități 
principiale, cum ne manifestăm la 
locul de muncă, cum valorificăm 
șansele unei existente sociale demne 
șl echitabile in procesul muncii.

...Un colectiv destoinic din indus
tria constructoare de mașini, aflînd 
de o avarie intervenită la o impor
tantă instalație — care diimuig zil
nic veniturile cu sume considerabile 
— hotărăște să lucreze zi și noapte, 
in schimburi prelungite, centru a 
fabrica cu maximă urgentă suban- 
samble, piese si agregate necesare 
remedierii defecțiunii. Rezultatul ? 
în loc de 26 de zile cit au prevăzut 
cei mai optimiști că va dura relua
rea procesului productiv, timpul s-a 
redus la numai 9 zile.

Regăsim în aceste atitudini vibra
ția conștiinței de proprietar a omu
lui muncii, eficienta intraiutorării 
muncitorești, sentimentul stenic al 
participării responsabile la realizarea 
neabătută a tot ce ne-am propus. 
Este, desigur, doar un fapt, un sim
plu fapt, din multele asemănătoare, 
care isi revarsă semnificațiile dincolo 
de scriptele contabile ce consemnea
ză cifrele.

Nefirești si total anacronice sînt 
faptele situate la polul opus, fapte

Cîteva reflecții despre modul 
în care sînt înțelese răspunderile 

privind cooperarea interuzinală

al proprietății, 
a producătorului

care — oricît de puține ar fi. nu 
asta este important — stîrnesc ne
dumerire. și. nu de puține ori. in
dignare tocmai pentru că aduc in 
atentie atitudini contrare spiritului 
de autentic proprietar, producător si 
beneficiar.

Am ascultat deunăzi (la o întil- 
nire. organizată de un comitet jude
țean de partid, cu furnizori care r.u 
iși onorau obligațiile asumate orin 
contracte, provocînd prejudicii unei 
mari întreprinderi constructoare de 
mașini aflate în iudetul respeetiv) 
explicații de-a dreptul puerile pen
tru întirzieri. de ordinul săptămâni
lor si chiar al lunilor. în livrarea 
unor piese, subansamble sau mate
riale. Una dintre „explicatii-iustifi- 
cări-promisiuni" : „Vă roa să ne în
țelegeți că avem si noi greutăți. dar 
vă promitem că ne vom strădui 
să..." ; alta : „Atîta putem face, 
dacă vă convine bine, dacă nu ale- 
seți-vă un alt furnizor !“ ; In sfîrșit.

alta : „Acum aud prima dată că ter
menul de livrare a subansamblului 
a expirat din luna iulie a.c. Noi il 
avem prevăzut în plan pentru asi
milare abia în anul viitor".

Replici de circumstanță, replici 
de-a dreptul bizare. Partitura justi
ficărilor avea aceiași laitmotiv : 
„Avem greutăți, atîta putem, atîta 
facem" etc. etc. în loc de certitudini, 
de' răspunsuri angajate, lamentări, 
scuze și vagi promisiuni. Sint 
oameni care parcă nu dorm nopți 

în șir nu pentru 
a găsi soluții de 
depășire a unor 
greutăți, ci pen
tru a fabrica jus
tificări. Și unii au 
deprins atit de 
bine „meșteșugul" 
văicărelii și al 
discursurilor jus
tificatoare incit, 
ascultindu-i în 
frazele stereotipetimp, le ghicești 

de la început și pină la sfîrșit. Alții 
promit 
valul11, 
scăpati 
totul.

Astfel apar și 
ori chiar cadre . 
pundere — care 
că“. ...............
să-și 
tru a 
timp, 
rea de director sau director adjunct 
sau inginer-șef ș.a. : datoria in nu
mele căreia este retribuit cores
punzător ; datoria care este si tre
buie să fie prima si cea mai sfîntă 
obligație a fiecărui om învestit cu 
înaltă' calitate de nronrietar. produ
cător si beneficiar : datoria de spe
cialist. datoria de comunist

Viorel SALAGEAN

marea cu sarea pină „trece 
pentru ca apoi.

„basma
văzîndu-se

curată", să uite
„teoreticieni", une- 
cu munci de răs- 
„explică11, ;,justifi- 
a fost „imposibil" 

Datoria pen- 
exemplară. la

arătînd că
facă datoria.
cărei onorare ...................
a fost învestit el cu răspunde-

La „Timpuri noi“, 
pe platforma de expe
diție, stătea gata să 
fie livrat un nou lot 
de electrocompresoare 
navale, rodul unei mo
dernizări radicale a 
produselor de acest 
tip fabricate de uzina 
bucureșteană. Pină nu 
demult, muncitorii de 
la „Timpuri noi“ re
parau electrocompre- 
soarele sosite din por
turile noastre fluviale 
și maritime. Țara 
noastră nu producea 
acest utilaj. „Ce se in- 
timplă? — s-au între
bat muncitorii In ziua 
cind le-a sosit pe 
rampă un lot masiv 
de electrocompresoa- 
re. Cit timp vom mai 
continua să fim depa
natori și nu fabricanți? 
Dacă le putem repara 
înseamnă că le putem 
și produce!". întreba
rea a fost cu folos. Din 
proprie inițiativă și-au 
asumat sarcina de a 
construi un utilaj in 
afara nomenclatorului 
lor de produse. Si au 
reușit. S-a pus apoi 
problema simplificării 
lor, a creșterii puterii 
motorului, a construi
rii unui electrocom- 
presor fără ungere și 
așa mai departe.

Orice muncitor din 
întreprindere iți poa
te explica rațiunea 
acestor modernizări, 
furnizindu-ți nume
roase argumente teh
nice. Mai interesante 
sint insă argumentele 
umane, de conștiință. 
Argumentele realității, 
pe care orice membru 
al acestui colectiv 
muncitoresc le-a trăit 
și le trăiește cu in
tensitate, ca oameni 
profund Interesați de 
promovarea continuă, 
puternică a progresu
lui tehnic. Sint aspec
te semnificative ale 
muncii de zi cu zi, 

vorbesc despre

îndeplinirea angaja
mentului colectivului 
de la „Timpuri noi“, 
luat in fața secretaru
lui general al partidu
lui cu prilejul dialo
gului de lucru purtat 
aici in uzină cu doi 
ani în urmă, angaja
ment care i-a antre
nat pe toți intr-o mun
că febrilă de reconsi
derare a întregului 
proces de producție, de 
la muncitor la direc
tor.

Un nou lot de elec
trocompresoare, pur-

Dîmboviței. Ci- 
rezultate ale a- 
proces, raporta- 
mindrie in. anul

(Continuare în pag. a Ill-a)

Un
o semnificație

tind marca uzinei 
bucureștene, este gata 
de livrare... •Cit timp a 
trecut de cind „Tim
puri noi" iși propunea 
și realiza, cu ejorturi 
deosebite, primele mo- 
tocompresoare simple 
pentru a fi folosite in 
agricultură, ■■■■■■- 
Întrebarea 
trimite la 
anilor ’50.
produsele de acum cu 
produsele de pe vre
mea aceea, drumul 
parcurs este, in primul 
rind, drumul autoper- 
fecționării oamenilor 
ca muncitori moderni. 
Este, in același timp, 
drumul ambițiilor teh
nice de prestigiu in
ternațional, dezbătute 
constant in adunările 
generale de parțid, in 
adunările generale ale 
oamenilor muncii, ip 
consiliile oamenilor 
muncii. Problemă do
minantă și în dezba
terile purtate de co
muniști in recenta con
ferință de dare de sea
mă și alegeri a or
ganizației de partid 
a uzinei de pe ma-

la irigații? 
aceasta ne 

începutul 
Comparand

Iul 
teva 
cestui 
te cu 
celui de-al Xfîl-lea 
Congres al partidului: 
modernizarea motoru
lui diesel de 120 CP, 
adaptat la categoria de 
140 CP; asimilarea și 
fabricarea in serie a 
șapte tipuri de elec
trocompresoare pentru 
nave maritime și flu
viale ; electrocompre
soare fără ungere, e- 
lectrocompresoare pen
tru gaze, moderniza
rea compresoarelor 
pentru transportat ci
ment in vrac... Lista 
ar putea continua, 
vorbind convingător 
despre drumul partici
pării conștiente, direc
te și responsabile a 
muncitorilor la condu- 

, cerea uzinei, a socie
tății.

Participare, respon
sabilitate. Nu sint sim
ple noțiuni abstracte, 
ci adevărate genera
toare de acțiune crea
toare. Ele înseamnă, 
pentru milioane și mi
lioane de oameni ai 
muncii de pe întreg 
cuprinsul țării, conti
nuă perfecționare, re
calificare uneori; însu
șire tenace a noului, 
efortul de înlăturare 
a rutinei, combaterea 
comodităților cu care 
unii tind să se... aco
modeze, de dragul u- 
nei „liniști" iluzorii. 
Cu „liniștea" aceasta 
insă riști să bați pasul 
pe loc. Tot acest efort 
s-a consumat și se 
consumă intr-un pro
ces de permanentă 
confruntare cu greută
țile, la a căror depăși
re comuniștii sint în
totdeauna sufletul ac
țiunilor organizate in 
cadrul 
noastre 
revoluționare.

democrației 
muncitorești,

Dionisic ȘINCAN/
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IN INIMAREA MARELUI FORUM AL COMUNILM

Creșterea puternică a eficienței economice
cale esențială de sporire a venitului național

între obiectivele majore ale dez
voltării economico-sociale a Româ
niei în cincinalul 1986—1990 șl orien
tările de perspectivă pină în anul 
2000, așa cum sînt prefigurate în 
proiectul de Directive ale Congresu
lui al XIII-lea al partidului, ridi
carea substanțială a eficienței eco
nomice ocupă un loc central. De fapt, 
accentuarea 
tensive, de 
economice 
constitutiv 
strategic cu privire la făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și crearea condițiilor pentru tre
cerea treptată spre comunism, con
cept elaborat cu contribuția funda
mentală a tovarășului ^Nicolae 
Ceaușescu — strălucit strateg al pro
gresului continuu al economiei na
ționale. al asigurării bunăstării în
tregului popor.

Preponderența factorilor intensivi 
în dezvoltarea economiei este ilus
trată in proiectul de Directive prin 
dinamica principalilor indicatori sin
tetici, prin corelațiile dintre acești 
indicatori. In această privință, este 
semnificativ faptul că, în perioada 
1986—1990, venitul național va crește 
într-un ritm mediu anual de 7,6—8,3 
la sută, ritm'superior celor prevă
zute pentru produsul social — și 
anume de 5—5,7 la sută, pentru pro- 
ducția-marfă industrială — de 6—6,5 
la sută, și pentru producția globală 
agricolă — de 5,4—5,8 la sută. Se cu
vine amintit și faptul că în per
spectivă, pină in anul 2000, creșterea 
venitului național va devansa creș
terea .indicatorilor care exprimă vo
lumul' activităților ramurilor econo
mice ; de exemplu, in următorii 15 
ani, la o freștere a venitului națio
nal de 2,3—2,6 ori corespunde un 
spor al producției-marfă industriale 
de 2,1—2,4 ori și al producției agri
cole de 1,9—2 ori. De asemenea, se 
va reduce substanțial ponderea 
cheltuielilor materiale in produsul 
social, m «mul 1990 acestea urmînd 
sa reprezinte circa 53 la sută, com
parativ cu peste 63 la sută cit a fost 
in primii ani din actualul cincinal. 
Pentru obținerea unor asemenea re
zultate se vor dezvolta puternic cer
cetarea științifică și dezvoltarea teh
nologică, care, prin soluțiile elabo
rate și finalizate,, trebuie, să asigure 

- accelerarea, introducerii progresului 
tehnic și aplicarea in- întreaga eco- 

. nomie a celor mai uoj cuceriri ale 
, ’revoluției tebnico-șliințifice. -

Care este semnificația economică a 
acestor prevederi, prin ce mecanism 
.se realizează legătura intre eforturile 
pentru creșterea eficienței econo
mice și asigurarea progresului mul
tilateral al economiei și bunăstării 
Întregului popor ?

Este știut că, in expresie valorică, 
creșterea eficientei activității pro
ductive exprimă, pornindu-se de la 
condițiile tehnico-materiale din fie
care perioadă, un proces economic 
care tinde continuu spre maximi
zarea veniturilor și minimizarea 
cheltuielilor. Ridicarea nivelului efi- 

, cienței devine astfel un factor de 
'multiplicare, de potențare a rezulta- 
telpr economico-financiare care se 
obțin cu aceleași resurse materiale 
și de muncă. La nivelul unității eco
nomice, eforturile pentru creșterea 
eficienței economice sînt concretiza- 
bile in obținerea unor valori nou 
create cit mai mari, iar la nivelul 
economiei. în realizarea unei mase 
sporite de venit național.

Prin premisele și consecințele 
sale, procesul dezvoltării intensive 
și, implicit, procesul ridicării sub
stanțiale a eficienței economice se 
află în deplină concordanță cu in
teresele fundamentale ale întregii 
societăți ’și ale fiecărui om al mun
cii, întrucât pe baza creșterii venitu
lui național vor fi create, așa după 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „condițiile dezvoltării e- 
conomico-sociale, tot mai intense, a 
patriei, ridicării nivelului general de 
trai, a gradului de civilizație și 
bunăstare a poporului". Prin urma
re, cu cit vor fi mai însemnate re
zultatele obținute în ridicarea efi
cienței economice, deci în sporirea 
venitului național, cu atît societatea 
va dispune de resurse materiale și 
financiare mai mari pentru a înfăp
tui noi acțiuni legate de dezvoltarea 
economică și socială, de creșterea 
retribuției reale, a veniturilor popu
lației.

în ansamblul indicatorilor de efi
ciență economică, o deosebită utili
tate practică o prezintă rentabilitatea 
pe produs și pe grupe de produse, 
pe activități, pe întreprinderi. Pe 
subramuri și ramuri economice. Este 
locul să reamintim că rata rentabi
lității se determină prin raportarea 
beneficiilor la costurile de produc
ție (sau la fondurile de producție). 
De co sint necesare asemenea preo
cupări intense pentru sporirea con
tinuă a ratei rentabilității ?

Pentru fiecare unitate economică, 
ridicarea nivelului ratei rentabilită
ții are semnificația sporirii volumu
lui de beneficii, importantă sursă de 
constituire a unor fonduri proprii 
cit mai mari. în mod concret, 
aceasta înseamnă, de exemplu, 
întreprindere va dispune de 
loace financiare proprii pentru 
acoperi într-o proporție mai 
nevoile de resurse pentru dezvol
tarea activității economice ; în’ con
secință, ea va angaja și un volum 
mai mic de credite bancare și va re
duce plățile pentru dobinzi. De ase
menea, unitatea va putea să asigure, 
îndeplinind toate condițiile stabilite 
prin normele legale, majorarea fon
dului de participare a oamenilor 
muncii la realizarea producției, a 
beneficiilor și la împărțirea benefi
ciilor — fond pe seama căruia se 
acordă importante stimulente mate
riale. lată numai cîteva din argu- 

I mentele care fac ca rentabilita
tea să reprezinte un obiectiv de 
bază in activitatea unității econo
mice. iar creșterea nivelului rentabi
lității să constituie o condiție pen
tru consolidarea autogestiunii econo
mico-financiare.

Dacă ne situăm la nivelul ramuri
lor si al economiei, creșterea nive- 

ț lului ratei rentabilității, alături de V

laturilor calitative, in
eficientă ale creșterii 
reprezintă un element 
esențial al conceptului

imbunătățirea altor indicatori de 
eficientă economico-financiară, pre
zintă semnificații și mai profunde, 
care trebuie urmărite pe mai multe 
planuri. Astfel. în cazul prețurilor 
cu amănuntul și tarifelor pentru ser
vicii, evoluția favorabilă a nivelului 
rentabilității dă posibilitatea statu
lui să asigure stabilitatea preturilor 
și tarifelor, să aducă, pe bază de 
criterii valorice, anumite îmbunătă
țiri în raporturile dintre diferitele 
categorii de prețuri și tarife. In ca
zul fondurilor centralizate ale statu
lui. și în primul rind al bugetului 
de stat, prin ridicarea nivelului in
dicatorilor de eficientă economică 
se asigură creșterea veniturilor bu
getare pe seama acumulărilor bă
nești realizate de unități economice.

eam redlicerea costurilor de produc
ție presupune si impune diminuarea 
consumurilor specifice de materii 
prime, materiale, combustibili, ener
gie. gospodărirea cu spirit de răs
pundere a tuturor mijloacelor mate
riale și bănești aflate in administra
rea unității economice, limitarea la 
strictul necesar a celorlalte cate
gorii de cheltuieli. Se cuvine remar
cat că, prin acțiunea simultană a (fac
torilor amintiți, se asigură și folosi
rea intensivă a bazei tehnice și ma
teriale existente în fiecare unitate 
productivă și se creează condiții pen
tru îmbunătățirea altor indicatori im
portanți care exprimă eficienta acti
vităților productive, cum ar fi pro
ducția și venitul net obținute la o 
mie de lei fonduri fixe.

• In perioada 1986—1990 venitul național va 
crește intr-un ritm mediu anual de 7,6-8,3 la 
sută, ritm superior celui prevăzut pentru produ-fî 
sul social, care va fi de 5—5,7 la sută •

• Ponderea cheltuielilor materiale in produ
sul social va scădea la 53 la sută în 1990. în 
mod corespunzător, în industria republicană 
cheltuielile materiale la 1 000 lei producție-marfă 
se vor reduce cu peste 80 lei, iar cheltuielile to
tale cu circa 110 lei

♦ VENITUL NAȚIONAL
în procente

y
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• Ca urmare a măsurilor pentru elaborarea, 
introducerea și generalizarea tehnologiilor cu 
randamente ridicate, se va asigura diminuarea 
consumului energetic pe unitatea de venit națio
nal cu peste 20 la sută în 1990 față de 1985

• Pe baza progresului tehnic și a folosirii efi
ciente a potențialului productiv creat, in cincina
lul viitor se va asigura o creștere importantă a 
producției și a venitului național la 1 000 lei 
fonduri fixe

• Pe seama creșterii substanțiale a producti
vității muncii sociale va trebui să se obțină circa 
85 la sută din sporul venitului național pe cin
cinal

!

că o 
mij- 
a-și 

mara

de unde și posibilități mai mari pen
tru stat de a finanța obiective eco
nomice de interes național, precum 
și o serie de acțiuni social-culturale 
legate de bunăstarea și calitatea vie
ții oamenilor muncii. De fapt, in a- 
cest caz, semnificația este și mai lar
gă, deoarece echilibrul financiar al 
Întregii economii se sprijină pe re
surse rezultate din activități econo
mice ; în același timp, această mo
dalitate de satisfacere a cerințelor e- 
chilibrului financiar constituie o pre
misă deosebit de importantă în asi
gurarea unei circulații bănești sănă
toase.

Care sînt căile pe care trebuie ac
ționat pentru sporirea eficienței eco
nomice și. implicit, a venitului na
țional ? In proiectul de Directive 
sint prevăzute o serie de căi și mij
loace specifice fiecărei ramuri eco
nomice pentru realizarea obiective
lor stabilite în această privință. De 
bună seamă, pentru ridicarea ratei 
rentabilității esențiali sînt factorii 
economici și anume realizarea unei 
producții-marfă vîndute și încasate 
cît mai mari și reducerea sistema
tică a cheltuielilor de producție și 
de circulație. La rîndul său reali
zarea unei producții-marfă vîndută 
și încasată cît mai mari depinde-de 
capacitatea unității economice de 
a-și adapta cit mai rapid volumul și 
structura producției la cerințele can
titative și calitative ale diferiților 
consumatori interni și externi ; după

în cincinalul următor, între facto
rii economici pe acțiunea cărora se 
va pune un accent eu totul deosebit 
se cuvine remarcată în primul 
rind ridicarea nivelului tehnic 
si calitativ al producției. Pe a- 
ceastă cale. în fiecare unitate se 
vor înregistra, din punct de vedere 
economico-financiar, efecte pozitive 
înlănțuite. Mecanismul este simplu : 
produsele de înaltă performantă, 
avind o valoare unitară cu mult mal 
ridicată, determină creșterea gradu
lui de valorificare a resurselor ma
teriale (în anul 1990 se prevede ca 
Indicele de valorificare a resurselor 
materiale, și energetice să fie cu 
25—27 la sută mai mare decît in 
anul 1985). Totodată, produsele res
pective, fiind competitive, vor fi so
licitate pe piața internă șl la export, 
ceea ce duce în mod direct la creș
terea producției-marfă vîndută și 
Încasată, a beneficiilor și rentabili
tății.

Practic, îmbunătățirea nivelului 
tehnic și calitativ al producției do- 
bîndește în cincinalul 1986—1990 un 
caracter de generalitate, ținîndu-se 
seama că în anul 1990 aproape 95 la 
sută din volumul producției indus
triale urmează să fie realizat la un 
nivel tehnic mondial ridicat (față de 
mai puțin de jumătate cît intă
în prezent ponderea a<x pro
duse). iar 2—5 la sută din producție 
să se situeze peste acest nivel. Prin 
urmare. întreaga structură a produc

țiel va fi modernizată, toate produ
sele depășite sub aspectul randa
mentelor, duratei și siguranței de 
funcționare, cu consumuri materiale 
ridicate și cu o eficiență scăzută ur- 
mind a fi înlocuite cu produse noi 
sau reproiectate. O asemenea re
structurare solicită un puternic efort 
de creativitate — de la cercetarea 
științifică și proiectarea tehnolo
gică pină Ia activitatea din fiecare 
întreprindere. Tocmai ținîndu-se 
seama de neajunsurile în această 
privință, care, din păcate, persistă 
în activitatea economică, din spiri
tul și litera proiectului de Directive 
rezultă • limpede cerința ca unitățile 
productive sâ-și organizeze riguros 
munca pentru a asimila in fabrica
ție în termene cît mai scurte noile 
produse, prevenind intîrzierile, care 
ie dereglează propria activitate și ’e 
îngustează posibilitățile de desfa
cere a producției. După cum, în pro
cesul de fabricație este necesar să 
se acționeze cu răspundere în ve
derea instituirii unei discipline teh
nologice ferme, astfel incit produ
sele fabricate să se inscrie cel puțin 
în performanțele prototipurilor.

Preocuparea pentru modernizarea 
structurii producției este asociată în 
proiectul de Direotive cu măsuri de 
reducere a consumurilor specifice și 
a greutății produselor, in condițiile 
îmbunătățirii parametrilor funcțio
nali ai produselor. Dealtfel, redu
cerea cheltuielilor materiale este un 
factor esențial al sporirii venitului 
național. Pentru a sublinia amploa
rea sarcinilor stabilite in această pri
vință este concludent de arătat că. 
în anul 1990 față de 1985, pe unita
tea de venit național se va Înre
gistra un consum de resurse energe
tice cu circa 20 la sută mai mic ,; de 
asemenea, in industria republicană, 
din sarcina de reducere a cheltuieli
lor totale, de circa 110 lei la o mie 
de lei producție-marfă, peste 80 lei 
Urmează a se realiza pe seama dimi
nuării cheltuielilor materiale. Se 
poate remarca deci că acțiunea de 
reducere a consumurilor materiale 
va cuprinde toate activitățile și 
locurile de muncă, ea trebuind să 
devină o îndatorire cu caracter con
cret, permanent pentru fiecare mun
citor. tehnician, inginer și cercetător 
științific. . .

Reducerea consumurilor materialo 
«și» susținuta pri» măsuri- de pro
movare rapidă in unitățile econo
mice a tehnologiilor avansate, cu 
randamente superioare față de ace
lea folosite pină acum. Este un fapt 
cunoscut că in multe întreprinderi se 
lucrează încă după tehnologii înve
chite, slab productive, care presupun 
consumuri materiale și energetice 
ridicate. De exemplu, în construcția 
de mașini se practică uneori tehnolo
gii de prelucrare care nu permit va
lorificarea și incorporarea în pro
dusul finit decît a 60—70 la sută din 
metalul consumat. In condițiile noi
lor exigente ale prevederilor proiec
tului de Directive nici nu se poate 
produce în mod eficient fără să se 
acționeze în mod continuu pentru 
perfecționarea tehnologiilor de fa
bricație, fără ca fiecare producător 
să fie preocupat permanent de a da 
un răspuns cît mai bun la între
barea : cum să lucrez, ce îmbunătă
țiri mai trebuie aduse propriei acti
vități pentru a economisi cit mai 
multe resurse energetice și cit mai 
multe materiale ?

In acțiunea de reducere a costu
rilor, orice cheltuială, mică sau 
mare, influențează nivelul benefi
ciului și al rentabilității. De aceea, 
nu trebuie neglijat nici un capitol 
de cheltuieli, nici o resursă mate
rială sau financiară. în fiecare uni
tate economică impunîndu-se mă
suri drastice de eliminare a cheltu
ielilor neproductive, de reducere a 
cheltuielilor administrativ-gospodă- 
rești, de închidere a tuturor canale
lor prin care se mai irosesc încă im
portante mijloace materiale. ~ 
limpede că promovarea unui 
sever de economii, instituirea 
ordini si discipline riguroase i 
losirea resurselor materiale și 
nești trebuie să caracterizeze în- mod 
obligatoriu activitatea fiecărei uni
tăți economice care dorește să se în
scrie in coordonatele reproducției de 
tip intensiv. Aceasta înseamnă că, 
mai mult decît pină acum. în fiecare 
întreprindere este necesar să func
ționeze regula de fier ca oportuni
tatea fiecărei cheltuieli să facă o- 
biectul unei analize aprofundate, sub 
raportul criteriilor de eficiență eco
nomică și al posibilităților de a fi 
raționalizată, minimizată sau chiar 
evitată.

Un obiectiv constant a! politicii 
partidului asupra căruia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a insistat în mod 
deosebit, il reprezintă creșterea pro
ductivității muncii — indicator cu 
profunde semnificații în caracteri
zarea nivelului eficienței economice. 
Potrivit prevederilor proiectului de 
Directive, în cincinalul care urmea
ză prin ridicarea productivității 
muncii sociale . se va obține 85 la 
sută din sporul venitului național. 
Unul dintre mijloacele principale 
care va îi folosit în unitățile indus
triale in scopul creșterii productivi
tății muncii ii constituie extinderea 
sistemelor automatizate și mecani
zate. la finele cincinalului 1986—1990, 
fiind prevăzut ca peste 90 la sută din 
producția industrială să se realizeze 
în asemenea sisteme.

Se desprinde concluzia că obiecti
vele privitoare la creșterea eficien
tei economice — ca suport funda
menta] pentru sporirea venitul,ui 
național — care străbat proiectul de 
Directive sînt menite să asigure 
condiții pentru sporirea veniturilor 
fiecărei unități socialiste, a venituri
lor statului și a : veniturilor popu
lației.’Sînt -prevederi* care mpbili- 
zeăză .colectivele' de oameni ai mun
cii". '-stimulind spiritul creator 
gospodăresc pentru îmbunătățirea 
indicatorilor de eficiență economică, 
cu ferma convingere că acesta repre'- 
zintă calea sigură pentru formarea 
resurselor necesare dezvoltării eco- 
nomico-sociaie și îmbunătățirii nive
lului de trai al întregului popor.

Dr. Alecsandru BABE

Aflate în plină desfășurare, conferințele de dare de 
seamă și alegeri, prilejuiesc semnificative bilanțuri ale 
succeselor obținute și analiza, în spirit critic și auto
critic, a posibilităților existente în localități și mari uni
tăți industriale, pentru a se asigura înfăptuirea neabă
tută a sarcinilor ce le revin în perspectiva mărețelor 
obiective cuprinse în proiectul de Directive ale Con
gresului al XIII-lea al partidului. Totodată, delegații ia

conferință, purtători ai mandatului încredințat de co
muniștii din organizațiile lor de partid, își exprimă 
adeziunea unanimă față de hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 27 iunie a.c. cu privire la realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la cel de-cl XIII-lea Congres 
în funcția supremă de secretar general al partidului, 
adoptînd hotăriri proprii în acest sens.

Rezultatele concrete în producție - criteriul
principal de apreciere a muncii de partid

din inițiativa cărtria a luat ființă și 
s-a extins, printre alte obiective in
dustriale, acel impresionant complex 
de întreprinderi ale tehnicii de virf 
— virtuală platformă a electronicii 
și electrotehnicii țării. Mesageri ai 
voinței unanime a comuniștilor, a 
colectivelor lor de muncă, vorbitorii 
și-au exprimat fierbintea lor ade
ziune față de hotărirea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 27 iunie a.c. cu privi
re la realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la cel de-al XIII-lea Con
gres în cea mai înaltă funcție în 
partid, voință,ce și-a găsit expresia 
și în hotărirea proprie adoptată in 
acest sens de către conferință, într-o 
atmosferă de vibrant entuziasm.

Principala caracteristică a dării de 
seamă a fost examinarea critică și 
autocritică a unor multiple aspecte, 
privind sporirea eficienței muncii de 
partid, necesitatea integrării ei în 
problematica de stringentă actualita
te a fiecărui colectiv, manifestarea 
unei atitudini intransigente față de 
lipsuri și neajunsuri. Astfel, s-a re
liefat că unele unități nu și-au înde
plinit în totalitate planul la produc
ția fizică, nu au realizat integral sar
cinile prevăzute la export, au depășit 
nivelul cheltuielilor materiale, au 
rămîneri în urmă în asimilarea de 
produse noi, înregistrează niveluri 
scăzute de productivitate față de do
tarea tehnică ce o dețin. Totodată, în 
darea de seamă s-a subliniat că toate 
aceste deficiente sînt deopotrivă nea
junsuri ale activității comuniștilor, 
reflectînd insuficienta cuprindere și 
folosire a tuturor pîrghiilor muncii 
politico-organizatorice, un anumit 
climat de automulțumire care a fa
vorizat, pe alocuri, apariția unor ma
nifestări de formalism și rutină, ten- 

In această perioadă, numero'ăse Cba' de a găsi justificări, prin invo-
lective de muncă din sector fe.tr. âmitf. 
privilegiul de a avea în mijlocul lor 
pe secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ale, că
rui analize la fața Tocului, orientări 
și îndemnuri au conturat cu preci
zie prioritățile, direcțiile de acțiune 
ale organelor și organizațiilor de 
partid. Dealtfel, toți participanțil la 
dezbateri, în cuvinte emoționante, 
au adus secretarului general al par
tidului prinosul dragostei și 
noștinței lor pentru modul concret 
in care conducătorul partidului șl 
statului nostru a sprijinit dezvolta
rea economico-socială a sectorului.

Este
regim 

unei 
în fo- 

i bă-

Atît în darea de seamă, cît și 
în cuvîntul participantilor la dez
baterile din cadrul conferinței 
organizației de partid din SECTO
RUL 2 al CAPITALEI, criteriul 
principal în analiza eficientei forme
lor și metodelor muncii de partid 
l-au reprezentat rezultatele concrete 
in indeplinirea sarcinilor. econbmico- 
sociale. ceea ce a conferit întregii 
desfășurări a conferinței, un pregnant 
caracter de lucru; de prospectare a 
posibilităților, a rezervelor existente 
in stabilirea principalelor direcții de 
acțiune ale puternicului detașament 
de comuniști din unitățile economi- 
co-sociale ale sectorului în înfăptui
rea mobilizatoarelor obiective, cu 
claritate prefigurate in proiectul de 
Directive ale celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului.

Din darea de seamă și 
vențiile pe mărginea ei 
prins numeroase exemple 
re pentru modul în care _ . 
organizațiile de partid. au reușit să 
mobilizeze colectivele de muncă pen
tru obținerea unor importante succe
se în realizarea în perioada care 
a trecut din actualul cincinal 
a unei producții marfă suplimentare 
de peste un miliard de lei, depășirea 
planului la productivitatea . muncii, 
înnoirea producției, gospodărirea și 
folosirea mai judicioasă a materiilor 
prime, materialelor și energiei. In 
mod deosebit s-au evidențiat colecti
vele de oameni ai muncii de la 
„Electroaparataj", LS.P.E., întreprin
derea de pompe, „Neferal", între
prinderea de mecanică fină, între
prinderea de mobilă „Heliade", Cen
trala linii. Centrala de materiale ne
feroase, Centrala antrepriză si con
strucții industriale si altele,

în această perioadă, numeroă:

din inter- 
s-au des- 

edificatoa- 
comunișții.

recu-

a activității economice. Dimitrie Gre- 
cov (întreprinderea de pompe) a 
arătat că. în unitatea unde lucrează, 
nu toate cadrele au înțeles să fie cu 
adevărat promotoarele noului, comi
tetul de partid urmind să remedieze 
această situație prin antrenarea lor 
la rezolvarea 
te probleme 
soluționat 
Rusu (~___ ____  _______  v. ___„
Ion (întreprinderea „Electroapara
taj") s-au referit la insuficienta an
trenare a activului de partid din în
treprinderile lor și la îndatorirea 
organizațiilor de partid din unitățile 
respective de a folosi cu mai multă 
pricepere și constanță potențialul ac
tivului. Octavian Juncu (institutul 
central de inginerie tehnologică pen
tru electronică) a evidențiat faptul 
că „electronizarea economiei națio
nale" trebuie tratată ca o problemă 
politică și de aceea este imperios ne
cesar ca printr-o muncă politico- 
educativă eficientă să fie schimbată 
mentalitatea unor cercetători și spe
cialiști de a... explica în loc de a re
zolva.

Din păcate, unii vorbitori, deși s-au 
declarat de acord cu criticile formu
late în darea de seamă, nu au adîn- 
cit aspectele vizate, mulțumindu-se 
să se, oprească la nivelul unor con
statări de ordin general. De aseme
nea, unii conducători de întreprin
deri au prezentat situația din unită
țile, lor intr-o viziune economicistă. 
făcînd abstracție de răspunderile lor 
ca membri de partid, de angajarea 
afectivă, revoluționară în exercitarea 
atribuțiilor lor. Mai regretabil este 
faptul că. și secretari ai unor comi
tete de partid au abordat activitatea 
productivă tot dintr-o perspectivă 

__ -■ .. ■ ■■■,; - ' asemănatoârb. vorbind numai in trea- 
„cauze obiective dm _a»_ <ăt-și rieeeneludent despre munca 

de partid propriu-zisă.
în hotărîrea adoptată și-a găsit 

expresia voința comuniștilor’ de a 
milita cu fermitate și responsabilita
te pentru ca fiecare organizație de 
partid să se afirme puternic în viata 
și activitatea tuturor colectivelor de 
muncă., să soluționeze cu operativita
te sarcinile ce le revin, ridicind pe o 
treaptă superioară calitatea întregii 
munci de partid, in concordantă cu 
exigentele actualei etape de dezvol
tare economico-socială a patriei.

Constantin VARVARA

-fei-a unităților.
Eș.te demn de remarcat faptul că si 

participanțil la dezbateri au urmat, 
într-o bună măsură, tonul critic și 
autocritic pe care l-a dat darea de 
seamă. Octaviana Taraza (întreprin
derea de electronică industrială) a 
insistat asupra sporirii răspunderii 
comuniștilor față de îndeplinirea 
sarcinilor încredințate și a necesității 
întăririi controlului organelor și or
ganizațiilor de partid asupra modu
lui în care conducerea tehnico-admi- 
nistrativă asigură buna desfășurare

celor mai ștringen- 
ne tare le are de 

întreprinderea. Valeria 
(Postăvăria Română) și Filip

Sporirea exportului - unitatea de măsură
a muncii și răspunderii colectivului

ÎNTREPRINDEREA „TEXTILA" 
BOTOȘANI — cu cei peste 8 000 de 
oameni ai muncii ai săi din care 2 000 
sint comuniști — este ceea ce se 
cheamă „unitate-școală" pentru in
dustria acestui județ — industrie 
făurită aproape în întregime în anii 
de după Congresul al IX-lea al par
tidului, de cind în fruntea partidului 
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Fiecare dintre unitățile industriale 
botoșănene, inclusiv cele ale chimiei 
și electrotehnicii, și-au constituit 
„nucleul de bază" din muncitori și 
specialiști de la „Textila", unde exis
tă o tradiție de aproape 40 de ani.

In conferința, pentru dare de sea
mă și alegeri a organizației de partid 
din întreprindere, numeroasele inter
venții făcute in cadrul dezbaterilor 
s-au referit, cu toate acestea. Ia tra
diția recentă a,unui alt colectiv. „Ra
portez conferinței — arăta maistrul

Gheorghe Bagiu, secretar adjunct cu 
problemele organizatorice al comite
tului de partid — că intre măsurile 
politico-organizatorice pe care ni le 
propunem, am inclus și preluarea în
tregii experiențe a comuniștilor de 
la „Dunăreană"-Giurgiu. De tradu
cerea acesteia în viață mă angajez, 
dacă veți fi de acord, să răspund 
personal". „In urma discuțiilor pe 
care le-am purtat la comitetul de 
partid de la Întreprinderea de utilaje 
și piese de schimb (unitate vecină — 
n.n.) am ajuns la concluzia că o bună 
parte din cele 500 războaie de țesut 
ni le-ar putea transforma chiar ei. 
Avjnd această posibilitate, in confe
rința de partid din cadrul secției țe- 
sătorie 2, ne-am angajat ca întreaga 
acțiune ce o preluăm de la „Dună- 
reana“-Giurgiu să se desfășoare „din 
mers", fără a stingheri procesul de 
producție" — spunea și tovarășul

CONSEMNATE Șl NECONSEMNATE IN PROCESELE VERBALE

Un cîștigător fără trofeu
Printre delegații la 

conferința de dare de 
seamă și alegeri a co
muniștilor de la E.M. 
Săsar l-am intilnit pe 
Virgil Radu, șef de 
brigadă, căruia ortacii 
i-au încredințat man
datul să susțină din 
nou spiritul întrecerii 
minerești. De ce toc
mai lui'! Deoarece, cu 
nouă ani in .urmă, el a 
lansat inițiativa „Bri
gada de muncă și 
educație comunistă", 
care a devenit intre 
timp o amplă întrece
re profesională a mi
nerilor din județ, do
tată cu trofeul „Dia
mant de Maramureș". 
Prin această cuprinză
toare competiție se 
scot anual la lumină 
din orizonturile sub
terane peste prevede
rile de plan circa 80000 
tone minereu, punin- 
du-se in valoare și 
cultivîndu-se concomi
tent filoanele de aur 
ale hărniciei și con
științei minerilor.

L-am întrebat dacă 
nu-i pare rău că la 
cele opt ediții ale în
trecerii de pină acum, 
deși și-a depășit cu re
gularitate sarcinile, 
lună de lună, cu 10—15

Ia sută, și s-a clasat pe 
primul loc pe între
prindere, n-a izbutit 
să cucerească mult 
rivnitul trofeu „Dia
mant de Maramureș". 
Adică locul I pe județ. 
„Nu zic că nu m-aș 
fi bucurat, dar și așa 
tot ciștigător mă con
sider, pentru că iniția
tiva lansată de noi își 
atinge scopul, pentru 
că organizațiile /_ 
partid și-au făcut din 
ea un instrument efi
cient de educare, in 
spiritul întrecerii, a 
minerilor din Mara
mureș. Recent am 
auzit că ea a fost pre
luată și de minerii din 
alte județe, și aeest lu
cru ne bucură și mai 
mult. Dar și mai mult 
mă bucură faptul că 
ea ne ajută să culti
văm spiritul întrecerii 
și rivnei muncitorești, 

; iar cîștigătorii de pină 
■ acum ai trofeului — și 

ii cunosc aproape pe 
toți : Nicoara Grec 
(Borșa). Vasile Petca 
(Ilba), Petru genezei 
(Borșa), Gavrii Burzo 
(Băiut), loan Cupcea 
II (Cavnic), Dumitru 
Boboc (Cavnic), Con
stantin Bălănescu

de

(Baia Sprie), Vasile 
Pănican (Cavnic) si 
Vasile Nicolae (Ilba) 
— au înțeles acest lu
cru pe deplin. Anul 
viitor voi ieși la pen
sie. după o activitate 
in minerit de 30 de 
ani. Dar am pregătit 
in acești ani vreo 15 - 
ortaci care imi pot lua 
oricind locul. Care 
dintre ei 1 Toți. Dar 
i-aș numi in primul 
rind pe loan Pop HI. 
Vasile Miclea, Gheor- 
ghe Man, Ioan Pod 
Cirstolț. Petru Totna".

Astăzi, puțini mineri 
mai țin minte 
celui care a 
binecunoscuta 
cere „Diamant 
ramureș". O întrecere 
căreia i se acordă un 
interes deosebit în fie
care abataj. Dar el, co
munistul Virgil Radu, 
așa cum s-a văzut, se 
consideră 
moral al 
tii. Prin 
de muncă 
pe care l-a avut ini
țiativa in județ șl in 
țară.

numele 
initiat 
intre- 

de Ma-

ciștigător 
fiecărei edi- 
faptele sale 
și prin ecoul

Gheorqhe SUSA 
corespondentul 
„Scînteii"

Mihai Huțanu, secretar adjunct cu 
probleme economice. „Schimbarea 
fabricației țesăturilor înguste in țe
sături late, vopsite în fir, așa cum 
se procedează la Giurgiu, nu-i o 
treabă ușoară sub aspect profesional 
•—arăta Viorica Olaru, secretarul co
mitetului de partid din secția țesă- 
torie 1. Conferința de partid din sec
ția noastră a stabilit de pe acum ca 
primii care să-și ridice nivelul pre
gătirii profesionale să fie comuniștii. 
Cursul a șl început, cu trei zile in 
urmă. „Cred că la fel ar tiebui să se 
procedeze in fiecare secție".

Adunarea generală a oamenilor 
muncii din întreprindere, desfășurată 
in prima parte a lunii august a.c., 
a adoptat o serie de măsuri de maxi
mă însemnătate pentru activitatea de 
vutor a colectivului : transformarea 
a a00 de războaie de țesut, de la o 
lățime de sub un metru, pentru țe
sături duble ca lățime. Obiectivul 
avut în vedere constă în faptul că 
țesăturile de aproape doi metri lăți
me sint foarte solicitate la export. 
Pentru a răspunde și mai prompt ce
rerilor pieței externe, același for al 
democrației muncitorești a hotărît 
ca o parte din actuala capacitate de 
producție a secției vopsitorie să fie 
transformată, astfel incit coloristica 
țesăturilor să se realizeze prin vop
sirea firelor și nu prin imprimarea 
materialului. Așadar, o acțiune de 
mare anvergură privind promovarea 
curajoasă a noului, cu scopul evi
dent de a aplica neabătut cerința se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, care, în 
repetate rînduri, a subliniat cu pu
tere necesitatea de a se acorda o 
maximă importanță extinderii ți 
realizării producției destinate ex
portului, sporirii competitivității 
produselor destinate partenerilor ex
terni. O asemeneă acțiune necesită 
atit investiții financiare, cit mai cu 
seamă o amplă investiție de efort, de 
angajare revoluționară, de inteligen
ță tehnică. în chip firesc, conferin
ța pentru țlare de seamă și alegeri 
a organizației de partid din între
prindere a situat in dezbaterile ei. 
ca problemă principală, angajarea 
eforturilor comuniștilor la readapta
rea activității întreprinderii pentru 
producția de export.

Ce a stabilit conferința în acest 
sens ? Că măsurile tehnico-produc- 
tive stabilite de conducerea unității 
se poț materializa și mai repede — 
ba chiar cu cheltuieli mai reduse — 
dacă acestea vor fi susținute prin 
acțiuni politico-organizatorice speci
fice muncii de partid. Programul 
stabilit în conferință pentru readap
tarea întreprinderii la producția 
pentru export, estimat a dura un an 
și ceva, va fi redus cel puțin la ju
mătate. Aceasta ar fi prima eficientă 
a hotărîrii adoptate de conferință.

Silvestri A1LENE1
corespondentul „Scînteii"
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ÎN ÎNTREAGA JARĂ, PUTERNICĂ MOBILIZARE PENTRU

ÎNFĂPTUIREA EXEMPLARĂ A TUTURORSARCINILORECONOMICE

RECOLTAREA Șl TRANSPORTUL 
PRODUSELOR DIN CÎMP

în ritm mai înalt prin participarea
tuturor forțelor de la sate!

Pentru 1000 de hectare în plus
în fiecare zi

în unitățile agricole din județul 
Teleorman porumbul a fost strins, 
pînă în seara zilei de 11 octombrie, 
de pe 42 544 hectare din cele 112 840 
hectare cultivate. Culesul este avansat 
in consiliile agroindustriale Buzescu, 
Dobrotești, Drăcșenei, Orbească, Ro
șiori de Vede și Videle. Pentru reali
zarea unui ritm zilnic de recoltare 
mai mare cu 1 000 hectare decit cel 
din săptămina precedentă se urmă
resc creșterea randamentului combi
nelor, precum și mărirea suprafețe
lor recoltate manual, prin participa
rea la cules a tuturor locuitorilor sa
telor, a numeroși elevi și oameni ai 
muncii din alte sectoare de activitate.

La I.A.S. Dobrotești folosirea la 
capacitate maximă a mijloacelor me
canice de recoltare constituie obiec
tivul 
rilor 
cinci 
cum
formație alcătuită din cinci combi
ne C-12 recoltează porumbul în boa
be. din lanurile cu umiditate de pînă 
la 21 la sută. Altă formație, consti
tuită din trei combine C-6 P și alta 
din șase combine CARP-4, strînge pro
ducția de pe terenurile unde porum-

bul depășește umiditatea de 26 la 
sută. Pentru reducerea staționărilor 
și funcționarea neîntreruptă a com
binelor, repararea oricărei defecțiuni 
se face operativ, direct in cimp. In 
acest scop, fiecare din cele trei for
mații are la dispoziție un atelier

TELEORMAN

cazuri. Pe primarul co- 
Constantin, l-am găsit 
de porumb la C.A.P.

major al activității mecanizato- 
și specialiștilor din cadrul celor 
ferme vegetale. Iată, practic, 
este organizată munca aici. O

mobil de intervenții, un grup de su
dură și o remorcă-magazie cu piesele 
de schimb necesare.

Și în cele două cooperative agri
cole din comuna Drăcșenei redblta- 
rea porumbului se desfășoară pe un 
front larg. Demn de remarcat este 
faptul că aici comitetul comunal și 
organizațiile de partid au mobilizat 
la lucru toată forța de muncă. Cînd 
unii dintre cooperatori au uitat de o- 
bligatiile ce le revin, lipsind nemoti
vat. primăria a intervenit prompt. Iar 
măsurile luate, în spiritul legii cu 
privire la organizarea producției si 
a muncii în agricultură, pentru parti
ciparea tuturor locuitorilor la strîn- 
gerea recoltei, s-au dovedit eficiente

în asemenea 
munei, Nicu 
într-un lan
Beuca. „Participarea noastră, a mem
brilor comitetului comunal de partid, 
a deputaților, la munca concretă în 
lanuri este acum cea mai bună ac
tivitate politică de mobilizare a oa
menilor — ne spune. Aceasta asigu
ră, totodată, și controlul permanent 
al îndeplinirii sarcinilor zilnice, in- 

. tervenția operativă acolo unde mai 
apar probleme". Aici, la Beuca, po
rumbul se culege numai manual. Bi
lanțul la zi arată că producția a fost 
pusă la adăpost de pe mai bine de 
jumătate din cele 440 hectare cul
tivate.

Concomitent cu intensificarea efor
turilor în vederea sporirii vitezei de 
lucru la recoltarea porumbului sînt 
necesare măsuri mai energice și pen
tru urgentarea transportului produc
ției din cîmp. O asemenea cerință se 
impune cu atît mai mult cu cît pe 
paturi de coceni se află în grămezi 
sub cerul liber, peste 60 000 
știuleți de porumb.

Stan STEFAN
corespondentul „Scinteii

Recoltarea sfeclei nici mai devreme,
nici mai tirziu: în grafic!

în județul Bacău, sfecla de zahăr 
a fost strinsă de pe 77 la sută din 
suprafața cultivată. Datorită bunei 
organizări a muncii, în unitățile agri
cole din consiliul agroindustrial 
Helgiu s-au încheiat recoltarea și 
transportul sfeclei, iar in cele din 
consiliile agroindustriale Moinești, 
Răcăciuni, Podu Turcului, Ștefan cel 
Mare, aceste lucrări sint pe sfîrșite.

Fabrica de zahăr din Sascut lu
crează din plin, zi și noapte, depă- 
șindu-și indicatorii prevăzuți în pro
iecte cu 10—20 la sută, ea avind in 
depozite zilnic o cantitate de circa 
10 000 tone de sfeclă. Este rezultatul 
respectării graficelor de livrări de 
către numeroase cooperative agrico
le. La cea din Sascut, bunăoară, care, 
cultivă aproape 400 hectare cu sfeclă 
de zahăr, lucrează zilnic la recoltat 
cîte 500—600 cooperatori, tineri și 
vîrstnici. Din lan, sfecla este încăr
cată in 14 autocamioane și remorci 
și în circa 70 de căruțe și transporta
tă, în aceeași zi, la fabrică. De pe 
solele de la Conțești, Păncești sau

Berești se transportă 
300—400 tone de sfeclă. 
a fost recoltată sfecla de 
tare. Cooperatorii din 
fiind mai departe de fabrică, trans
portă sfecla la marginea solelor, o 
depozitează in grămezi mari, de

zilnic cîte 
Pînă acum 
pe 300 hec- 
Coțofănești,

BACĂU

unde este încărcată mecanic în au
tocamioane și remorci.

Cu toate acestea, inginerul Mihal 
Rîpeanu, directorul Fabricii de zahăr 
din Sascut, era nemulțumit de fap
tul că, în ultimele zile, de la Stă- 
nișești, Dealu Morii și din alte uni
tăți agricole situate în zona Zeleti- 
nului a început să sosească sfeclă 
deshidratată, cu un randament de 
zațiăr scăzut. Urmărind graficul zil
nic de transport, 
cu ușurință că, în

ve, transportul a fost neglijat 
Stănișești, bunăoară, sfecla a 
recoltată pe jumătate din suprafața 
cultivată, depășindu-se chiar grafi
cele stabilite, dar recolta se află a- 
proape in întregime pe cîmp. Aflăm 
că mijloace de transport sînt sufi
ciente, dar ele nu sînt folosite la 
întreaga capacitate. Datorită neajun
surilor care există în organizarea 
muncii se fac doar cîte unul sau 
două transporturi pe zi. în ziua de 
5 octombrie, de exemplu, de la Stă
nișești a sosit la fabrică doar o 
singură mașină cu 5 tone de sfeclă".

Vremea călduroasă face ca sfecla 
rămasă în grămezi 
deshidrateze, să 
nutul de zahăr, 
să, se intervină 
întreaga recoltă 
la fabrică sau în depozitele inter
mediare.

pe cîmp să se 
piardă din conți- 
Iată de ce trebuie 
cu operativitate ca 
să fie transportată

se poate 
unitățile

constata 
respecti-

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scinteii

în două articole anterioare („Scîn- 
teia" din 26 și 28 septembrie) am 
prezentat unele aspecte referitoare 
la felul cum se desfășoară lucrările 
de reparații și modernizări la gru
purile energetice din cîteva mari ter
mocentrale ale tării : Oradea. Pa- 
roșeni. Rovinari. Doicești. Ișalnița. 
Potrivit programului întocmit, toate 
aceste lucrări trebuiau încheiate 
pînă la începutul lunii octombrie. 
Sînt. deci, pregătite corespunzător 
toate grupurile energetice în vederea 
funcționării lor ireproșabile în sezo
nul rece, astfel încît să se asigure 
alimentarea normală a consumatori
lor cu energie electrică ? Iată tema 
convorbirii pe care, am avut-o. în fi-, 
naiul acestui ciclu de articole, cu to
varășul Constantin Gruia, șeful 
serviciului reparații _din cadrul Mi
nisterului Energiei

— In trimes
trele II și III ale 
acestui an, în 
centralele elec
trice s-a efectuat 
tin mare volum 
de lucrări pentru 
repararea și îm
bunătățirea func
ționării agregate
lor energetice — 
ne spune interlo
cutorul. Totodată, 
ținîndu-se cont 
de neajunsurile 
manifestate în 
anii trecuți, s-au 
stabilit acțiuni precise pentru asigu
rarea unor condiții mai bune de des
cărcare, manipulare și transport a 
cărbunelui, pentru revizuirea și repa
rarea utilajelor din depozite. De ase
menea, s-au luat măsuri pentru mă
rirea capacității depozitelor și asigu
rarea unor stocuri mai mari de căr
bune, astfel încît, în perioada de iar
nă, grupurile energetice să funcțio
neze la întreaga capacitate, ceea ce 
ar permite alimentarea normală cu 
energie electrică a tuturor consuma
torilor. Se cuvine menționat faptul 
că în planul pe acest an s-a prevă
zut executarea a 33 de reparații și 
modernizări la grupurile energetice 
din centralele electrice. Pînă în mo
mentul de fată, s-au executat 29. iar 
4 lucrări sînt în curs de finalizare.

— Totuși, lucrările trebuiau termi
nate pină la începutul lunii octom
brie. Care sint cauzele nefinalizării 
unor lucrări ? Mai exact, vă rugăm 
să vă referiți la cele patru lucrări 
care nu au fost încheiate.

— Este vorba de trei cazane de la 
termocentralele Borzești. Palas și 
Bra'zi, lș ța,re. lucrările nu au putut 
fi terminate deoarece nu au fost 
asigurate la timp o serie de mate
riale și piese de către Întreprinderea 
„Vulcan" București. A patra lucrare 
se referă la repararea liniei de 
220 MW Paroșeni—Urechești. în pre
zent. energeticienii fac eforturi de
osebite pentru finalizarea repara
țiilor curente la grupul nr. 3. de 
330 MW. de la Rovinari și la grupul 
nr. 8. de 315 MW. de la Ișalnița. Ia 
care se execută o serie de lucrări 
speciale in vederea îmbunătățirii pa
rametrilor de funcționare. La toate 
aceste obiective se lucrează intens ; 
specialiști din minister, de la uni
tățile de constructii-montai si unită
țile furnizoare de echipamente asi
gură asistentă tehnică la fata locu
lui. Dacă unitățile furnizoare vor 
livra neîntirziat materialele si pie
sele necesare, toate reparațiile vor 
fi încheiate pînă la 30 octombrie.

pe care specialiștii 
le-au pus la dispo- 
intr-o perioadă re- 
timp, s-a efectuat, 

volum mare de lu-

Electrice.

zâne. De asemenea, calitatea piese
lor de schimb pe care le furnizează 
unele unităti producătoare de echi
pament energetic, printre care în
treprinderea „Vulcan" București, 
întreprinderea de mașini grele Bucu
rești, întreprinderea de pompe 
„Aversa" ș.a.. lasă încă de dorit. 
Totodată, trebuie spus că deficien
tele care mai apar se datorează unor 
lucrări necorespunzătoare făcute de 
lucrătorii din termocentrale, neaten
ției manifestate uneori în exploata
rea instalațiilor. Ca atare, s-au luat 
măsuri și pentru creșterea nivelului 
de pregătire profesională a persona
lului din termocentrale.

★
întrucît încheierea cît mai grab

nică a reparațiilor la o serie de gru
puri energetice depinde, acum, de

Întreprinderii de țevi „Republica" 
din Capitală : „Trebuia să livrăm 
intreprinderii -Electrocentrale- din 
Oradea 5,5 tone de țevi speciale de 
diverse tipodimensiuni. Am stabilit 
ca țevile să fie urmărite prioritar pe 
fluxul de fabricație de un specialist 
al nostru. Pină la 15 octombrie ne 
vom onora contractul fată de ener- 
geticienii bihoreni".

loan Tudora. ing. șef pentru pre
gătirea fabricației la întreprinderea 
de construcții de mașini din Reșița : 
„întreprinderea noastră are încheiat 
un contract cu centrala termoelectri
că de la Ișalnița pentru execuția 
unor piese de schimb, care cuprinde 
14 poziții, termenele de livrare fiind 
eșalonate pînă in trimestrul IV 1984. 
La solicitarea beneficiarului, făcută 
în ultima vreme, am analizat posibi
litatea accelerării

Date care pun în evidență necesitatea întăririi 
cooperării, a disciplinei și răspunderii 

in executarea reparațiilor și pregătirea pentru 
iarnă a termocentralelor

asigurarea bazei materiale, am so
licitat unor factori de răspundere 
din cîteva unităti restanțiere să ne 
prezinte acțiunile întreprinse pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin.

Ing. Eugen Toma, directorul între
prinderii de utilaj tehnologic Buzău, 
ne spune : „Am livrat unul din cele 
două boilere de termoficare către 
întreprinderea -Electrocentrale» Ora
dea cu avizul nr. 34 508 din 6 sep
tembrie 1984. Execuția celui de-al 
doilea boiler nu poate fi finalizată 
curînd. deoarece întreprinderea de 
țevi Roman nu ne-a livrat cele 
3 620 de țevi tip OLT 35 K“.

Aflînd despre restanțele fată de 
termocentrala din Rovinari. ingine
rul Nistor Răcnea, directorul între
prinderii de utilaje si piese de 
schimb Botoșani, a rămas surprins. 
„Nu cred, a răspuns dînsul. Pentru 
unitățile care asigură baza energeti
că a tării ne-am străduit să livrăm 
fiecare comandă chiar în avans". 
Insistăm și aflăm că. totuși, contrac
tul 1 290, pentru 6 rotoare și 3 car
case de electropOmpe ce trebuiau li
vrate în cursul Urnii Iulie, nu a fost 
/onorat la tdrmen. „Pur si simplu 
l-am scăpat din vedere" — motivea
ză un funcționar din serviciul des
facere. Măsurile adoptate pe loc. în 
fața noastră : s-a luat legătura cu 
statia de cale ferată pentru ca toate 
cele 9 piese să fie expediate la Ro
vinari chiar în ziua respectivă, iar 
cei care s-au făcut vinovati de in- 
tîrzierea livrării vor fi puși în dis
cuția biroului executiv al consiliu
lui oamenilor muncii.

Ipg. Avram Gheorghe, directorul

ritmului de exe
cuție și am luat 
toate măsurile 
pentru ca între
gul 
fie 
la 
a. c.“.

Ing. Viorel Găi
nă, directorul fa
bricii de utilaj 
energetic din ca
drul 
derii de mașini 
grele București : 
„Intr-adevăr, tre
buia să livrăm ■ 
centralei de la 

Ișalnița o serie de piese de schimb 
pentru turbinele de 315 MW. Pie
sele au fost executate, 
urmare a unor solicitări 
au fost livrate centralei 
Rovinari. în prezent, in 
de producție se află în fază avan
sată de execuție o mare parte 
piesele necesare termocentralei de 
la Ișalnița. Pină la data de 15 
tombrie vom livra integral toate 
zitiile restante".

Din constatările pe care le-am 
făcut direct în linele centrale elec
trice și din discuțiile pe care le-am 
purtat cu factorii de conducere din 
Ministerul Energiei Electrice și în
treprinderi producătoare de utilaj 
energetic, putem desprinde conclu
zia că s-au făcut eforturi deosebite 
pentru realizarea în bune condiții și 
la termen a operațiilor de reparare 
și modernizare a grupurilor energe
tice din cadrul centralelor electrice. 
Nu-1 mai puțin adevărat însă că 
unele probleme își mai așteaptă încă 
rezolvarea. Avem în vedere urgen
tarea lucrărilor de îmbunătățiri con-1 
structive prevăzute la grupurile de 
330 MW de la Turceni și Rovinari^ 
în scopul creșterii fiabilității acesto
ra. De asemenea, se impune ca uni
tățile producătoare de 
energetice să acorde o atentie spo
rită calității produselor executate si. 
totodată, să livreze cît mai grabnic 
echipamentele necesare, astfel incit 
sistemul energetic national să func
ționeze normal în sezonul rece, cînd 
se va vedea, de fapt, cît de bine s-a 
muncit acum.

contract să 
onorat pînă 

15 octombrie

Intreprin-

dar ca 
urgente, 

de la 
secțiile

din

oc- 
po-

echipamente

Gheorqhe ION1ȚA

Pregătirea producției

Exemplul fruntașilor să fie urmat de toți
în județul Vrancea — unul dintre 

marile bazine viticole ale țării, în 
care numai plantațiile pe rod ocupă 
mai bine de 26 200 hectare — recol
tarea strugurilor continuă să con
centreze importante’ forțe umane și 
materiale. Inginerul Vasile Măluțan, 
directorul întreprinderii viei și vinu
lui. ne preciza că. în actuala campa
nie de recoltare, zilnic sint la cu
lesul viilor peste 50 000 de oameni, 
recolta fiind transportată la 29 de 
centre care dispun de 55 de linii de 
vinificație. Totodată, ni s-a precizat 
că pină acum strugurii au fost cu-. 
Ieși de pe 66 la sută din suprafața 
ocupată cu vii pe rod. Iată cîteva 
exemple de muncă bine organizată, 
dar și unele excepții.

La ferma nr. 5 a cooperativei agri
cole Cirligele, în ziua raidului s-au 
cules 35 tone de struguri pentru vi
nificație și 5 tone de struguri de 
masă. în vii se aflau 85 cooperatori 
cărora li se alăturaseră pensionarii 
și numeroși elevi. Datorită măsuri-

lor luate pentru mai buna mobili
zare la muncă a cetățenilor comunei, 
cooperativa din Cirligele a reușit ca, 
în ultimul timp, să transporte la 
centrul, de vinificație, peste planul

VRANCEA
zilnic de 160 tone, cantități supli
mentare de struguri.

Și din viile cooperativei agricole 
Timboești a fost strinsă recolta de 
pe aproape 70 la sută din suprafața 
cu vii pe rod de 621 hectare. Aici se 
aflau la culesul strugurilor peste 700 
de cooperatori. Pentru transportul 
recoltei se folosesc 53 de atelaje și 
trei tractoare, fiecare cu cite două 
remorci echipate cu bene metalice. 
Șirul exemplelor bune ar putea fi 
continuat, cuvinte de laudă meritind 
și cooperatorii din Slobozia Bradului,

Ciorăști, Jariștea, 
prinderii agricole 
de la asociațiile 
Jariștea.

Sînt și unități 
strugurilor nu a 
stadiul ce se impun. La C.A.P. Co
tești, suprafața 
puțin peste 30 
hectare cu vie 
sînt mobilizați 
țăranii cooperatori aflați în evidența 
forțelor „active", cu cele mai slabe 
rezultate înscriindu-se fermele 1 și 4. 
Culesul trebuie mult intensificat, și 
în cooperativele agricole Urechești, 
Păunești, Panciu, Străoane și alte 
unități. Acum, este adevărat, sînt 
multe lucrări de făcut. Buna organi
zare a muncii și repartizarea judi
cioasă a forțelor 
de a le face pe 
calitate bună.

lucrătorii între- 
de stat Panciu, cei 
viticole Cotești și

însă unde culesul 
ajuns la ritmul și

recoltată trecea cu 
la sută din cele 671 
pe rod. La cules nu 
nici jumătate din

sînt singurul mod 
toate la timp și de

DRAGULESCU
„Scinteii

Dan
corespondentul

Capacitatea de transport e mică 
sau capacitatea de organizare?

în acest an, în județul 
cultivate 15 950 hectare 
din care aproape 7 000 hectare cu to
mate. Timpul foarte bun a permis 
coacerea masivă a tomatelor, necesi- 
tind culegerea lor neintîrziată. Co
mandamentul județean pentru agri
cultură a luat măsuri în vederea 
mobilizării la cules a unui mare nu
măr de locuitori de la sate, la care 
se adaugă mii de elevi și studenți. 
La 9 octombrie se aflau în grădini 
peste 650 tone de legume culese, dar 
netransportate, din care 600 tone de 
tomate, bune pentru consum sau in
dustrializare. „O asemenea situație 
s-a creat datorită lipsei mijloacelor 
de transport — ne spune inginerul 
Constantin Glăvan, directorul Trus- 
'ului județean al horticulturii. Potri
vit programului aprobat de comanda- 
nentul județean, trebuie să ni se 
isigure c capacitate zilnică de trans
port de 3 100 tone. în ziua de 5 oc- 
bmbrie, bunăoară, ni s-au trimis 
nijloace de transport insumind 2 352

Dolj au fost 
cu legume,

tone, 6 octombrie — 2 246 tone, iar pe 
8 octombrie — 1 413 tone".

Analizind situația produselor livra
te, a rezultat că ele sînt mai reduse 
decît capacitatea mijloacelor de 
transport asigurate. Astfel, pe 5 oc-

DOU
tombrie s-au transportat 1 223 tone 
de legume, 6 octombrie — 1 160 tone, 
iar pe 8 octombrie — numai 120 tone.

„Pe lingă legume s-au transportat 
cartofi, struguri și pepeni — moti
vează directorul trustului. Autocritic 
vorbind, trebuie să recunoaștem că 
nici mijloacele de transport reparti
zate nu sînt folosite întotdeauna la 
întreaga capacitate. Asta atit din 
cauza unor șoferi care sosesc tîrziu 
și pleacă seara mai devreme, dar și 
datorită slabei organizări a activității 
la încărcarea mașinilor, care așteaptă

2—3 ore în cîmp. Asemenea cazuri 
s-au întîlnit la asociațiile legumicole 
de la Poiana Mare și Urzicuța, la 
C.A.P. Unirea și altele".

Și în alte unități agricole se în
registrează gîtuiri la transportul pro
duselor din cimp spre beneficiari. 
La asociația economică Boureni, din 
lipsa mijloacelor de transport, stau 
în cimp, sub cerul liber, de aproape 
două săptămîni — cum afirma ingi- 
nerul-șef al acesteia. Constantin 
Popia — aproape 400 tone de cartofi, 
care sînt în pericol de deshidratare. 
Tot aici, marți, 9 octombrie, se gă
seau în grădina de legume 150 tone 
roșii și 80 tone de ardei. Se impune 
ca organele de specialitate să repar
tizeze mai judicios mijloacele de 
transport existente, iar unitățile cul
tivatoare să-si organizeze mai bine 
activitatea, astfel încît toate produ
sele recoltate să ajungă în cel mai 
scurt timp la destinație.

Nlcolae BABAI.AU
corespondentul „Scinteii”

Printr-o buna organizare a mun
cii și folosirea cu randament 
sporit a utilajelor, la cooperativa 
agricolă Bălești, județul Vran- 
cea, însămînțarea griului se des

fășoară in ritm intens

Foto : E. Dichiseanu

— Din datele 
din minister ni 
ziție rezultă că, 
lativ scurtă de 
intr-adevăr, un 
crări de reparații și modernizări. 
Dar tot din situațiile prezentate, am 
reținut că, la un moment dat, pu
terea medie in reparații planificate 
la centralele pe cărbune era de 1 170 
MW, iar in reparații accidentale — 
1230 MW. Care sint 
opriri accidentale ?

— Este adevărat, 
opriri accidentale in 
dă. în special la termocentralele de 

• la Rovinari și Turceni. Ele s-au da
torat în special numărului mare de 
spargeri apărute la țevile de la ca

anului viitor
• •

cauzele acestor

au fost multe 
această perioa-

Drepturi mari, care creează mari obligații
(Urmare din pag. I) Ar fi. desigur, multe explicații de 

dat în fiecare caz în parte. Dintre 
toate, două se detașează cu siguran
ță : 1) Unele cadre de conducere din 
întreprinderi au înțeles total greșit 
situația specifică a economiei socia
liste si anume că întreprinderile 
noastre nu 
în postură 
laboratoare 
comune. Și 
torul, care 
o conduce 
piese si subansamble pentru un pro
dus. ați văzut : „Dacă vă convine 
bine, dacă nu, alegeti-vă alt furni
zor !“ Asemenea cadre de conducere 
din întreprinderi eonfundă postura 
de unic furnizor, apărută ca un re
zultat firesc al unei dezvoltări pla
nificate a industriei noastre, cu aceea 
de privilegiat, postură care, cred, le 
dă dreptul să ignore spiritul de întra
jutorare muncitorească, specific rela
țiilor socialiste de producție. 2) Alte 
cadre de conducere, măi „diplomate" 
exploatează cît se poate de mult 
„tehnica" pasării răspunderii spre 
alți furnizori — care la rîndul lor 
n-au fost punctuali — sau spre cen
trală si minister, solicitînd aiutor. 
Am ascultat, la consfătuirea de care 
am amintit, un director care nu s-a 
ienat să-i ceară ministrului de re
sort o soluție pentru procurarea 
unor... șuruburi. La întrebarea mi
nistrului „Dar dumneata ce ai făcut 
pînă acum ?“, directorul a ridicat din 
umeri. Ce mai este în asemenea ca
zuri respectivul director : simplu 
dispecer de explicații și solicitări în 
dreapta și-n stingă, depozitar de 
justificări ?

Pe bună dreptate, organismele de
mocrației noastre muncitorești mani
festă tot mai multă combativitate 
față de asemenea atitudini, instau- 
rînd mai mult spirit de răspundere 
din partea fiecăruia și a tuturor la un 
loc față de onorarea sarcinilor eco
nomice, promovînd mai ferm relații 

___ „____ ________ _________ de conlucrare, de întrajutorare mun- 
nrodusele pe care ar trebui să lt,' <^ citorească între întreprinderile noas- 
primească fără nici o bătaie de cap. tre.

Sînt toate acestea reflexe tipice 
ale unor oameni care n-au căpătat 
încă deprinderea de a gindi si ac
ționa ca adevărați proprietari, n-au 
invătat să devină direct răspunză
tori de tot ceea ce se întîmplă cu 
averea Încredințată de societate 
spre administrare. Și ei nu gin- 
desc și nu acționează ca adevă- 
rati proprietari fie pentru că nu au 
conștiința înaltei răspunderi, fie 
pentru că nu au capacitatea, com
petenta s-o facă. Este drept că exis
tă unele dificultăți in economie, că 
din motive care nu tin numai de 
noi. de felul in care ne concepem 
propria muncă — să nu uităm de 
implicațiile crizei economice mon
diale 1 — în procesul aprovizionării 
tehnico-materiale. în procesul de 
producție mai apar goluri, întreru
peri păgubitoare. Și ce-i de făcut 
in asemenea condiții ? Să stai cu 
miinile încrucișate ? Să aștepți ? 
Nu. categoric nu 1 El. omul gospo
dar. omul eu simțul real al proprie
tății nu așteaptă 6ă-i pice din cer 
soluția, nu așteaptă „para mălăiată". 
ci caută soluții, trage învățăminte 
dintr-un neajuns spre a-1 putea evi
ta pe viitor.

Adevărul este că dacă există azi o 
problemă serioasă care trebuie re
zolvată neintîrziat în industria con
structoare de mașini — si nu numai 
aici 1 — aceasta este, fără îndoială, 
cooperarea interuzinală. Avem o 
economie planificată, ceea ce creează 
premise desfășurării arrponioase, in 
ciclurj firești a producției deferitelor 
unități. Se întocmesc cuprinzătoare 
planuri de cooperare intre întreprin
deri, se fac note de comenzi, se .în
cheie și se semnează contracte. Une
ori insă apare acest obositor hățiș al 
nepunctualității, se ajunge în starea 
de cronicizare a nerespectării obli
gațiilor contractuale. Unele între
prinderi aiung pur si simplu ă 
„cerșească" unităților furnizoat»

se află una fată de alta 
de concurente, ci de co- 

apropiate, cu interese 
ce zice atunci el, direc- 
știe că unitatea pe care 
este unic furnizor de

(Urmare din pag. I)

ample și deosebit de importante 
acțiuni. Dar buna pregătire a pro
ducției anului viitor presupune un 
complex de măsuri atît pe plan 
tehnic, cît și organizatoric. Ne re
ferim la necesitatea fundamentării 
realiste a planului, în strinsă co
relare cu capacitățile de producție 
existente în fiecare întreprindere. 
Fără îndoială, ministerele, centra
lele industriale și întreprinderile 
trebuie să adopte din timp, cu fer
mitate, măsurile ce se impun pen
tru ca toate mașinile, utilajele și • 
instalațiile să fie folosite deplin, 
cu indici cît mai ridicați. Totoda
tă. este necesar ca în fiecare uni
tate să se analizeze neîntirziat, cu 
înaltă răspundere, oportunitatea 
menținerii în dotare a unor ma
șini și utilaje, stabilindu-se opera
tiv măsurile ce se impun pentru 
redistribuirea utilajelor care au 
devenit disponibile.

Tot în scopul bunei pregătiri a 
producției anului viitor se 
pune asigurarea din timp 
turor condițiilor necesare 
milării noilor produse, la

im- 
a tu- 

asi- 
ter- 

menele prevăzute prin plan, și mo
dernizării celor aflate în fabrica
ție. Aceasta se impune cu atît mai 
mult cu cît, așa cum se desprinde 
din practică, orice intîrziere în asi
milarea unor materiale și produse 
poate provoca o serie de dificul
tăți in desfășurarea normală a 
aprovizionării tehnico-materiale. 
Este necesar să se înțeleagă lim
pede că înnoirea fabricației, ridi
carea calității și performanțelor 
produselor constituie sarcini de 
plan fundamentale și obligatorii 
pentru fiecare întreprindere, cen
trală industrială și minister. Pro
dusele noi și modernizate au 
luate în calcul la echilibrarea 
lanței materiale a planului, 
pe ele se contează efectiv, la 
menele stabilite, pe parcursul 
fășurării producției anului 
Mai mult, după cum bine se
de rezultatele obținute în acest 
domeniu depinde în mare măsură 
participarea mai activă și eficientă 
a țării noastre la schimbul mon
dial de valori materiale.

în ansamblul pregătirilor pentru 
producția din anul viitor, de im
portanță majoră sînt și aspectele 
care privesc reducerea mai accen
tuată a consumurilor materiale șt 
energetice. valorificarea superi-

fost 
ba- 

deci 
ter- 
des- 
1985. 
știe.

oară a materiilor prjme șl mate- 
acțiunilor 
resurselor

rialelor, intensificarea 
privind recuperarea 
refolosibile. Conducerea partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a atras insistent atenția că reduce
rea continuă a consumurilor repre
zintă. în actuala etapă de ridicare 
calitativă a întregii activități eco- • 
nomice, o problemă vitală pentru 
dezvoltarea economico-socială a 
patriei, pentru creșterea eficienței 
economice. Diminuarea consumu
rilor materiale și energetice în 
proporțiile stabilite prin plan și 
programele speciale este nu nu
mai necesară, ci și pe deplin po
sibilă, fiind judicios fundamentată 
prin măsurile tehnice prevăzute 
să se ia în fiecare întreprindere.

Pentru încheierea în cele mai 
bune condiții, sub toate aspec
tele, a pregătirii producției anu
lui 1935 a mai rămas un timp 
foarte scurt. Nu mai este vreme 
de analize prelungite, ci trebuie să 
se acționeze efectiv, să se adopte 
decizii, soluții în toate problemele 
aflate încă în suspensie, astfel in
cit în toate întreprinderile să se 
creeze condiții pentru ca prevede
rile de plan să fie îndeplinite rit
mic și integral încă din primele 
zile ale anului viitor. Ca atare, 
organele și organizațiile de partid 
din întreprinderi, factorii de răs
pundere din centrale și ministere 
au înalta îndatorire de a urmări 
îndeaproape desfășurarea acțiu
nilor de pregătire a producției 
anului 1985, să nu admită nici un 
fel de întîrzieri, nici cel mai mic 
neajuns în acest domeniu, impli- 
cîndu-se direct, printr-un sprijin 
concret, în rezolvarea probleme
lor. Un rol hotăritor îl au în aceas
tă 
ale oamenilor 
dezbate în curînd prevederile de 
plan pe anul viitor. Afirmindu-se 
ca adevărate forumuri ale demo
crației 
ducerii 
sint 
mai 
tru 
lor 
de organizare științifică a produc
ției și a muncii, de pregătire a 
mașinilor și utilajelor, de introdu
cere a noii tehnologii ș.a. — ast
fel ca, practic, in ultimele săptă- 
mini din acest an să se lucreze in 
ritmul stabilit pentru primul tri
mestru al anului 1985.

privință adunările generale 
muncii, care vor

muncitorești, ale autbcon- 
și autogestiunii, acestea 

chemate sâ stabilească cele 
eficiente căi de acțiune ppn- 

finalizarea grabnică a măsuri- 
de programare a fabricației.

BABAI.AU
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200 DE ANI DE LA MAREA RĂSCOALĂ POPULARĂ 
CONDUSĂ DE HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN

Măreț eveniment al istoriei noastre naționale, expresie
a forței revoluționare a țărănimii române

DELTA DUNĂRII

Intr-un memoriu trimis împăratu
lui Iosif al II-lea, în 1784, nobilii 
transilvăneni scriau, cu spaimă, des
pre răscoala condusă de Horea, Cloș
ca și Crișan, adăugind o concluzie 
amară, înfricoșătoare pentru ei, dar 
exprimînd o realitate socială, politi
că, istorică și un mare adevăr : 
„Cite sate românești, atiția Horea 
sint !“ Adică — răzvrătiți Împotriva 
tiraniei. La rîndu-i. N. Bălcescu a 
sintetizat marele eveniment revolu
ționar din 1784 și personalitatea con
ducătorului într-o frază : „Horia 
luă securea in mină... scrise cu din- 
sa drepturile nației române și pro
grama politică și socială a revoluți
ilor viitoare". Tot Bălcescu a așezat 
„revoluția lui Horia" printre marile 
evenimente ale istoriei române ; iar 
atunci cind arată că „Unirea națio
nală fu visarea iubită a voievozilor 
noștri cei viteji, a tuturor bărba
ților noștri cei mari cari întrupară 
in sine individualitatea și cugetarea 
poporului, spre a o manifesta lumii", 
îl citează pe conducătorul din 1784. 
Alătură de Mircea cel Bătrîn și Ște
fan cel Mare, de Mihai Viteazul, care 
„cade ucis in cimpia Turda", și pe 
Horea care pentru dreptate, libertate 
și unitatea românilor „moarte cum
plită pe roată sufere". Trăitor în
tr-o parte a teritoriului românesc, 
unde de la Iancu de Hunedoara 
voievozii nu mai erau români. Horea, 
acest „țăran de cremene", a devenit 
expresia, întruchiparea drepturilor 
țărănimii și prin aceasta a națiunii, 
a Întregii națiuni române, alcătuită 
atunci îndeosebi din țărani. Horea, 
Cloșca și Crișan au fost, în 1784, 
purtătorii programului politic și so
cial al românilor, fie că se aflau sub 
călciiul nobilimii maghiare protejate 
de habsburgi sau al fanariotilor tri
miși de sultan. 1784. anul care a 
aprins Transilvania, ca șl 1821. care 
a revoluționat Tara Românească, au 
fost preludiile revoluției române din 
1848, așa după cum. pe plan euro
pean. răscoala lui Horea stă ca un 
preambul la revoluția franceză din 
1789. iar revoluția condusă de Tudor 
Vladimirescu se încadrează în marele 
ansamblu de revoluții europene, 
pentru dreptate si libertate socială, 
pentru unitate națională.

Acum, la două veacuri de la iz
bucnirea acestei răscoale care a 
pîrjolit tirania instaurată în Transil
vania. acum, in acest secol al atîtor 
mari și revoluționare prefaceri, se 
vede mai limpede ce moment crucial 
pentru istoria poporului român a fost 
răscoala acestor vajnici țărani din 
Apuseni. Socotim plină de adevăr 
concluzia istoricului clujean David 
Prodan, potrivit căreia răscoala, 
dintr-un eveniment ignorat, a deve
nit curind unul din evenimentele 
cele mai cercetate ale istoriei româ
nești, că, dintr-o repudiată răbufnire 
a.' mulțimilor ignorate, a devenit O 
înălțătoare revoluție națională, vă* 
zind mai departe decît însăși gene
rația luminată a lui Supplex Libel- 
lus. iar Horea, din „blăstămat". a 
devenit unul din cei mai mari croi 
naționali.

Istoricii spun că Horea n-a avut 
nevoie de ajutorul cărturarilor ilu
miniști. îndemn și teorie întru re
voluție constituia, pentru țărănime, 
mizeria și suferințele îndurate de la 
stăpînii. îndeobște străini, atît în 
Transilvania, cit si în celelalte ținu
turi românești. Dar mi se pare deo
sebit de grăitor, pentru înțelesul

adînc al istoriei, că pîrjolul Izvodit 
de moții Iul Horea, sîngele vărsat 
de țărani în răscoală, cumplita schin
giuire cu roata, acolo ..La Furci", 
lingă Alba Iulia, ridicarea spontană 
a mulțimii oprimate au venit ca un 
nezdruncinat temei pentru acea 
strălucită pledoarie asupra dreptului 
la existentă al românilor, al tuturor 
românilor, pledoarie cunoscută in 
toate curțile europene : Supplex Li- 
bellus Valachorum.

Poate că împăratul Iosif al II-lea, 
îmboldit de fiziocratismul iluminiștl-

care cinta, tălmăcind pe vrană de 
fluier bucuriile și, mai ales, durerile 
oamenilor. Ce poate fi mal tragic 
decît să vezi un cîntăreț cum îsl 
pune în chimir fluierul izvoditor de 
veselie și .omenie, ca să înșface 
lancea mîniel răzbunătoare ? Horea 
și toți cei 87 căpitani ai răscoalei și 
29 căprari sătești care au pus în 
mișcare satele, nevoițl au fost să 
lase uneltele muncii pașnice și, cu 
deznădejde, să apuce arma dreptății 
sociale și naționale. N-au vrut să 
verse singe. Vina sîngelui vărsat

Horea și Cloșca în fruntea răsculaților, (Desen de epocă)

lor. să se fi gîndit a îmbunătăți sta
rea țăranilor români. Dar nobilimea 
maghiară socotea că ..prin manifes
tările sale prea milostive față de 
plebe de tot a umilit-o". Orice pri
vire umană spre supușii români se 
interpreta ca un atentat la privilegii
le tiranilor.nemeși. „Bunul împărat" 
îl putea primi pe Horea in soliile lui 
tainice la treptele tronului. îl putea 
compătimi și chiar făgădui drepta
tea. dar principiul lui de guvernare 
suna : „Totul pentru popor, nimic 
prin popor". Ori pomana în istorie 
n-a funcționat decît în cazul unor. 
Ideologi utopici. Realitatea socială 
era dură. în dezacord cu bunele in
tenții ale unor monarhi „buni, gene
roși. umani". luminați de teoriile 
reformatoare ale filozofiei veacului 
XVIII. Așa că, atunci cind răbdarea 
a ajuns la ultima limită a ei, țăranii 
au pornit răfuiala cea mare, „pîrjo- 
lul“ din toamna anului 1784. Pentru 
istoria poporului român mi se pare 
semnificativ si de o neîntâlnită înăl
țime morală că această luptă a ță
rănimii obidite și umilite a fost 
condusă de un bărbat care „horea",

trebuie să cadă, ca un puhoi de jar, 
numai pe conștiința nobilimii asupri
toare și a tuturor celor care își 
scriau legile privilegiilor de clasă pe 
piele de iobag român. Așa cum 
scanda poetul popular. Horea a stri
gat, din vîrf de Detunate, să se 
audă peste toată zarea românească : 
„Haideți, feciori după mine / Să 
vă-nvăț a lupta bine, / Să vă-nvăț 
a trăi bine !...“

Răscoala condusă de Horea, Cloșca 
și Crișan este o formă dramatică a 
conștientizării de sine a nației româ
ne. Este un moment de singeroasă 
răzvrătire împotriva acelui așa ne
drept și de absurd principiu care a 
stat la baza unui act politic de gu- 
vernămînt — „Unio trium nationum", 
din 1437, acea barbară alianță între 
aristocrația maghiară, secuiască și 
patriciatul săsesc, care de peste trei 
veacuri teroriza Transilvania. Este 
un episod dureros și eroic. în care 
țărănimea și-a afirmat hotărîtorul ei 
rol de luptător pentru dreptate, li
bertate socială șl unitate națională. 
1784 este unul din evenimentele 
mari din istoria noastră. în care ță
rănimea se afirmă ca o forță revo

luționară. progresistă, așa cum a fost 
și în secolul al XIV-iea, cind apăra 
libertatea și independenta la Posada 
ori. în veacurile următoare, cind al
cătuia oastea de tară in -bătăliile 
pentru libertate si unitate națională, 
la Rovine. Podul înalt. Călugăreni 
ori Șelimbăr. Lui Horea și celor care 
s-au răzvrătit în 1784 li se potri
vește foarte bine aprecierea făcută 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu ță
rănimii române : „Leagăn al tradi
țiilor și al artei minunate a poporu
lui. țărănimea este creatoarea co
morilor poeziei populare, a «Miori
ței», a doinelor și baladelor. în fur
tunile veacurilor, țărănimea a rămas 
neclintită, păstrind și dezvoltând 
limba strămoșilor, obiceiurile, portul 
național, conservind nealterate ma
rile calități ale poporului român : 
hărnicia si omenia, vitejia si dîrze- 
nia". Sau, așa cum s-a înscris în 
Programul Partidului Comunist 
Român. împreună cu alte mișcări 
populare „...marea răscoală țără
nească din secolul al XVIII-lea. in 
fruntea căreia s-au aflat Horea, 
Cloșca și Crișan. constituie pilde 
nepieritoare ale hotărîrii cu care ță
rănimea s-a ridicat împotriva asu
pririi sociale și naționale, pentru o 
viață mai bună și mai dreaptă".

Răscoala de acum două veacuri a 
avut un mare rol în zguduirea pu
terii privilegiaților. Ei i-au spus lui 
Horea „rex Daciae". Ei l-au strivit 
cu roata, fără să știe că un popor 
de multe milioane nu poate fi ni
micit pe eșafod, prin călău. în cea
sul suprem, Nicola Urs din Albac, 
Horea, își rezuma scopul vieții : 
„Mor pentru nație" — „Ich sterbe 
filr die Nation", cum a înscris pe 
lucrarea sa cu subiectul martiriul 
lui Horea și Cloșca gravorul Johann 
Martin Will din Augsburg. Astfel, 
de pe temeiul ei social împotriva 
acelei duble exploatări sociale și 
naționale, răscoala â reverberat in 
conștiințele române ca o violentă 
luptă pentru libertate și unitate na
țională. Un poet maghiar, vrăjit și 
el de dreptatea crezului țărănimii 
române răsculate, scria, in veacul 
trecut : „Pe Horea nu l-a îngropat 
nimeni. Sufletul lui zboară pribeag 
și astăzi intr-unui din vulturii Car- 
paților". Adevărat, cu o singură rec
tificare : nu „zboară pribeag", ci 
sălășluiește mîndru și eroic în marea 
casă a poporului român, a întregului 
nostru popor, ca unul din acei stîlpi 
ai istoriei române, adînc. împlîntat 
în pămîntul și cugetul nostru.

Pentru că, în curgerea veacurilor, 
„țăranii, așa cum spunea M. Kogăl- 
niceanu, sint însuși elementul cel 
mai puternic al naționalității româ
ne : țăranii sint insăși țara". Și nu 
pot încheia mai potrivit aceste scurte 
însemnări-despre răscoala din 1784, 
ca expresie a luptei pentru dreptate 
și libertate duse de țărănime de-a 
lungul veacurilor, decît cu versul 
greu, din imnul lui Aron Cotruș : 
„Horia / de jos / te-ai ridicat drept, 
pietros, viforos / pentru cei săraci 
și goi, pentru toți și-ai despicat in 
două istoria — / țăran de cremene / 
Cum n-a fost altul să-ți semene, / 
Horia".

A „despicat în două Istoria" e 'o 
metaforă care exprimă un mare ade
văr istoric : adevărul despre dreptul 
poporului român de a se afirma în 
lume și de a trăi liber, unit și demn 
în patria sa.

Dumitru ALMAȘ

Vocație și pasiune justițiara ’
La începutul secolului 

nostru, haiducia — cu deo
sebire în secolele XVI și 
XVII importantă instituție 
justițiară țărănească — de
venise o formă de revoltă 
depășită și, în parte, chiar 
uitată. Și totuși chiar 
atunci a mai apărut un re
prezentant al ei, Panteli- 
mon, cel din urmă haiduc 
adevărat — dacă ne gindim 
la felul în care a fost imor
talizat de cintecele popu
lare, zugrăvit în teatrul e- 
pocii, dar mai ales in presa 
vremii (și de către un pu
blicist de forța lui N. D. 
Cocea !) ; dai- mai ales, 
dacă ne gindim la achita
rea pronunțată — la capă
tul unui aspru rechizitoriu, 
dovedit ca neîntemeiat și ai 
unui șir nesfîrșit de misti
ficatoare încercări de incri
minare. Descins din părțile 
Neamțului, ca dintr-o le
gendă despre dreptate și 
răzbunare, obsedind ca un 
coșmar pe moșierii, aren
dașii și cîrciumarii bogațl 
din Cimpia Bărăganului — 
Pantelimon proceda, ase
meni celor din vechime, 
„lua de Ia cei bogați și îm
părțea la cei săraci" ; dar 
mai ales întreținea vie i* 
deea dreptății.

darizare și tactică a celor 
asupriți.

Șl filmul Dreptate in 
lanțuri (Mihai Stoian, au
torul unui revelator vo
lum despre erou, ce fruc
tifică documentele epocii, 
împreună cu Dan Pița, 
fiind autorii scenariului ; 
regia : Dan Pița), insistând 
asupra pasiunii justițiare, 
dezvoltă, dincolo de situa
ții, tocmai dramatismul 
apăsător (nu eroic, specta
culos !) al existenței în 
afara legii și tristețea, cu

roului. Pitorescului acu
zat al filmelor tradi
ționale cu haiduci îi ia 
locul aici — la propriu și 
la figurat — tonalitatea 
alb-negru ; după cum aten
ția centrată altădată pe a- 
venturi exterioare se mută 
spre sesizarea ecoului, re
flexului interior al întâm
plărilor. Dar, în același 
timp, scenariul manifestă o 
.propensie, spre șocant și 
spectaculos — ce contravi
ne liniei lui grave și sobre. 
Cel mai concludent mi se

sufletească a lui Panteli
mon și a tovarășilor lui. 
Nu există „aventură", ci 
mai mult iluzia ei, viața e- 
roilor apare ca o continuă 
hăituiala, cu somn pe apu
cate, iepurește, cu amenin
țătoare, dar și temătoare 
înaintări prin Bărăganul 
ars de soare și pustiit de 
mizerie.

Cel de-al doilea as
pect important, legat in
tim do primul, este voin
ța, cind mai explicită, cind 
mai discretă, a ridicării i-

Cronica

filmului:

„DREPTATE 
IN LANȚURI"

în 1909, cind se Judeca 
procesul Iui Pantelimon, 
trecuseră doi ani de la 
„momentul 1907", cînd 
mulți locuitori ai satelor, 
începînd cu cei din Flă- 
mînzi, găsiseră calea revol
tei comune și aprinseseră 
focul răscoalelor țărănești. 
Prieten cu muncitorii (fe
roviari mai ales), cu care 
se ajutase în unele momen
te grele, Pantelimon Toa- 
der a Dumitroaiei din Rău- 
cești n-a găsit drumul spre 
idei,e și căile lor. Poate și 
ca o concluzie personală de 
pe urma reprimării revol
tei țărănești, Pantelimon 
acționa singur sau aproape 
singifr : cu doi tovarăși ciu- 
dați (și ei fără vocație de 
„guerilleros") și cu o armă 
in mină — e drept. Dar ce 
însemnau acestea pe lingă 
forța regimului burghezo- 
mosieresc, a „monstruoasei 
coaliții", cu mijloacele ei 
moderne de supraveghere, 

f cp aparatul ei de represiu
ne, șantaj, corupere ? Isto
ria vieții lui Pantelimon 
este una paradoxală : cea 
a unei lupte anarhice șl i- 
zolate în vremuri de soli

reflex tragic, a luptei de 
unul singur.

Valoarea deosebită a a- 
cestui film, ca și, dimpotri
vă, scăderile lui decurg din 
consecvența față de aceas
tă perspectivă. Firul nara
țiunii nu pare fără reproș 
sub aspectul inventivității 
și variației (de unde sen
zația de repetare, monoto
nie), iar densitatea epică a- 
coperă uneori „respirația 
meditativă". Pornind din 
nobila intenție de a ciștiga 
spectatorul la adevărul că 
Pantelimon era un apostol 
al dreptății și evocînd în
scenările făcute pentru a-1 
pierde, scenariștii aglome
rează o parte din situații 
într-un discurs destul de 
didactic. Că unele secvențe 
amintesc de „Butch Cassidy 
și Sundance Kidd" ori de 
„Bonnie and Clyde", de ob
sesii ale altor cineaști cele
bri nu e greu de observat. 
Ceea ce ar fi de adăugat 
este că, aducînd sugestia 
forței, elanului vital, exal
tând parcă setea de aven
tură cu riscul fnorții — a- 
cestea contravin oarecum 
argumentării dramatismu
lui vocației justițiare a e-

pare în acest sens finalul în 
care adevărul vieții (eroul 
a murit în libertate) este 
înlocuit cu un altul : asa
sinarea lui Pantelimon 
fiind concepută ca o „mi
zanscenă" amplă, la care 
participă toți reprezentanții 
instituțiilor opresive ale 
statului — secvență cu vir
tuți metaforice in intenție, 
dar fără forța ideatică și 
artistică scontată.

Dincolo de atari rezerve, 
Dreptate în lanțuri con
ține propuneri estetice sa
lutare nu numai pentru te
matica haiducească, dar șl 
pentru filmul românesc în 
genere. Să semnalăm deci 
virtuțile excepționale ale 
unei atari tratări cinemato
grafice, în care impresio
nante sint forte, intensita
tea și expresivitatea stări
lor ce dublează întâmplă
rile. Și aceasta fie că e vor
ba de starea țării, de starea 
socială șl morală a unei 
clase sau a alteia, de 
starea sufletească a solita
rului ce sapă o fîntină, ca 
un posibil semn al nobilei 
lui treceri pe pămint, 
dar mai ales de starea

maginii (ce ne apare ca 
fiind verosimilă, realistă, 
dar care în fond e subtil 
elaborată in vederea unei 
anume semnificații) la pu
terea metaforei, a simbolu
lui. Dan Pița perseverează 
și in „Dreptate in lanțuri" 
în direcția realismului poe
tic, metaforic, cu care a 
debutat și a continuat — 
culminînd în „Concurs". La 
reușita filmului despre 
Pantelimon contribuie mult 
și peisajele, ambianța, de
corul (Călin Păpura), toate 
dezolante (ruine, case pă- 
răginite, părăsite, locuri 
pustii, întinderi aride, pri
veliști jalnice). Un rol ex
cepțional joacă însă lumi
na, operatorul Vlad Pău- 
nescu propunind in imagi
nile sale admirabile o ade
vărată „dramaturgie a lu
minii". Prin ea se creează 
stările de care vorbeam, 
cum se întâmplă în sec
vența evocind dimineața de 
după evadare (dimineață 
invadată de „neguri întris
tând lumina", 'scăldată în
tr-o tentă alburie, lăptoasă, 
tulbure), sau în secvența , 
înaintării prin Bărăganul 
invadat de ciori — peisaj

scăldat în gri-cenușiu. Să 
ne amintim și secvența ini
țială, atît de expresivă și 
prin muzica remarcabilă a 
lui Adrian Enescu (care 
prelucrează zgomotele am
bientale, transfigurîndu-le 
în vibrații ce par ale sufle
tului) ; scena trezirii din. 
letargie, apoi cea a re
chizitoriului, tăios ca un 
țipăt, in timpul căruia chi
pul lui Pantelimon apare 
aureolat. Ca și în alte rea
lizări ale sale, regizorul— 
demonstrîndu-și înalta pro- 
fesionalitate — stăpinește 
deplin nu numai felurite 
registre stilistice, ci și jocul 
actorilor. Interpreții bine 
aleși și îndrumați contri
buie substanțial la varieta
tea tipologiei : Claudiu 
Bleontz (in rolul lui Năs- 
tase, personaj ciudat, stra
niu, predestinat parcă din 
naștere la dezechilibru și 
nefericire, fanatic al cin
stei și dreptății). Victor 
Rebengiuc, cu simțul ex
cepțional al măsurii, cu 
o maturitate a jocului 
memorabilă, Sebastian Co
maneci, care, dînd dovadă 
de o rară mobilitate, „alu
necă" surprinzător de la u- 
milința grețoasă la revolta 
stupidă și absurdă a lui 
Macarie — polițistul dela
pidator, ajuns conducător 
de „comando". Descoperim 
mai ales in secvența trădă
rii și bocetului, ca și în cea 
a prinderii lui Pantelimon, 
(una din cele mai bune ale 
filmului, dar și una dintre 
cele mai generoase parti
turi oferite actorilor), ta
lentul lui Petrică Nicolae, 
(ion Radu) ; Ovidiu Iuliu 
Moldovan, artist de frunte 
al generației sale, conferă 
lui Pantelimon drept tră
sături definitorii autentici
tatea, un anume fanatism 
al dreptății și al opțiunii 
odată făcute, o posibilă 
conștiință tragică — actorul 
încercind cu - succes- să su
plinească prin • intensitatea 
trăirii sufletești caracterul 
repetitiv ‘al 'unor? din si
tuațiile scenariului.» ,

Dreptate in lanțuri 
constituie o interesantă pe
liculă închinată unul erou 
al dreptății *și totodată o 
notabilă tentativă de a în
noi estetica filmului româ
nesc in direcția unei arte 
cu valențe poematice și 
metaforice.

(Urmare din pag. I)
încarce cu sentimentul im
portanței a ceea ce fac și 
cu detaliile unei corelate 
acțiuni a tuturor celor răs- 
pîndiți pe întinderea foste
lor bălți.

„Și, cum vedeți, în 
urma noastră cresc 
grădini". Pe noul ?ef 31 
brigăzii Pardina e greu 
să-l mai găsim pînă disea- 
ră, e plecat în imensitatea 
șantierului. Așa incit vom 
merge cu fostul șef al bri
găzii de aici, acum șef al 
brigăzii Chilia (mai nouă), 
ing. loan Aszaloș, aflat 
acum la Pardina întâmplă
tor (sau poate că a găsit 
un prilej să se mai afle o 
dată în locul și cu oamenii 
de care nu s-a despărțit 
deloc ușor ?). Figură în a- 
celași timp veselă și aspră, 
proferind glume „bolovă
noase", „de șantier", ține 
să ne arate mai întii pomii, 
vița de. vie, grădina de le
gume din jurul acareturi
lor brigăzii („Eu le-am 
plantat, eu le-am făcut, 
haideți să vedem cum au 
rodit"). Cei întâlniți îi spun 
încă „tovarășe șef" și au în 
glas o moliciune nostalgică. 
Un cîine roșcat și flocos, 
răsărit de nu se știe unde,
i se gudură la picioare cu o 
bucurie fără margini... „Ce 
mai faci tu, măi Dilima- 
che ?“. „Aici, în camera 
asta, am dormit eu". 
„Scaunul ăsta de la birou e 
făcut de mine din fier 
forjat, l-am lăsat aici, nu 
prea l-am folosit, că eram 
mereu pe șantier, văd că 
nici inginerul Doagă nu-1 
prea folosește, ăsta mă 
moștenește in toate. Dar, 
gata cu sentimentalismele !“ 
„Mergem la Stipoc ? Am a- 
colo o formație a-ntîia, lu
crează la amenajarea pis
cicolă". Ne deplasăm cu o 
autobasculantă care are 
drum încolo.

Lăsăm șoseaua de pia
tră. intrăm pe drumuri 
grele de pămint, printre la
nuri de porumb și floarea- 
soarelui... Apoi, printr-un 
cîmp care fumegă... „Ce vă 
mirați ? Arde, sigur că 
arde. Sint zone unde intră 
tractorul sau utilajul tera- 
sier, merge ce merge și 
deodată, hop I se duce în 
adînc. A dat peste o zonă 
de plauri uscați. Pe deasu
pra zici că-i pămint, de
desubt e pufos. Nu-i altă 
soluție decît focul mocnit. 
Rezultă un strat de cenușă 
care-i bun și ca îngrășă- 
mînt. Și ca să se așeze ce
nușa pe fetele oamenilor, 
să-i deosebim de alții. Pe 
naiba ! Pe ăștia, ai noștri,
ii deosebești dintr-un mi-' 
Hop. Sint oameni ăștia, nu. 
glumă !“ Verva inginerului:. 
Aszaloș ne introduce pe 
nesimțite într-un univers 
uman mai aparte...

E seară, ziua de muncă 
se sfirșește ; din Întinderea 
de pămint răscolit a ame
najării piscicole (părțile 
gata, cu bazinele lor ca niș
te uriașe forme de „chec", 
le-am admirat mai adinea
uri : „Vedeți, finisajul ta- 
luzului l-au făcut băieții 
direct cu buldozerul, sint 
mari artiști, vă spun eu, 
așa ceva n-o să prea vedeți 
pe la alții. Ne-au scutit de 
multă muncă manuală"), 
deci de acolo, din șantier, 
vin pe rînd „băieții", cu 
fețele înnegrite de praf. 
L-au văzut pe Aszaloș și-l 
înconjoară cu veselie ; se 
vor spăla mai târziu... 
„Mîncați eu noi o fasole 7“ 
„Păi, măi alde Călinescu, 
pentru asta am și venit". 
„Ei, lasă, că nu de asta ! 
Că ați venit e bine, că vrem 
să vă luăm nițel la rost..." 
Și începe o discuție, să-i 
zicem „tehnico-administra- 
tivă", despre piese de 
schimb, nelămuriri cu pro
iectul și altele, și altele... 
Fasolea e de la ei din gră
dină, din grădina de aici pe 
care singuri și-au cultiva
t-o lîngă vagoanele dormi
tor și lîngă cortul care e în 
același timp birou, sufrage
rie, magazie, sală de ședin
țe și cite și mai cite. Fasole 
cu afumături, dumnezeias
că, și pepeni. Aszaloș mă- 
nincă, cot la cot du'cei 22 
de aici... (din care cinci sint 
Călinescu), are o foame de 
lup. Și discută... Călineștii, 
artiști în meseria lor, cer 
mereu detalii, ce e de în
țeles din toate astea e că ei 
au zis un termen, mai 
grabnic decit cel din gra
fice și trebuie, înțelegeți, 
trebuie să nu-i împiedice 
nimic... Fasolea din cazan 
se golește văzind cu ochii. 
Mecanicii de utilaje sint 
toți din satul Rachelu (a- 
proape de Isaccea), căliți 
pe șantierele Deltei, din 
Deltă sint doar maistrul 
Șavlovschi, maistrul meca
nic „Mitică" (Uzlan). „Cam

rău de gură Mitică ăsta, fe
rească sfîntul să aibă drep
tate, nu scapi de el. Dar e 
un meseriaș formidabil, cit 
11 vedeți de tânăr". Aici lo
cuiesc și aici lucrează, în 
adincul Deltei, cu săptămî- 
nile. Și doar noaptea sau 
cind plouă tare se adună la 
un loc, că are Mitică un te
levizor „Sport"... Comuni
tatea aceasta, de muncă, de 
trai dăruit unei opere de 
care sint mîndri, evident 
(„Am auzit la radio un re
portaj, vorbea de construc
torii Deltei... Dar de noi ? 
De noi, tovarășe Aszaloș, 
de ce nu zicea nimic 7“ Era 
Mitică), colectivitatea a- 
ceasta are legile ei. Dras
tice uneori. „Vedeți — spu
ne Vasile Călinescu, șeful 
echipei de buldozeriști, la 
noi fiecare știe ce are de 
făcut, în fiecare zi, din ochi 
ne înțelegem ; dacă unul 
n-a făcut ce trebuie e 
de-ajuns o căutătură și nu 
se mai întâmplă !“

Ce-i cu Aszaloș 7 Cu As
zaloș e că se află în Deltă 
de 16 ani. L-a adus aici un 
frate, a lucrat pe la Tulcea, 
apoi a descoperit Deltă și 
nu s-a mai desprins de ea. 
„Și nici n-am de gind să 
mă despart. Am făcut și 
mai am încă multă treabă 
de făcut aici. Unii se tem 
de asprimile Deltei. Nu 
știu ce văd ei aspru aici. 
Sigur, nu e ca pe bule
vard. E șantier, e muncă, 
puncte de lucru mai depăr
tate. dar. poate că tocmai de 
aceea, e și mai multă dis
ciplină, are un farmec al ei 
munca de aici. Te uiți pe 
hartă și știi că pe toată în
tinderea asta ce pare pustie 
sint, totuși, oamenii tăi, 
harnici și inimoși, suflete 
care simt ca și tine că au o 
misiune aici. Te duci pe la 
ei, clănțănești cu ei un bu
zunar de semințe prăjite 
stând, așa, la discuții des
pre ce și cum și ce mai au 
de făcut, ii îndrumi și le 
rezolvi problemele, că au, 
cum să nu aibă, și știi că, 
pină o să mai treci pe la ei, 
treaba or să și-o facă ex
traordinar, sînt în stare de 
orice efort. Și, cum vedeți, 
în urma noastră cresc la
nuri uriașe de porumb și 
de floarea-soarelui".

„Cind vrei să-ți 
faci bine munca, n-ai 
timp să vezi că ești 
departe de lume". A 
doua zi am pornit din nou. 
Și-am văzut' cum, într-o 
margine a comunei „1 Mai" 
(Pardina) crește simburele 
unui orășel nou, un an
samblu de blocuri cu apar
tamente confortabile (va fi 
aici centrul administrativ 
tel. întreprinderii de exploa
tare, a recurselor naturale 
din Delta Dunării „1 Mai"). 
Zidari și fierar-betoniști, 
instalatori și tâmplari, con
duși de subinginerul Geor- 
gel Răstoacă (un tânăr care 
de patru ani și-a găsit aici 
un rost temeinic), pregătesc 
un cadru civilizat de viață 
celor ce vor veni să împli
nească noul destin, cel a- 
gricol, al acestor întinderi 
de pămint fertil. Mai în
colo se construiește o ram
pă pentru materiale de 
construcție (va fi aici, în 
viitor, și un complex zoo
tehnic)... De la un punct de 
lucru la altul, mereu ace
eași intensă activitate... 
Undeva, departe, într-un 
cîmp abia degajat de stufă
rișuri, o dragllnă își coboa
ră și își ridică ritmic bra
țul... „Să-l cunoașteți acum 
pe unul dintre cei mai buni 
dragllniști, pe Nicu Sadov
nic...". Sadovnic sapă ca
nale secundare. O face cu 
o precizie uimitoare (fini
sarea taluzului nemaifiind 
necesară). Cum 7 „Puțină 
îndemînare și atenție — 
spune el. Cu mine a fost 
mai ușor, că-s mai vechi în 
meserie, dar pînă am învă
țat-o pe soția mea să lu
creze la fel a fost mai 
greu". E aici cu soția, lu
crează în schimburi... In 
mica lor gospodărie de pe 
draglină, Dumitra Sadovnic 
e, in aceste ore, gospodină. 
A gătit, mai are de spălat 
ceva rufe și va merge să 
preia schimbul de la soț ; 
el o să vină acasă că are de 
tăiat lemne și alte treburi 
și deseară or să stea îm
preună la masă, că e și un 
film Ia televizor... O tânără 
familie își derulează aici 
rosturile de muncă și de 
viață, singură pe o rază de 
mulți kilometri. El : „Cînd 
muncești și vrei să faci o' 
treabă ca lumea, cînd ai de 
făcut și întreținerea mași
nii ca s-o ai mereu în bună 
stare n-ai timp să vezi că 
ești singur. Și nu sint 'sin
gur, sint cu soția mea". Ea : 
„Da’ nu sintem singuri, e 
lume multă care muncește 
în balta asta. Noi îi știm și

îl simțim aproape". Răs- 
pînditi pe marea întin
dere, sint încă mulți ca ei, 
pionieri ai unei zone ce se 
trezește acum la viață pen
tru a deveni folositoare o- 
mului, societății noastre. 
„Dragline nu prea avem 
destule, am auzit că ni se 
construiesc unele pe la Ol
tenița. Dar oameni buni a- 
vem, ar fi trebuit să-1 cu
noașteți și pe draglinistul 
Grigore Pricop, merge cu 
100 de metri de canal pe 
zi..." spune inginerul Du
mitru Doagă.

„Priviți remorcile 
cu porumb ca aurul I 
Acum înțelegeți de 
ce sintem aici ?“. Sen' 
timentul utilității, al anga
jării înțr-o acțiune de mari 
proporții și ale cărei efecte 
sînt, de pe acum, palpabile, 
substanțiale chiar (in para
lel cu activitatea construc
torilor hidrotehnicieni se 
desfășoară acum munca a- 
gricultorilor, balta e impîn- 
zită cu tractoare și combi
ne, pe drumurile de pămint 
„curg" necontenit camioa
nele cu produse agricole, 
rod al acestui pămint); deci 
sentimentul că ceea ce au 
de făcut și fac aici acești 
oameni este una din ope
rele durabile ale acestei e- 
poci fertile le dă un aer 
de siguranță, de robustețe 
și voie bună... Tineri care 
au venit aici de curind și 
nu mai cunoscuseră aceste 
locuri se mișcă viguros, 
gîndesc și muncesc ca și 
cum s-ar fi t aflat aici din- 
totdeauna... Așa, de exem
plu, foarte tinerii ingineri 
stagiari Cornel și Mariana 
Marianciuc. El din Brăila, 
ea din Piatra Neamț. Au 
fost colegi de facultate (hi
droameliorații), la Iași. La 
absolvire erau deja o fami
lie. Aveau și un copil. 
„Unde ne ducem, unde o 
să ne așezăm 7“ Au ales 
Tulcea. Iar la Tulcea — 
Delta. „Și ați ales bine 7“ 
„Am ales bine, da ! — răs
punde ferm Cornel Ma
rianciuc. Aici am avut din 
prima clipă sentimentul că 
ne facem din plin meseria, 
exact ce ne doream. Sin
tem în al treilea an de sta- 
glatură. dar n-am simțit nici 
o clipă că despre stagiatură 
ar fi vorba. Răspund con
cret de lucrările de dese
care și umpluturi în siste
mele 3 și 4. Colectivul de 
care răspund — oameni de 
ispravă — doi subingineri, 
trei maiștri, cîteva formații 
de utilaje. Trasez, organi
zez, verific, îndrum, sem
nez și las în urma mea lu
crări mari și definitive. E 
o atmosferă de muncă se
rioasă aici, adică exact ce-i 
trebuie unui tânăr care vrea 
să facă ceva în viață".

La Zabura, intre Pardina 
și Chilia, pe brațul Tătaru, 
muncește o altă tânără fa
milie de stagiari, Constan
tin și Luiza Georgescu, co
legi de facultate cu fami
lia Marianciuc. Răspund a- 
mîndoi de lucrările de con
strucție a centrului de pro
ducție Tătaru. El din Su
ceava, ea din Rădăuți, a- 
cum, aici, amîndoi, legați 
printr-un contract moral de 
locul acesta. „Știu ce vreți 
să mă întrebați — spune el. 
Cum de am acceptat să vin 
aici, atât de departe. Am să 
vă răspund că nu de o ac
ceptare a fost vorba, ci de o 
opțiune, pentru că am ab
solvit cu nota zece. Și iată 
cum justific eu această op
țiune : am lucrat la dese
cări în sistemul 3, pe unde 
am condus eu lucrările 
creștea stuful, acum se 
transportă de acolo sutele 
de vagoane de porumb. 
Este, într-un fel, porumbul 
meu. Prima justificare a 
existenței mele de specia
list și de om al acestei țări. 
Acum construim acest cen
tru de producție. E ceva 
concret. Locuim, cu cei doi 
copii ai noștri, la Chilia și 
așteptăm construcția noilor 
apartamente. Poate n-o 
știam exact cind am plecat 
încoace, dar aici e locul 
nostru. Locul nostru e a- 
colo unde se realizează 
ceva, unde un loc pustiu și 
neproductiv devine, prin 
munca noastră, încărcat de 
roade. Priviți, priviți re
morcile cu porumbul ca au
rul !... Acuma înțelegeți ? 
Vă dați seama de ce sin
tem aici ?“

Sentimentul utilității, al 
unei utilități măsurabile (în 
cazul dat avind greutatea 
și culoarea de aur a po
rumbului) este ceva ce poa
te da conștiinței specialis
tului tânăr (și a celui virst- 
nic, de ce nu ?) vigoare și 
deschidere solară. Acești 
frumoși și inimoși tineri au 
venit într-o Deltă pe care o 
știau ori o bănuiau aspră 
(așa a și fost cînd i-a pri

mit), dar trăiesc acum în
tr-o alta, devenită, în inima 
lor (și chiar în realitate), 
un teren al afirmării, al sa
tisfacțiilor profesionale, un 
loc al solidarității omenești 
și al mîndriei.

„împlinirea omu
lui e acolo unde este 
mai mare nevoie de 
g|“ Dincolo de Chilia (am 
intrat din nou pe teritoriul 
brigăzii lui Aszaloș), poate 
in cel mai depărtat punct 
de lucru, la Hreblea II, 
unde se naște o foarte mo
dernă amenajare piscicolă, 
l-am întâlnit' pe mai virstni- 
cul dulgher, Simion Ștefa- 
nov, un veteran al unor 
astfel de lucrări. încă din 
19a8 a meșterit la primele 
amenajari piscicole de ta 
Caraorman, sari nasul', Ca
lica, btipoc, Dranov, Peri
șor. 'lot timpul „in depla
sare", mereu departe de 
casa lui din Tulcea, e acum 
un bun cunoscător al tutu
ror lucrărilor de construcție 
din Delta („Eu am fost a- 
cum preluat la hidroame
liorații «prin proces-ver- 
bai» ca un «bun de inven
tar»").

E aspru chipul său, ars 
de soare și de vinturi, dar 
în ochi poartă blindețea ce
lui generos și harnic, scli
pirile înțelepciunii celui 
care, muncind, a descoperit 
adevăruri adinei. „Cel de 
aici nu e nici cei mai greu, 
nici cel mai ușor șantier 
pentru mine. Lucrarea e 
mai modernă și de un vo
lum mai mare. Deși e locul 
cel mai depărtat al Deltei 
și pină acasa fac pe drum 
o zi, am sa rămin aici cri 
o să fie nevoie, câ omul 
treouie să se afle mereu 
acolo unde e mai mare ne
voie de el. Am învățat de
mult treaba asta, ouată cu 
meseria am învătat-o“. Am 
discutat pe maeiete cu Ște- 
fanov. Ni se parea... un caz 
aparte. Să ai o familie, o 
casa, iar munca ta sa fie 
de așa natura incit, ani și 
ani, să te afli doar spora
dic acasă și totuși viața fa
miliei sa evolueze normal... 
„Am doi copii mari — spu
ne el — acuma sînt și ei 
muncitori, ca mine, vred
nici, conștiincioși, așa i-am 
crescut. Fata e la fabrica 
de confecții, băiatul la șan
tierul naval. Cred că a con
tat mult ce au văzut la 
mine, adică faptul că nimic 
nu e mai important decît 
datoria. Erau zile grele de 
iarnă, iar eu plecam la 
drum, îl sărutam și ii lă
sam în prag și se uitau 
lung după mine... «Eu mă 
duc — le ziceam — că mă 
cheamă datoria»". Am în
țeles apoi că aici Ștefanov 
nu e un caz izolat..

Mulți, foarte mulți oa
meni ai acestor șantiere, 
muncind singuri sau în 
mici formații de lucru răs- 
pîndite într-un spațiu i- 
mens, între pămint și ape, 
între stufărișuri și proas
pete ogoare cu semănături, 
răscolind pămîntul pentru 
a-1 ajuta să devină folosi
tor. au de învins une
ori sentimentul izolării, al 
depărtării. Se gîndesc 
atunci, cu echipa Călinești- 
lor de. la Stipoc sau ca dul
gherul Ștefanov, sau ca atâ
ția alții, la ceea ce numim 
simplu datorie. Datoria o- 
mului acestei societăți so
cialiste ce se construiește 
pe sine de a se afla, cu pri
ceperea și cu hărnicia lui, 
acolo unde este nevoie de 
el. Sentimentul acesta, 
trăind adînc în inimile și in 
cugetul acestor oameni, dă 
naștere unei uriașe forțe 
constructive. Sint de-a 
dreptul impresionante vo
lumele de lucrări executate 
numai în incinta „1 Mai", 
de exemplu. S-au inălțat 
pină acum 4,5 milioane mc 
de terasamente. 5.6 milioa
ne mc de pămint au fost 
deplasate in operații de ni
velare. In total (cu umplu
turi, săpături de canale 
etc.) sint 20 de milioane de 
mc de pămint și piatră să- 
pați, transportați, impinși, 
terasați... Echivalentul, in 
volum, al citorva piramide 
Keops, Să adăugăm aici lu
crările de construcții pro- 
priu-zise (blocuri de locu
ințe, stații de pompare, a- 
teliere, magazii, rampe etc.) 
și veți avea imaginea unui 
efort uriaș așezat la teme
liile unei opere prin care 
zeci de mii de hectare in
tră în circuitul productiv al 
agriculturii. Trebuie să vezi 
lucirile de mindrie din o- 
chii acestor oameni atunci 
cînd, la țărmul Dunării, se 
adună coloanele lungi de 
remorci și basculante în
cărcate cu boabe aurii de 
porumb, ca să înțelegi cum 
se naște lăuntrica lor forță, 
ce resort are morala ro
bustă a muncii și a vieții 
lor de aici.

Natalia STANCU

Spectacolul de gală al laureaților Festivalului 
cintecului ostășesc „Te apăr și te tint, patria mea"

, -----
t V

Vineri seara, în Studioul de con
certe al Radioteleviziunii Române a 
avut loc, în cadrul amplei manifes
tări naționale „Cintarea României", 
concertul de gală al laureaților celei 
de-a Vil-a ediții a Festivalului cin
tecului ostășesc „Te apăr și te cint, 
patria mea !“.

La concert au participat membri ai 
consiliului de conducere al Minis
terului Apărării Naționale, reprezen
tanți ai Ministerului de Interne, mem
bri ai conducerii Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, oameni de 
cultură și artă, generali și ofițeri su
periori, reprezentanți ai organizații
lor de masă și obștești din Capitală, 
un numeros public.

Au fost prezenți atașați militari 
acreditați în țara noastră.

Din cele 420 de lucrări prezente in 
concurs, juriul festivalului a selec
ționat pentru etapa finală 59 și a 
acordat distincții la 25.

Ansamblul artistic „Doina" al Ar
matei, orchestra de estradă a Radio
televiziunii Române formații corale 
ostășești, cunoscuți soliști vocali au 
interpretat lucrările ,>«gmiate.

Desfășurată în anul celei de-a 40-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, a VH-â ediție a tra
diționalei manifestări a cîntecului 
ostășesc se Înscrie in suita bogatelor 
activități cultural-artistice organi
zate de Consiliul Politic Superior al 
Armatei, consacrate Congresului al 
XIII-lea al partidului, apropiatei 
sărbători a Zilei Armatei Republicii 
Socialiste România. In creațiile lor, 
compozitorii și poeții au dat expre
sie dragostei și devotamentului 
nemărginit ale ostașilor țării față de 
patrie, partid și popor, față de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, co
mandantul suprem al forțelor noasr 
tre armate.

Marșurile ostășești, cintecele pa
triotice și piesele de muzică ușoară 
prezentate in etapa finală s-au re
marcat prin mesajul lor. înalt pa
triotic și revoluționar, prin diversi
tatea genurilor și a tematicii abor
date, prin conținutul politico-educa- 
tiv și nivel artistic ridicat.

13.30 Telex
13.35 La sfîrșit de săptămlnă (color)
16.45 Săptămlnă politică
17,00 închiderea programului
19.00 Telejurnal (parțial color)
19,20 Noi șl copiii noștri. Reportaj
19.40 Teleenciclopedia. File de istorie 

— Poenari. Aventura cunoașterii* 
Evoluția vieții

20,05 Film artistic (color). „Omul de ia 
capătul firului" — Premieră TV — 
O producție a Casei de filme Unu,

21.40 într-un magazin cu intrumente 
mtizicale (color). Teledivertis- 
ment

22.30 Telejurnal (parțial color)
22.40 Parcul melodiilor (color)

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19,20 Buletinul rutier al Capitalei
19.35 Moștenire pentru viitor. Vasile 

Voiculescu
20.15 Tineri interpreți români. Laureațl 

ai concursurilor internaționale
20.45 în frunte — comuniștii. Reportaj 
i,jj Clubul tineretului

21,25 Orizont tehnico-științific
21,50 Muzică populară
22.15 De pretutindeni. Arhitectură ru

rală mediteraneană
22,30 Telejurnal
22,40 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți I
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă exprimăm sincere mulțumiri pentru telegrama de felicitare adresată cu 
prilejul celei de-a 35-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze.

Sîntem profund încredințați că prietenia revoluționară statornicită între 
partidele, țările și popoarele noastre, în viitoarea îndelungatei lupte revo
luționare. se va întări pe zi ce trece, iar relațiile noastre de prietenie si 
colaborare în toate domeniile vor cunoaște o nouă dezvoltare.

Folosind această ocazie, urăm din toată inima poporului frate român să 
obțină, sub conducerea Partidului Comunist Român. în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, noi și tot mai mari succese în opera de construire a 
socialismului și de apărare a păcii în întreaga lume.

Fie ca Republica Socialistă România să înflorească si să prospere.
Vă dorim, dragi tovarăși, multă sănătate și succese in activitatea dum

neavoastră.
HU YAOBANG

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

LI XIANNIAN
Președintele Republicii Populare Chineze

PENG ZHEN
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari 
a Republicii Populare Chineze

ZHAO ZIYANG
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

Plenara Consiliului Central al EG.S.R. Plenara Consiliului Național al Femeilor Cu prilejul Tîrgului internațional

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru amabilele dumneavoastră felicitări transmise cu 
Ocazia sărbătoririi Zilei Independenței.

Vă rog să acceptați urările poporului mexican și asigurarea înaltei mele 
considerații.

MIGUEL DE LA MADRID HURTADO
Președintele

Statelor Unite Mexicane

Vineri a avut loc Plenara Consi
liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

La lucrările plenarei a participat 
șl a luat cuvîntul tovarășul Emil 
Bobu. membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Plenara a dezbătut' si aprobat Ra
portul cu privire la sarcinile ce re
vin sindicatelor in lumina proiectu
lui de Directive ale Congresului al 
XlII-lea al P.C.R. și a adoptat o re
zoluție referitoare la activitatea ce 
va fi desfășurată pentru mobilizarea 
oamenilor muncii la înfăptuirea 
exemplară a planului pe anul 1984 
și pe întregul cincinal 1981—1985. a 
mărețelor obiective prevăzute în 
Directive referitoare la cincinalul 
1986—1990 și în perspectivă pînă în 
anul 2000.

Participanții la discuții și-au ex
primat satisfacția deplină si adeziu
nea totală față de Hotărirea Plenarei 
Comitetului Central al F.C.R. din 
iunie 1984 privind realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, la Congre
sul al XlII-lea al partidului, in 
funcția supremă de secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
subliniind că aceasta constituie che
zășia cea mai sigură a continuării 
neabătute a mersului nostru înainte 
pe calea socialismului si comunismu
lui, a progresului neîntrerupt al 
patriei noastre. Vorbitorii și-au ma
nifestat. în numele tuturor membri
lor de sindicat — români, maghiari, 
germani si de alte naționalități — 
sentimentele de profundă stimă si 
dragoste pe care toți cei ce muncesc 
le nutresc față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, strălucit arhitect și ctitor 
al României moderne, cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre socialiste, re
voluționarul încercat și clarvăzător, 
conducătorul eminent al partidului

și statului, ilustră personalitate a 
lumii contemporane, care si-a con
sacrat întreaga viată șl forță de 
ipuncă binelui patriei, fericirii și 
prosperității poporului rqmân.
,în documentele supuse dezbaterii, 

ca și în cuvîntul participanților a 
fost subliniată contribuția hotărîtoa- 
re a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea și fundamentarea știin
țifică a proiectului de Directive — 
document programatic care stabilește 
opțiunile prioritare și nivelurile de 
creștere economică în cincinalul ur
mător și în perspectivă și orientea
ză ferm economia pe calea dezvoltă
rii intensive în vederea asigurării 
progresului continuu al țării, crește
rii nivelului de civilizație materială 
si spirituală al societății românești.

Rezoluția adoptată de plenară ex
primă, în numele celor șapte milioa
ne de membri de sindicat, deplinul 
acord fată de proiectul de Directive, 
convingerea că toate organele și or
ganizațiile sindicale, toti membrii 
sindicatelor, însuflețiți de minuna
tele perspective ale dezvoltării eco
nomi co-sociale a tării, strins uniți 
în jurul partidului, al secretarului 
său general, vor munci cu abnegație, 
cu elan patriotic, revoluționar pentru 
înflorirea continuă a patriei noastre 
socialiste, pentru ridicarea ei pe 
înaltele culmi ale comunismului.

în cadrul măsurilor organizatorice, 
plenara a eliberat din funcția de 
președinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R. pe tovarășul Nicolae Con
stantin, care a primit alte însărcinări.

Plenara a cooptat pe tovarășa Lina 
Ciobanu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C, al P.C.R., în 
Consiliul Central al U.G.S.R. și a 
ales-o în unanimitate în funcția de 
președinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Vineri s-au desfășurat în Capitală 
lucrările Plenarei Consiliului Na
țional al Femeilor.

Participantele au dat glas deplinei 
aprobări a milioanelor de femei de 
la orașe și sate, fără deosebire de 
naționalitate, față de Hotărirea Ple
narei C.C. al P.C.R. privind reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit și stimat fiu al națiu
nii, ctitor al României moderne, in 
funcția supremă de secretar general 
al partidului la Congresul al XlII-lea 
al P.C.R.

Totodată, plenara si-a exprimat 
sentimentele de profundă stimă si 
recunoștință ale femeilor de la orașe 
si sate fată de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. mi
litant de seamă al partidului si sta
tului nostru, savant de reputație 
mondială.

Intr-un-spirit de înaltă responsa
bilitate si exigentă, de puternică an
gajare. participantele au dezbătut 
si si-au manifestat aprobarea fată 
de prevederile proiectului de Direc

tive ale Congresului al XlII-lea al 
Partidului Comunist Român cu pri
vire la dezvoltarea economico-socia- 
lă a României în cincinalul 1986— 
1990 și orientările de perspectivă 
pînă în anul 2000.

în cadrul plenarei au fost dezbă
tute cu înalt spirit de răspundere 
sarcinile ce revin Consiliului Natio
nal. comitetelor si comisiilor femei
lor în lumina proiectului de Directi
ve ale Congresului al XlII-lea al 
partidului, a orientărilor si indicații
lor formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Plenara a adresat che
marea tuturor femeilor din patria 
noastră de a acționa cu întreaga 
răspundere pentru înfăptuirea neabă
tută a politicii interne și externe a 
partidului si statului nostru, de a-șf 
aduce din plin contribuția la trans
punerea în viată a mărețelor obiecti
ve cuprinse în proiectul Directivelor 
Congresului al XlII-lea al partidului.

La plenară a participat si a luat 
cuvintul tovarășul Ion Radu, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, vineri, pe V. I. Fiodorov, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al R.S.S.A. Iakută, care se află 
in țara noastră cu prilejul Tirgului 
internațional București, 1984.

în timpul întrevederii au fost sub
liniate posibilitățile dezvoltării în 
continuare a colaborării și cooperă
rii economice și tehnico-științifice 
româno-sovietice, lărgirii și diversi
ficării schimburilor bilaterale de 
mărfuri.

A fost de față E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

★
în aceeași zi, tovarășul Gheorghe 

Oprea a primit pe Mark Eyskens, 
ministrul afacerilor economice ' al 
Belgiei, aflat în țara noastră cu 
prilejul T.I.B. >84.

A fost de față Jan Frans Maes, 
ambasadorul Belgiei la București.

în cadrul convorbirii a fost expri
mată dorința comună pentru dezvol
tarea colaborării și cooperării bila
terale în domenii de interes reciproc, 
pentru lărgirea și diversificarea 
schimburilor de mărfuri.

Lot vineri, tovarășul Gheorghe 
Oprea a primit pe James Donelly, 
președintele Agenției pentru energie 
atbmică a Canadei (A.E.C.L.), care 
se află într-o vizită în țara noastră.

A fost de față Jacques Simard, 
ambasadorul Canadei la Bucurerști.

Au fost abordate probleme privind 
stadiul actual și perspectivele cola
borării româno-canadiene în dome
niul folosirii energiei nucleare in 
scopuri pașnice.

★
Tovarășul Gheorghe Oprea a pri

mit, de asemenea, pe Hartmut 
Prellwitz, președintele firmei Iwka, 
din R.F. Germania, și pe Marco 
Pittaluga, director general al Depar
tamentului pentru activitate externă 
a Grupului industrial Fiat. care în
treprind vizite in tara noastră. Au 
fost discutate probleme privind coo
perarea dintre întreprinderi româ
nești de specialitate și firmele Iwka 
și Fiat în domenii de interes comun.

. ★
Ministrul comerțului exterior și 

cooperării economice internaționale, 
tovarășul .Vasile Pungan, a primit, 
vineri, pe E.P. Pitovranov, președin
tele Prezidiului Camerei de Comerț 
și Industrie a U.R.S.S., aflat in țara 
noastră cu prilejul Tîrgului interna
țional București ’84. Au fost aborda
te aspecte privind stadiul actual și 
perspectivele de dezvoltare a schim
burilor comerciale româno-sovietice, 
posibilitățile de amplificare a coope
rării bilaterale în domenii economice 
de interes comun,

* /
în aceeași zi, tovarășul Vasile / 

Pungan s-a întîlnit cu Mohammad 
Asad Khan, ministrul petrolului și 
resurselor naturale din Pakistan, 
care întreprinde o vizită în țara noas
tră. Au fost discutate căi și măsuri 
menite să conducă la traducerea in 
viață a acțiunilor convenite în cadrul 
recentelor intîlniri și convorbiri ro- 
mâno-pakistaneze la nivel înalt, po
sibilitățile lărgirii și diversificării 
schimburilor bilaterale de mărfuri.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Spa

niei. ambasadorul acestei țări la 
București, Jose Maria Alvarez de 
Sotomayor y Castro, a oferit, vineri, 
o recepție.*

Au participat Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, membri ai conducerii Minis
terului Afacerilor Externe și ai altor 
ministere și instituții centrale, oa
meni de cultură.

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați in țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
în zilele de 8—12 octombrie a.c., o 

delegație de activiști ai Partidului 
Socialist Unit din Germania, condu
să de tovarășul Fritz Brock, membru 
al Comisiei Centrale de Control a 
P.S.U.G.. șeful Secției C.C. al 
P.S.U.G. pentru probleme sindicale

și politică socială a P.S.U.G., a efec
tuat, la invitația C.C. al P.C.R., o 
vizită pentru schimb de experiență 
In țara noastră.

Oaspeții din Republica Democrată 
Germană au avut convorbiri la C.C. 
al P.C.R.. Consiliul Central al 
U.G.S.R., Comitetul municipal Bucu
rești și Comitetul județean Timiș ale 
P.C.R.. au vizitat întreprinderi in
dustriale si agricole, obiective social- 
culturale din Capitală si din județul 
Timiș.

La încheierea vizitei, delegația de 
activiști ai P.S.U.G. a fost primită 
de tovarășul Ion Stoian. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.

★
Vineri după-amiază, la Casa Cen

trală a Armatei a avut Ioc o adunare 
festivă consacrată celei de-a 40-a 
aniversări a Zilei Armatei Populare 
Cehoslovace, la care au participat 
cadre militare din garnizoana Bucu
rești.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit general-locotenent 
ing. Stepan Romocusky, atașatul mi
litar si aero al R. S. Cehoslovace la 
București.

Au fost prezent! Jan Papp, amba
sadorul Republicii Socialiste Ceho
slovace în Republica Socialistă 
România, membri ai ambasadei.

Participanții la festivitate au Vi
zionat apoi o fotoexpoziție cu aspecte 
din viața și activitatea militarilor 
cehoslovaci și filme documentare.

Atașatul militar cehoslovac s-a în- 
tîlpit cu cadre didactice și elevi ai 
Școlii militare de ofițeri activi de 
geniu, construcții și căi ferate.

Cu același prilej, atașatul militar 
si aero al Republicii Socialiste 
Cehoslovace la București, a oferit o 
recepție.

Au participat cadre din conducerea 
Ministerului Apărării Naționale, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, generali șl ofițeri supe
riori, alte persoane oficiale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice. atașați militari aero și 
navali acreditați în tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
La Muzeul de istorie a partidului 

comunist, a mișcării revoluționare si 
democratice din România a avut loc, 
vineri, vernisajul expoziției „Viața 
lui Zhou Enlai“, organizată de Mu
zeul de istorie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare si democra
tice din România, in colaborare cu 
Muzeul Revoluției Chineze si Am
basada Republicii Populare Chineze, 
cu prilejul celei de-a 35-a aniversări 
a proclamării R. P. Chineze. Expo
ziția înfățișează, printr-un mare nu
măr de fotografii, hărți, texte si gra
fice. aspecte din viata si activitatea 
lui Zhou Enlai. conducător de seamă 
al Partidului .Comunist Chinez șl al 
Republicii Populare Chineze, meri
tele sale deosebite în organizarea 
luptei poporului chinez pentru in
staurarea puterii populare, pentru 
dezvoltarea socialistă a tării, contri
buția sa la elaborarea si înfăptuirea 
politici! externe a Chinei noi.

Semnificația acestei manifestări a 
fost evocată de Ion Ardeleanu. di
rector adjunct ai Muzeului de istorie 
a partidului comunist, a mișcării re
voluționare si democratice din 
România, si Li Zewang. ambasado
rul R. P. Chineze la București. Vor
bitorii au subliniat bunele relații 
dintre partidele, țările si popoarele 
noastre, șubliniind rolul determi
nant al întîlnirilor. convorbirilor si 
înțelegerilor convenite la nivel 
.înalt.

La vernisai au participat cadre 
din conducerea Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste. Ministe
rului Afacerilor Externe. Asociației 
de prietenie româno-chineză. acti
viști de partid si de stat, oameni de 
știintă. artă si cultură, reprezentant! 
ai oamenilor muncii.

Au fost prezenti membri ai Am
basadei R. P. Chineze la București 
si ai delegației Muzeului Revoluției 
Chineze, aflată in tara noastră.

(Agerpres)

Intr-o atmosferă de puternic entuziasm și angajare patriotică, parti
cipanții la plenară au adoptat în unanimitate o telegramă adresată 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste România, in care se 
spune :

Participanții la plenara Consiliului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, dezbătind într-un climat de înaltă răspundere 
și mindrie patriotică proiectul de Directive ale celui de-al XlII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român elaborat sub îndrumarea și cu con
tribuția dumneavoastră hotărîtoare, și-au exprimat, în numele milioanelor 
de membri ai sindicatelor profunda lor recunoștință față de partid, față 
de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
deplina lor aprobare față de acest document de excepțională însemnă
tate pentru progresul continuu ai societății socialiste românești, pentru 
prosperitatea și fericirea poporului nostru.

Dind glas sentimentelor de nemărginită stimă și dragoste ale oame
nilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — 
față de dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului român, strălucit 
arhitect și ctitor al României socialiste, ilustră personalitate a lumii 
contemporane — participanții Ia plenară și-au exprimat într-o atmosferă 
de emoționantă vibrație și puternică angajare profunda satisfacție și 
entuziasta adeziune Ia Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 1981 
privind realegerea dumneavoastră Ia Congresul al XlII-lea, in funcția 
supremă de secretar general al Partidului Comunist Român.

Elogiind cu profund respect și admirație activitatea dumneavoastră 
dinamică, desfășurată cu dăruire și patos revoluționar, încă din anii grei 
ai ilegalității, geniala dumneavoastră operă teoretică, ideologică și poli
tică. monumentalele ctitorii ce vor dăinui peste veacuri si mărețele 
realizări obținute in toate domeniile vieții economice și sociale a țării 
în anii de Ia Congresul al IX-lea al partidului, ani ai unei epoci de ex
cepție în întreaga istorie a României, pe care poporul nostru o numește 
cu mindrie „Epoca Ceaușescu", participanții la plenară și-au exprimat 
convingerea fermă că această înaltă reinvestire constituie garanția sigură 
a mersului neabătut inainte al României pc calea socialismului și comu
nismului.

însuflețiți de noile și largile orizonturi de progres general al patriei 
prefigurate in proiectul de Directive, subliniind caracterul lor realist, 
mobilizator, concepția clară, profund științifică și revoluționară a parti
dului nostru, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, 
asupra rolului fundamental al factorilor calitativi ai intensificării creș
terii economice, intre care efortul național de creativitate, de cercetare 
științifică și tehnologică, participanții la plenară și-au exprimat cu 
emoționantă căldură sentimentele lor de stimă și înaltă prețuire față de 
activitatea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militantă 
de seamă a partidului nostru, remarcabilă personalitate a lumii științifice 
contemporane.

Exprimînd, încă o dată, întreaga recunoștință a tuturor membrilor 
de sindicat pentru luminoasele perspective pe care ni le deschid orientă
rile fundamentale ale proiectului de Directive ale celui de-al XlII-lea 
Congres al partidului, participanții la plenară, avind mereu în față exem
plul dumneavoastră de dăruire binelui și fericirii poporului român, cauzei 
socialismului și comunismului, se angajează, în fața conducerii parti
dului, a dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să acționeze prin întreaga muncă politico-organizatorică 
pentru unirea eforturilor celor peste șapte milioane de membri ai sindi
catelor în vasta activitate desfășurată de poporul nostru pentru înfăptuirea 
hotărîrilor istorice care vor fi adoptate de înaltul forum al comuniștilor, 
pentru a contribui cu întreaga lor capacitate la ridicarea pe trepte tot 
mai înalte de progres și civilizație a scumpei noastre patrii, Republica 
Socialistă România 1

(Agerpres)

Intr-o atmosferă de puternică însuflețire, participantele la Plenară 
au adoptat o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, în care se spune :

Participantele la Plenara Consiliului Național al Femeilor, în numele 
milioanelor de femei de pe întreg cuprinsul țării, vă adresează un vibrant 
omagiu și iși exprimă dragostea fierbinte, cea mai inaltă apreciere, 
profunda recunoștință fată de dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru aciivitatca neobosită pe care o desfășurați cu 
exemplară dăruire revoluționară, pentru progresul multilateral al patriei, 
pentru cauza socialismului și păcii, pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă pe planeta noastră.

Plenara Consiliului Național al Femeilor, dind glas voinței unanime 
a tuturor femeilor patriei, iși manifestă, într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, de însuflețită angajare revoluționară, deplina aprobare față de 
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27 iunie a,c. privind realegerea dum
neavoastră. cel mai iubit și stimat fiu al națiunii,'conducător încercat, 
revoluționar ferm si patriot înflăcărat. în funcția supremă de secretar 
general al Partidului Comunist Român, chezășie sigură a costinuării mă
rețelor realizări din perioada intrată definitiv in conștiința poporului ca 
Epoca Ceaușescu, a înfăptuirii minunatelor programe elaborate de 
partid, a edificării cu succes pe pămintul României a socialismului și 
comunismului.

Dezbătind cu inaltă responsabilitate proiectul dc Directive ale celui 
de-al XlII-lea Congres al Partidului Comunist Român, participantele la 
plenară iși exprimă totala lor adeziune față de acest excepțional docu
ment programatic, deschizător de noi și luminoase perspective progresului 
multilateral ai societății românești in cincinalul următor și pină ia sfir- 
șitul acestui secol, subliniind deosebita prețuire față de excepționala 
dumneavoastră contribuție in elaborarea și fundamentarea prevederilor 
sale. Prin întregul său conținut, prin obiectivele sale fundamentale, pro
iectul dc Directive constituie o expresie a gindirli dumneavoastră cuteză
toare, a consecvenței revoluționare cu care acționați pentru făurirea in 
România a societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru progresul 
neîntrerupt și prosperitatea patriei, pentru bunăstarea și fericirea poporu
lui nostru, pentru triumful cauzei păcii și independentei popoarelor.

Participantele la plenară exprimă și cu acest prilej cele mai calde 
sentimente de stimă, dragoste, prețuire și recunoștință față de tovarășa 
Elena Ceaușescu, strălucită personalitate-a vieții noastre politice, reputat 
om de știință al lumii contemporane, pentru intreaga sa activitate dedi
cată propășirii patriei, pentru contribuția sa deosebită la elaborarea și 
înfăptuirea politicii partidului, la înflorirea științei, invățămintului și 
culturii, pentru grija manifestată față de sporirea rolului femeii in socie
tatea românească, față de creșterea și formarea copiilor țării.

Dind glas încă o dată totalei noastre adeziuni față de proiectul Direc
tivelor celui de-al XlII-lea Congres al partidului, care deschide noi și 
luminoase perspective dezvoltării economice și sociale a țării, ne angajăm 
față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, 
față de tovarășa Elena Ceaușescu, să facem din spiritul înnoitor al acestui 
document programatic cauza fundamentală a muncii și vieții tuturor 
femeilor din România, să acționăm cu energie și abnegație revoluționară, 
împreună cu intregul popor, intr-o strinsă și puternică unitate in jurul 
partidului, ai secretarului său general, pentru înfăptuirea neabătută a 
istoricelor hotăriri ce vor fi adoptate de apropiatul forum al comuniștilor 
români, pentru ridicarea patriei noastre pe coordonate superioare de pro
gres și civilizație materială și spirituală, pe drumul glorios al socialis
mului și comunismului.

București

Intîlnire între 
oameni de știință 
români și sovietici

La Pavilionul U.R.S.S. din cadrul 
Tîrgului internațional București a a- 
vut loc, vineri dimineața, o infini
te între oameni de știintă sovietici, 
prezenți in țara noastră cu prilejul 
acestei manifestări expoziționale, și 
oameni de știință români.

Cu acest prilej, acad. A.M. Proho
rov, laureat al Premiului Nobel pen
tru fizică, membru al Prezidiului 
Academiei de Științe a U.R.S.S., 
directorul Institutului de fizică 
„P.N. Lebedev" din Moscova, fizicieni 
sovietici și români au evidențiat re
zultatele rodnice ale colaborării din
tre cele două țări pe tărîmul științei 
și tehnologiei, componentă importan- i 
tă a legăturilor de prietenie și con
lucrare multilaterală româno-sovie
tice.

A fost pus in lumină rolul deosebit 
al Consiliului Național pentru Știin
tă și Tehnologie, al tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, președintele acestui înalt 
for științific românesc, în extinde
rea și adincirea relațiilor de coope
rare tehnico-științifică dintre tărila 
noastre.

A fost subliniată in mod deosebit 
cooperarea dintre institutele de spe
cialitate din România și U.R.S.S. în 
ceea ce privește cercetările funda
mentale și aplicative din domeniile 
electronicii cuantice, îndeosebi în 
cei al laserilor. In acest. context, au 
fost relevate rezultatele fructuoase 
obținute în sfera elaborării de teh
nologii, creării a diferite tipuri de 
laseri, aplicării acestor moderne in
stalații în tot mai multe ramuri in
dustriale, în medicină și în alte sec
toare de activitate. Un exemplu sem
nificativ al succeselor înregistrate 
prin cercetările întreprinse în comun 
îl reprezintă instalația laser „So- 
lar-l“, realizare de nivel mondial, 
expusă atît în cadrul pavilionului 
românesc, cit și în cel sovietic.

Pornind de lâ aprecierile făcute, 
cu prilejul inaugurării actualei ediții 
a TIB, de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, referi
toare la această creație tehnică de 
mare performanță, care constituie un 
început bun ce trebuie dezvoltat, in 
ansamblul extinderii conlucrării din
tre cercetătorii români și sovietici, 
participanții la intîlnire și-au expri
mat convingerea că, prin aprofunda
rea colaborării lor. se vor obține re
zultate tot mai valoroase în dome
niile fizicii și chimiej, în alte sectoa
re ale științei și tehnologiei. în fo
losul ambelor țări, al cauzei păcii și 
progresului in lume.

(Agerpres)

Din agenda Tîrgului internațional București —1984

Ofertă de produse diversificată, de inalt nivel 
tehnic a industriei electronice românești

A apărut „MUNCA DE PARTID» nr. 10/1984
Ceaușescu". aNumărul 10/1984 al revistei „Munca 

de partid" are un sumar bogat. El 
cuprinde două editoriale referitoare 
la măsurile adoptate de conducerea 
partidului pentru îmbunătățirea 
muncii politico-organizatorice de 
partid și a activității de conducere 
în unitățile agricole de stat si coo
peratiste. si la activitatea desfășura
tă pentru realizarea planului pe a- 
cest an si pentru pregătirea produc
ției anului viitor.

In cadrul rubricii „Gîndirea revo
luționară a președintelui Nicolae

părut articolul-re- 
cenzie pe marginea volumului ..So
lutionarea pe cale pașnică a diferen
delor dintre state".

Sumarul conține, de asemenea, un 
cuprinzător grupai consacrat desfă
șurării conferințelor de dare de sea
mă si alegeri, precum si alte mate
riale apărute în cadrul rubricilor 

-obișnuite. Revista este ilustrată cu 
grafice ce prezintă prevederi ale 
proiectului Directivelor Congresului 
al XlII-lea al partidului.

INFORMAȚII
FOTBAL : Duminică, meciuri inter- 
bucureștene Ia stadionul „23 August"

Meciurile din etapa a opta a cam
pionatului diviziei A la fotbal se vor 
desfășura duminică. 14 octombrie, 
după următorul program : Dinamo — 
Rapid si Sportul studențesc 
Steaua (in cuplaj pe stadionul „23 
August", de la ora 13,00) ; F.C. Bihor
— F.C.M. Brașov ; S.C. Bacău — 
Corvinul ; Gloria — Universitatea 
Craiova ; F.C. Olt — F.C. Baia 
Mare ; Politehnica Timișoara — Jiul; 
A.S.A. — Chimia ; Politehnica Iași
— F.C- Argeș.

Vineri au continuat în Sala „Flo- 
reasca" din Capitală întrecerile pri
mului turneu al campionatului na
țional masculin de baschet. Iată re
zultatele înregistrate : C.S.U. Sibiu— 
Politehnica București 87—86 (44—
48) ; I.C.E.D. București — I.M.U.A.S. 
Baia Mare 87—82 (40—46 ; 76—76) ; 
Dinamo București — Politehnica 
Iași 96—59 (46—26) ; Farul Constan
ta — Rapid București 76—69 (41—41).

Concursul de juniori din cadrul 
Balcaniadei de șah de la Skoplie s-a 
încheiat cu victoria echipei Româ
nie’ (Cătălin Navrotescu, Alin Ar-

SPORTIVE
deleanu, Mihail Marin. Ion Cosma), 
care a totalizat 10,5 puncte, fiind ur
mată în clasament de Iugoslavia — 
10 puncte, Turcia, Bulgaria și Gre
cia — cu cîte 6,5 puncte.

Cea de-a 12-a partidă a meciului 
pentru titlul mondial de șah dintre 
marii maeștri sovietici Anatoli Kar
pov și Gări Kasparov s-a incheiat 
remiză la mutarea a 21-a. Scorul 
rămîne în continuare 4—0 în favoa
rea lui Karpov. Partida a 13-a va 
avea loc luni, cu piesele albe ur- 
mind să joace Karpov.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 12 OCTOMBRIE 1984
Extragerea Ii 30 72 63 16 39 65 

45 53 10
Extragerea a Il-a : 78 28 82 3 60 

20 84 40 90
Fond total de cîștiguri : 1 076 973 

lei. din care : 287 893 lei. report la 
categoria 1.

cinema
• Singur de cart : SCALA (11 03 72)
— 9: 11,15: 13,30: 15,45; 18; 20,15, FE
ROVIAR (50 51 40) — 9: 11; 13,15;
15,30; 17.45; 19,45, MODERN (23 71 01)
— 9: 11,15; 13.30: 15,45: 18; 20.
• Albă ca zăpada și cei șapte pitici 
(„Zilele filmului turc") : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12: 14; 16; 18; 20.
• Glissando : EXCELSIOR (65 49 45)
— 9: 12: 16: 19.
• Haiducii lui șaptecai : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 16: 18; 20.
• Imposibila iubire : UNION (13 49 04)
— 9: 12,30: 16: 19,30.
• Un petic de cer : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15.30: 17,30; 19,30.
• Surorile î COTROCENI (49 48 48) — 
15; 17.15Î 19.30.
• Dreptate în lanțuri : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, TOMIS (21 49 46) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20, la grădină — 19.

• Emisia continuă : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; ÎS; 20.
• Acțiunea „Autobuzul" ; MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Salutări de la Agigea : FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
• Cu cerul sub picioare ; CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Aventurile ursuleților polari — 9; 
11; 13; 17,15, Prințesa Păun — 15; 19 ; 
DOINA (16 35 38).
• Războiul stelelor : SALA MICA A 
PALATULUI — 17; 20.
• Soarele alb al pustiului : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45: 20.
• Agonia: LIRA (317171) — 15,30; 
19.15.
• O fată și un băiat : FERENTARI 
(80 49 85) — 15.30: 17,30: 19,30.
• Jazz *20 : VIITORUL (10 67 40) — 
15,30; 17,30; 19,30.
• împușcături sub spânzurătoare : 
AURORA (35 04 66) : — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• După mulțl ani : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30.

• Tess : PATRIA (11 86 25) — 9; 12,30; 
16; 19,30.
• Seherezada : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Drumul spre victorie : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 12,30; 16; 19, la grădi
nă — 18,30.
• Superman : FESTIVAL (15 63 84) •— 
8,45; 11,30; 14.15; 16,45; 19.30.
• Sînt timid, dar mă tratez : FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15.
• Dosarul albastru : LUMINA
(14 74 16) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11;
13,15: 15,30; 17.45: 20.
• Polițist sau delincvent : GRIVITA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Campionul : GIULEȘTI (17 55 46) —
9; 12; 16; 19, GRADINA GLORIA
(47 46 75) — 18,30.
• Lupii mărilor : DACIA (50 35 94) — 
9; 11,13; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Omul șl fiara : PACEA (60 30 85) 
— 15,30; 18,30.
• Undeva, cîndva : MELODIA

(11 13 49) — 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18; 
20, CULTURAL (83 50 13) — 9: 11,15;
13.30; 15,45; 18: 20,15, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Cascadorul Hooper : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Competiția : POPULAR (35 15 17)
— 15; 17,15; 19,30.
• Par și impar : ARTA (21 31 86) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină
— 19.
• Căpitanul răzbunării : GRADINA 
AURORA (35 04 66) — 18.30:
• Rocky II ; GRADINA FEROVIAR
(50 51 40) — 18,30. <*-
• Martorul știe mai mult : GRADI
NA LIR/X (31 71 71) — 18,30.
• Camionul de cursă lungă : COS
MOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30;
15,30; 17,30; 19,30.
• Cineva ca tine : GRADINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 18,30.
• Albinuța : GRADINA MODERN 
(23 71 01) — 13,30.
• Lovitură fulgerătoare : GRADINA 
PARC HOTEL (17 08 58) — 13,30.

Inaugurat oficial. de secretarul 
general al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Tirgul internațional 
București — aflat la cea de-a X-a 
ediție — se bucură în aceste zile 
de un deosebit interes, ilustrat de 
numărul mare al oaspeților de pes
te hotare, de afluxul zecilor de mii 
de vizitatori spre Complexul expo- 
zițional din Piața Scînteii.

Vastul teritoriu al tirgului inter
național. și-a evidențiat chiar de la 
început punctele de atracție. De un 
mare interes se bucură produsele 
industriei electronice românești, 
care prezintă la actuala ediție a 
tîrgului o ofertă diversificată, de 
înalt nivel tehnic. In standurile 
întreprinderii de comerț exterior 
„Electronum" se află reunite. într-o 
bogată prezentare, realizările obți
nute în cadrul programului de do
tare a economiei' naționale cu teh
nică de calcul. Produsele și siste
mele de echipamente se situează 
prin performanțele lor la un nivel 
competitiv pe piața externă și re
flectă tendințele existente in do
meniul electronicii și tehnicii de 
calcul pe plan mondial. Astfel. In
stitutul de tehnică de calcul Bucu
rești — proiectantul general pentru 
introducerea de produse noi elec
tronice și produse de programare
— prezintă o gamă de calculatoa
re individuale, care pot fi utiliza
te de specialiști pentru efectuarea 
cu operativitate a calculelor teh
nico-științifice și de proiectare. 
Avind un preț accesibil și fiind ușor 
de utilizat, calculatoarele indivi
duale — „aMlC", PRAE, Felix PC
— se bucură de atenția specialiști
lor și a publicului larg.

în standuri sînt prezentate, de- 
asemenea, o serie de echipamente 
utilizate in proiectarea și fabrica
ția asistată de calculator. Intre a- 
cestea se remarcă masa de desen 
MD-10, produs nou. planșeta de di
gitizare PD 90, echipamentele Dia
gram 2 030 și ITC-800 pentru trasa
rea automată, care își găsesc o 
largă aplicabilitate în activitatea de 
cercetare și proiectare. La realiza
rea acestor produse au colaborat 
specialiștii de la Institutul de teh
nică de calcul. Institutul politehnic 
București, întreprinderile de cal
culatoare și de echipamente peri
ferice București. Institutul de cerce
tări electronice din Capitală. în 
oferta la export este inclusă si o 
gamă largă de programe. Astfel, 
exportatorii români pot asigura sis
teme ale tehnicii de calcul comple
te : echipamente, programe și ser
vicii.

De un real interes se bucură la 
actuala ediție a tirgului și familia 
de calculatoare destinate testării 
acționărilor electrice și electronice, 
realizate de Institutul de proiectări 
pentru automatizări și întreprinde
rea „Electrotehnica" din Capitală. 
Bine reprezentată este si produc
ția bunurilor electronice de larg 
consum : aparate de radio, televi

zoare alb-negru și color, magneto- 
foane, combine muzicale, stații de 
amplificare — remarcabile prin li
nia modernă și calitatea lor ridi
cată.

In aceste zile. în standurile în
treprinderilor românești din ramura 
electronicii se desfășoară o intensă 
activitate comercială, numeroși 
parteneri externi fiind interesați in 
lărgirea schimburilor economice și

cooperării cu întreprinderile româ
nești din acest domeniu.

Opinii 
ale unor participanți 

de peste hotare
VLADIMIR ZAVODNOV, directo

rul pavilionului Uniunii Sovietice : 
„Relațiile tradiționale de prietenie 
rodnică dintre Uniunea Sovietică și 
România, la a căror dezvoltare 
multilaterală contribuie convorbi
rile purtate în luna iunie, la Mosco
va, între tovarășul K.U. Cernenko, 
secretar general al P.C.U.S., și to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al P.C.R., au acum un nou 
prilej de diversificare cu ocazia 
Tirgului internațional București. 
Faptul că am fost onorați la des
chiderea TIB ’84 de vizita în pa
vilionul sovietic . a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu dovedește im
portanța acestei manifestări econo
mice internaționale, dorința reci
procă de amplificare a relațiilor 
de prietenie dintre popoarele Uniu
nii Sovietice și României.

In expoziția U.R.S.S. sînt pre
zentate circa 3 000 de exponate, din 
care peste 80 la sută sînt noi și se 
axează, in principal, pe două direc
ții : construcția'de aparatură știin
țifică și construcția de mașini. Unul 
dintre expozanții in domeniul con
strucției de aparate și instrumente 
este Academia de Științe a U.R.S.S.,

a cărei prezență reflectă largile po
sibilități pe care le deschide folo
sirea laserului in diferite domenii 
de activitate, de la experiențele de 
sinteză termonucleară pînă la agri
cultură. Compartimentul Academiei 
de Științe a U.R.S.S. cuprinde ma
teriale dooumentare referitoare la 
cooperarea dintre U.R.S.S. și Româ
nia, mai cu seamă în domeniul e- 
lectronicii. Vom consacra acestei 
teme o serie de reuniuni și de
monstrații, la care va participa aca
demicianul A.M. Prohorov, laureat 
al Premiului Lenin și al Premiului 
Nobel, conducătorul delegației Aca
demiei de Științe a U.R.S.S. la 
TIB ’84".

ZHENG HUAMIN, directorul pa
vilionului R.P. Chineze : „între 
China și România există legă
turi de prietenie tradițională și re
lații foarte bune de colaborare. In 
ultimii ani, aceste relații priete
nești au cunoscut o dezvoltare as- 

• cendentă atît în domeniul politic, 
cit și pe plan economic, tehnico- 
științific și cultural. In luna au
gust din acest an, președintele tării 
noastre. Li Xiannian. a vizitat 
România și a purtat convorbiri pli- 

_ne de caldă și sinceră cordialitate 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. Aceste 
convorbiri, axate pe întărirea, in 
continuare, a legăturilor de priete
nie dintre țările noastre, contribuie 
fără îndoială la o nouă dezvoltare 
a colaborării noastre pe diverse 
planuri.

Noi, chinezii, răspunzînd invita
ției țării-gazdă, participăm cu en
tuziasm Ia actuala ediție a Tîrgu- 
lui internațional București, și sîn
tem convinși că această acțiune va 
contribui și ea la întărirea, in con
tinuare. a prieteniei chino-româ- 
ne, la dezvoltarea relațiilor comer
ciale dintre cele două țâri aie noas
tre. In pavilionul nostru sînt pre
zentate circa 1 000 de produse re
prezentative pentru potențialul de 
export al economiei Chinei. In stan
duri sînt reunite produse ale in
dustriei ușoare, textile, produse de 
larg consum ale industriei electro
nice și electrotehnice, produse de 
artizanat. De un real interes se vor 
bucura, credem, sculpturile în fil
deș, jad și lemn, porțelanurile, ce
ramica policromă, articolele din 
cristal, tablourile brodate și cele 
ornamentale cu sidef, care reflectă 
măiestria artiștilor noștri.

In încheiere, doresc să subliniez 
că așteptăm cu mare plăcere în pa
vilionul nostru pe vizitatorii ro
mâni, pe specialiștii din întreprin
derile de comerț exterior, tirgul 
fiind un excelent prilej pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie, 
pentru diversificarea schimburilor 
economice dintre țările noastre, le
gate de o strinsă prietenie". .

Dan CONSTANTIN

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunica timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 13 octombrie, 
ora 20 - 16 octombrie, ora 20. In țară : 
Vreme î i răcire. Cerul va £1 variabil,

mal mult noros. Vor cădea burnițe șl 
ploi locale, mai frecvente în Maramu
reș, Transilvania și Moldova. La mun
te și izolat în zonele deluroase din nor
dul țării, precipitațiile vor fi și sub 
formă de lapoviță și ninsoare. Vîntul 
va sufla moderat, cu unele intensifi
cări din sectorul nordic în estul țării 
și la munte. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 4 și 12 grade, iar cele 
maxime între 12 și 22 de grade. Dimi

neața ceață locală. La sfîrșitul inter
valului, condiții de brumă locală în 
nordul și centrul țării. In București : 
Vreme în curs de răcire. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros. Vor cădea 
burnițe și ploi slabe. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 7 și 10 grade, 
Iar cele maxime între 17 și 20 de gra
de. Ceață slabă dimineața.
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LA O.N.U. AU LUAT SFÎRȘIT DEZBATERILE STOCKHOLM

DE POLITICĂ GENERALĂ

Acțiuni perseverente pentru abolirea 
forței, pentru reglementarea 

prin tratative a tuturor

0 concluzie majoră: necesitatea intensificării 
eforturilor pentru un curs nou in viața 

internațională

încheierea celei de-a treia sesiuni a Conferinței 
pentru măsuri de încredere și securitate 

și pentru dezarmare in Europa

„Participînd activ la rezolvarea complexelor probleme care 
confruntă omenirea, România se pronunță hotărît pentru renun
țarea la forță și la amenințarea cu forța în viața internațională. 
Viața demonstrează că, oricît ar fi de anevoioasă, calea tratative
lor este singura în măsură să conducă la soluții viabile, în interesul 
popoarelor, al cauzei păcii și securității internaționale”.

NICOLAE CEAUȘESCU
Una din orientările fundamentale 

ale politicii externe a partidului și 
statului nostru, care și-a găsit mul
tiple confirmări și in perioada ce 
a trecut de la Congresul al XII-lea, 
este poziția consecventă de elimi
nare a politicii de forță din viața 
internațională, pentru soluționarea 
pe cale pașnică, prin tratative a tu
turor problemelor litigioase dintre 
state.

Așa cum se știe, perioada celor 
cinci ani care a trecut de la Con
gresul al XII-lea al partidului a 
fost o perioadă în care viața inter
națională a cunoscut evoluții com
plexe, contradictorii, înregistrin- 
du-se o agravare și creștere a în
cordării, îndeosebi ca urmare a 
manifestărilor politicii de forță și 
de amestec în treburile interne ale 
altor state, de reîmpărțire a zone
lor și sferelor de influență. In di
ferite regiuni ale globului au per
sistat grave focare de conflicte și 
război — toate acestea avînd con
secințe din cele mai îngrijorătoa
re asupra climatului politic mon
dial.

Și în această perioadă, ba chiar 
tocmai datorită agravării situației, 
cu o și mai mare insistență, cu și 
mai multă energie, Partidul Comu
nist Român, România Socialistă — 
în spiritul politicii umaniste ce ca
racterizează întreaga activitate ex
ternă a partidului și statului nos
tru — prin glasul de înaltă 
autoritate internațională al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, s-au 
pronunțat în mod ferm, cu consec
vență împotriva recurgerii la forță 
sau la amenințarea cu forța, a ori

căror forme de constrîngere în 
relațiile dintre state, întreprinzînd 
numeroase inițiative și demersuri 
în vederea soluționării tuturor 
problemelor litigioase pe cale poli
tică, prin negocieri. Așa cum 
a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, oricit de complicate ar 
fi problemele de soluționat și cit 
de îndelungate s-ar dovedi nego
cierile, ele sint infinit preferabile 
„soluțiilor" bazate pe forță.

Această idee, afirmată în repetate 
rînduri de secretarul general al 
partidului nostru, reprezintă esența 
a numeroase luări de poziție și 
propuneri ale țării noastre în ca
drul forurilor și contactelor inter
naționale. Totodată, cu prilejul 
convorbirilor la cel mai înalt ni
vel, purtate la București sau în 
alte capitale, România a susținut 
cu fermitate necesitatea de a se 
face totul pentru a se evita re
curgerea Ia forță și a se acționa nu 
pentru exacerbarea disputelor, ci 
pentru reducerea și încetarea lor 
completă. In același timp, la Națiu
nile Unite. în alte organizații și re
uniuni internaționale, România a 
militat cu deosebită consecvență 
pentru consacrarea pe plan juridic, 
prin instrumente adecvate, a nere- 
curgerii Ia forță, pentru respec
tarea principiilor și normelor de 
drept internațional.

O dată cu aceasta, pornind de la 
realitatea faptului că înarmările 
reprezintă principalul mijloc de 
promovare a politicii de forță, to
varășul Nicolae Ceaușescu a rele
vat adevărul axiomatic că înfăp

tuirea dezarmării, cu precădere 
a dezarmării nucleare, constituie 
calea cea mai sigură pentru e- 
liminarea politicii de forță. Lar
gul evantai de propuneri con
crete și inițiative politico-diplo- 
matice și juridice vizînd tre
cerea la dezarmare, la sporirea în
crederii avansate de țara noastră — 
de la măsuri cu caracter parțial, 
cum ar fi lichidarea bazelor mili
tare străine și crearea de zone de- 
nuclearizate pînă la desființarea 
blocurilor militare și eliminarea 
armelor și rachetelor nucleare din 
Europa și din lume — se înscriu 
drept contribuții de excepțională 
însemnătate pentru eradicarea de
finitivă a forței din viața interna
țională, a mijloacelor care o gene
rează și asigurarea dreptului po
poarelor de a trăi libere, de a-și 
făuri viitorul în pace si liniște, la 
adăpost de orice ingerințe si ame
nințări.

Acționînd în deplin consens cu 
aspirațiile poporului român, ale tu
turor popoarelor lumii, activitatea 
internațională desfășurată de parti
dul și statul nostru, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, consacrată în
lăturării forței si amenințării cu 
forța in raporturile dintre state, so
luționării tuturor problemelor liti
gioase pe calea negocierilor politi
ce, a tratativelor, se bucură de o 
audiență sporită pe toate meridia
nele, de o tot mai largă recunoaș
tere internațională, fiind una din 
sursele înaltului prestigiu al Româ
niei socialiste în conștiința lumii 
contemporane.

NAȚIUNILE UNITE 12 — Trimisul 
Agerpres, N. Chilie, transmite : în 
plenara Adunării Generale a O.N.U. 
au luat sfirșit dezbaterile de politică 
generală, în cadrul cărora șefii de 
delegații ai statelor membre au pre
zentat pozițiile de principiu și pro
punerile guvernelor lor in legătură 
cu marile probleme ale vieții inter
naționale contemporane și căile de 
rezolvare a lor. In total, în cadrul 
dezbaterilor generale au luat cuvîn
tul reprezentanții a 142 din cele 159 
de state membre ale organizației.

O trăsătură dominantă a dezbateri
lor generale a constituit-o exprima
rea sentimentului sporit de îngrijo
rare a majorității statelor lumii, în 
special a țărilor mici și mijlocii, ne
aliniate, în curs de dezvoltare, în le
gătură cu deteriorarea gravă a cli
matului politic internațional, cu în
cordarea fără precedent la care s-a 
ajuns in viața mondială.

S-a degajat cu claritate opțiunea 
fermă a majorității statelor lumii in 
favoarea unui curs nou în viața in
ternațională, care să înlocuiască ac
tuala politică bazată pe forță, con
fruntări, înarmare și amestec în tre
burile interne, curs care să conducă 
la soluționarea, in interesul popoare
lor, a problemelor ce confruntă ome
nirea, la afirmarea dialogului, coo
perării, destinderii, dezarmării și 
păcii in lume.

Pe această linie s-au înscris șl ul
timele intervenții din dezbaterile ge
nerale ale sesiunii în curs.

Astfel, ministrul de externe al Re
publicii Mali, Alioune Blondin Beye, 
a apreciat că una dintre cauzele 
principale ale periclitării păcii mon
diale o constituie numărul mare de 
conflicte existente în diferite regiuni 
ale globului. El a subliniat că efortu
rile O.N.U. trebuie să se concentreze 
spre sprijinirea părților implicate in 
aceste conflicte pentru ajungerea la 
soluții pașnice negociate, in interesul 
nemijlocit al popoarelor respective 
și al păcii mondiale.

Șeful delegației Gabonulul, Mar
tin Bongo, a apreciat că actualul 
climat de insecuritate din viața in
ternațională se datorează cursei 
frenetice a înarmărilor, existenței 
unui mare număr de conflicte între 
state și agravării continue a difi
cultăților cu care sint confruntate

țările în curs de dezvoltare. El a evi
dențiat relația strînsă existentă în
tre dezarmare și dezvoltare, arătind 
că țara sa se pronunță pentru o 
conferință internațională care să 
examineze problema creșterii buge
telor militare și a consecințelor ei 
nefaste asupra dezvoltării tuturor 
popoarelor, in primul rind asupra 
celor din țările în curs de dezvol
tare.

Ministrul de externe al Comore, 
Said Kafe Madde Soilihi, a apreciat 
că ieșirea din actuala situație com
plexă din viața internațională poate 
avea loc prin întărirea respectului 
tuturor statelor față de normele 
dreptului internațional.

Ministrul de externe al Gambiei, 
Lamine Kiti Jabang, s-a pronunțat 
pentru abordarea cu prioritate, la ac
tuala sesiune, a efectelor crizei eco
nomiei mondiale asupra țărilor în 
curs de dezvoltare, a datoriilor ex
terne ale acestor state, arătînd că re
zolvarea acestor probleme ar avea un 
efect extrem de pozitiv asupra coo
perării internaționale în ansamblul 
ei și asupra stabilității și păcii în 
lume.

Marcelino Nguema Onguene. șeful 
delegației Guineei Ecuatoriale, a 
scos in relief. în discursul său. fap
tul că. în condițiile de mare com
plexitate ale vieții internaționale ac
tuale. ale acumulării unor pericole 
fără precedent la adresa păcii mon
diale. toate statele lumii trebuie să 
folosească mai pe larg si mai eficient 
posibilitățile de dialog și negociere 
oferite de O.N.U. în vederea soluțio
nării problemelor de interes comun.

Ultimul vorbitor in dezbaterile 
generale a fost ministrul de externe 
al Republicii Centrafricanc. Clement 
Michel Pascal Nga Gnii Voueto. El 
a apreciat că încordarea maximă la 
care s-a ajuns in viata internaționa
lă este rezultatul politicii de forță 
și dictat a unor state, al incercărilor 
lor de a-și promova interese unila
terale. in condițiile nesocotirii drep
turilor inalienabile ale popoarelor la 
libertate și independentă. Vorbitorul 
a subliniat că o condiție de bază a 
păcii în epoca contemporană o con
stituie asigurarea dreptului tuturor 
popoarelor. în special al celor din 
țările în curs de dezvoltare, la pro
gres economic și social.

STOCKHOLM 12 (Agerpres). — 
Vineri, la Stockholm, s-au încheiat 
lucrările celei de-a treia sesiuni a 
Conferinței pentru măsuri de încre
dere și securitate și pentru dezarma
re în Europa.

Dezbaterile și convorbirile din 
cursul acestei sesiuni au avut ca 
principal obiect examinarea mai 
aprofundată a propunerilor concrete 
prezentate anterior de diferite state, 
inclusiv a ansamblului de măsuri 
propus de țara noastră încă de la în
ceputul conferinței.

în urma schimburilor ample de ve
deri care au avut loc s-a conturat 
o imagine mai clară asupra conținu
tului propunerilor, precum și a posi
bilităților de apropiere a pozițiilor 
și de realizare, prin negocierile ce 
vor urma, a unor acorduri care să 
contribuie efectiv la întărirea încre
derii și securității și la convenirea 
ulterioară a unor măsuri de dezar
mare pe continentul european. în 
opinia multor delegații, pentru a pu
tea influenta pozitiv situația politică 
din Europa, asemenea acorduri tre
buie să prevadă — așa cum se subli
niază și în mandatul conferinței — o 
gamă mai largă de măsuri, a căror 
aplicare să aibă ca efect reducerea 
suspiciunilor și întărirea încrederii 
și securității, prin demonstrarea cit 
mai clară a intențiilor pașnice ale 
statelor. Aceste măsuri trebuie să 
vizeze, în primul rind, cunoașterea 
mai bună, din vreme, a activităților 
militare care, prin dimensiuriile lor.

suscită neîncredere și suspiciuni, li
mitarea activităților militare, în spe
cial în apropierea frontierelor cu alte 
state și in zonele mai sensibile ale 
continentului, crearea unui sistem de 
comunicare și consultări între țările 
participante în problemele încrederii 
și securității, întărirea obligației sta
telor de a nu recurge la forță sau la 
amenințarea cu forța in raporturile 
lor reciproce.

In documentul prezentat conferin
ței, România propune, după cum se 
cunoaște, măsuri concrete și practice 
în toate aceste domenii.

In cursul ultimei sesiuni, au fost 
puternic subliniate. în special de că
tre țările mici și mijlocii, rolul deo
sebit de important care revine con
ferinței în condițiile actuale, urgența 
trecerii la negocieri concrete pentru 
realizarea unor prime acorduri care 
să influențeze evoluția evenimentelor 
din Europa in direcția opririi pericu
loasei curse a înarmărilor pe conti
nentul european, a reluării și dez
voltării politicii de destindere și de 
largă colaborare între toate statele.

In acest spirit, prin consultări in
tense între delegații, s-a ajuns la o 
apropiere a pozițiilor, ceea ce face 
posibilă crearea, după reluarea lu
crărilor conferinței, la 6 noiembrie, 
a unor organisme de lucru în scopul 
începerii nemijlocite a dialogului și 
negocierilor concrete asupra tuturor 
propunerilor aflate în atenția confe
rinței.

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale româno-bulgare
de colaborare economică și tehnico-științificâ

In încheiere, președintele actualei sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U., Paul Lusaka, a apreciat că, în ansamblu, dezbaterile ge
nerale, precum și contactele oficiale și neoficiale prilejuite de lucră
rile din acest an ale marelui forum mondial, indică un debut pozitiv, 
constructiv al deliberărilor organizației mondiale. El a exprimat spe
ranța că acest spirit va călăuzi dezbaterile din perioada următoare, 
cînd se va trece la examinarea concretă a soluțiilor la marile pro
bleme ce confruntă lumea, contemporană, aflate pe agenda actualei 
sesiuni a Adunării Generale,

SOFIA 12 (Agerpres). — In peri
oada 10—12 octombrie 1984 a avut 
loc, la Sofia, cea de-a XVI-a se
siune a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-bulgare de colaborare 
economică si tehnico-stiințifică. pre
cum și întilnirea președinților orga
nelor de planificare din cele două 
țări.

In timpul lucrărilor s-a subliniat 
■că relațiile economice și tehnico- 
științifice dintre România si Bulga
ria se dezvoltă pe baza hotărîrilor 
și înțelegerilor stabilite la întîlnirile 
la nivel înalt dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Todor Jivkov. secretar gene
ral al C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria.

S-a relevat că indicațiile si orien
tările date de cei doi conducători de 
partid și de stat au un rol hotăritor 
în dezvoltarea și aprofundarea cola

borării economice si tehnico-știinti- 
fice, in extinderea specializării și 
cooperării in producție între cele 
două țări.

Comisia a analizat stadiul actual 
și perspectivele lărgirii si adîncirii 
colaborării economice si tehnico- 
științifice. ale specializării si coope
rării in producție. De asemenea. s-r 
examinat proiectul programului de 
colaborare economică si tehnico-ști- 
ințifică de lungă durată.

Tot în cadrul lucrărilor sesiunii 
comisiei, președinții organelor cen
trale de planificare au analizat sta
diul actual al acțivitătii de coordona
re bilaterală a planurilor pentru cin
cinalul 1986—1990.

Cu acest prilej, tovarășul loan 
Totu. viceprim-ministru al guvernu
lui, și tovarășul Ștefan Bîrlea. pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării. au fost primiți de tovarășul 
Grișa Filipov. președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulgaria.

Manifestare consacrată Zilei solidarității 
internaționale cu deținuți! politici din R.S.A.

Pentru soluționarea pașnică a problemei coreene

INITIATIVE CONSTRUCTIVE, 
IN CONSENS CU INTERESELE

TUTUROR POPOARELOR
• La propunerea României, pe ordinea 

de zi a celei de-a XXXIV-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., din 1979, a fost 
înscris punctul intitulat „Reglementarea 
pașnică a diferendelor dintre state”.
• Adoptarea de către Adunarea Gene

rală a O.N.U., în 1982, a „Declarației pri
vind reglementarea pașnică a diferendelor 
internaționale", document propus de Româ
nia, la care s-au alăturat numeroase state 
din diferite regiuni ale lumii.

Declarația prevede, între altele :
— îndatorirea statelor de a acționa pen

tru evitarea diferendelor ;
— necesitatea folosirii bunelor oficîi ca 

mijloc de soluționare a litigiilor ;
— statele aflate ca părți într-un diferend 

să continue să respecte reciproc obligațiile 
ce le revin în virtutea dreptului interna
țional.
• In scopul creșterii rolului O.N.U. în 

promovarea păcii și înțelegerii internațio
nale, România a propus crearea unei CO
MISII PERMANENTE A NAȚIUNILOR UNITE 
PENTRU BUNE OFICII, MEDIERE Șl CON
CILIERE, subiect care se află pe agenda 
actualei sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

PROPUNERI REALISTE 
PENTRU STINGEREA 

FOCARELOR DE CONFLICT
• Prin apeluri și propuneri adresate păr

ților angajate în,conflictele ce au loc în 
diverse părți ale lumii - din Asia pînă în 
Orientul Mijlociu și Apropiat și din Africa 
pînă în America Centrală și Latină - pre
ședintele României a promovat soluții prin
cipiale pentru stingerea focarelor de război 
și pentru inițierea de negocieri în vederea 
soluționării politice, în interesul tuturor 
părților aflate in conflict, a problemelor li
tigioase.
• In cadrul Conferinței de la Stockholm, 

România a propus încheierea unui Tratat 
general european de nerecurgere la forță 
și la amenințarea cu forța, ca și convenirea 
unui ansamblu de măsuri de natură să 
înlăture încordarea și să stimuleze încrede
rea pe continentul nostru.
• In toate cele 4 tratate de prietenie și 

colaborare și 42 de declarații solemne și 
declarații comune semnate de la Congre
sul al XII-lea al P.C.R., în alte documente 
încheiate de șeful statului român cu șefi 
de stat și guvern de pe toate continen
tele este consacrată obligația statelor sem
natare de a se abține în relațiile lor inter
naționale de la amenințarea cu forța sau 
de folosirea forței.

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— în cadrul unei manifestări orga
nizate la sediul O.N.U. a fost mar
cată Ziua solidarității internaționale 
cu deținuții politici din Africa de 
Sud.

Cu acest prilej, secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
subliniat că numai o transformare

radicală a sistemului social din Re
publica Sud-Africană — abolirea 
apartheidului — poate duce la in
staurarea păcii în această regiune a 
lumii. Totodată, Perez de Cuellar s-a 
pronunțat pentru eliberarea liderului 
populației de culoare Nelson Man
dela și a altor deținuți politici din 
R.S.A.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Evoluția situației din Liban •
BEIRUT 12 (Agerpres). — Forțele 

israeliene de ocupație din sudul Li
banului au creat, in ultimele săptă- 
mîni. considerabile dificultăți desfă
șurării operațiunilor Agenției Na
țiunilor Unite de ajutoare șl de 
lucrări pentru refugiatii palestinieni 
din Orientul Mijlociu (UNRWA). 
După cum relevă agenția Reuter — 
citind surse ale UNRWA —. for
țele israeliene au interzis accesul în 
zona de ocupație al unor vehicule 
transportînd provizii și medicamente 
pentru populația din regiune si au 
împiedicat circulația persoanelor între 
sudul Libanului si restul tării.

Pe de altă parte, postul de radio 
libanez a anunțat că un grup de in
divizi neidentificati a pătruns, vi
neri într-o; localitate din sudul Liba
nului aflată sub ocupația israeliană 
si au ucis cinci săteni.

AMMAN 12 (Agerpres). — Comu
nicatul comun dat publicității la 
Amman, la încheierea convorbirilor 
dintre regele Iordaniei, Hussein, și 
președintele Egiptului, Hosni Muba
rak, relevă’ că au fost trecute în re
vistă, cu acest prilej, ariile de coo-

Comunicat iordaniano-egiptean 
perare bilaterală, precum și posibili
tatea realizării in comun a unor pro
iect^ de dezvoltare în industrie și 
agricultură. Documentul — citat de 
agențiile Petra și M.E.N. — consem
nează acordul celor două părți asu
pra formării unui înalt Comitet co
mun, sub conducerea primilor mi
niștri ai celor două țări, însărcinat 
cu aprobarea programelor de coope
rare bilaterală în toate sferele de ac
tivitate și cu urmărirea punerii lor 
în aplicare. Pe lingă înaltul Comitet 
comun vor fi create alte comitete 
specializate mixte care vor discuta 
cadrul și modalitățile extinderii coo
perării egipteano-iordaniene în in
teres reciproc.

Cele două părți au apreciat că în
trevederile la nivel înalt iordaniano- 
egiptene constituie începutul unei 
interacțiuni constructive care se va 
reflectă pozitiv pe planul solidarită
ții arabe și va impulsiona eforturile 
comune destinate înfruntării dificul
tăților care stau în calea soluționării 
problemei palestiniene și restabilirii 
drepturilor legitime ale poporului 
palestinian, inclusiv dreptul său la 
autodeterminare.

MĂRTURII DE Înaltă apreciere pe PLAN INTERNATIONAL
■ Declarația privind regle

mentarea pașnică a diferende
lor internaționale, inițiată de 
România și aprobată de Adu
narea Generală ă O.N.U., re
prezintă un jalon însemnat in 
istoria Națiunilor Unite, deoare
ce ea reafirmă și dezvoltă unul 
din principiile fundamentale ale 
dreptului contemporan.

JAVIER PEREZ DE CUELLAR 
secretar general al O.N.U.

■ Adoptarea Declarației 
O.N.U., ca urmare a inițiativei 
românești, marchează un impor
tant pas înainte pe calea asigu
rării coexistenței pașnice, a în

tăririi capacității organizației de 
a menține pacea în lume.

CARLOS ROMULO
fost ministru al afacerilor 
externe al Filipinelor

■ Președintele României s-a 
pronunțat cu consecvență pen
tru o politică a dialogului in 
lichidarea focarelor de tensiune 
internațională, pentru elimina
rea folosirii forței și amenință
rii cu forța, căutînd realizarea 
unei păci durabile și drepte în
tre națiuni.

S. A. MOID
fost ambasador al Pakistanului 
la București

■ România și-a cucerit un 
mare prestigiu internațional prin 
curajul, spiritul constructiv și di
namic cu care promovează în 
viața internațională o concepție 
umanistă privind eliminarea do
minației, a dictatului, stimularea 
încrederii între state și instau
rarea unor raporturi echitabile 
între toate națiunile, avansînd în 
acest sens propuneri raționale 
de instrumente juridice interna
ționale.

JANVIERE BAZYAKA 
reprezentant al Ruandei 
la O.N.U.

Grupaj realizat de Ioan TIMOFTE

— articol din „
PHENIAN 12 (Agerpres). — Ziarul 

„Nodon Sinmun" cheamă la reali
zarea grabnică a convorbirilor tri
partite propuse de R.P.D. Coreeană 
pentru soluționarea pașnică a pro
blemei coreene — relatează agenția 
A.C.T.C. într-un articol publicat la 
împlinirea a nouă luni de la propu
nerea privind ținerea unor aseme
nea convorbiri între R.P.D. Coreea
nă, S.U.A. și autoritățile sud-coree- 
ne, ziarul arată că nu există un răs
puns oficial din partea Statelor Uni
te, iar propunerile americane, avan
sate în încercarea de a implica și 
alte state, departe de a o soluționa.

Nodon Sinmun*
ar face problema coreeană și mai 
complexă. Ziarul adaugă că partea 
sud-coreeană, care a subscris la ți
nerea de convorbiri tripartite cînd 
ele au fost propuse de S.U.A., se 
opune acum propunerii R.P.D. Co
reene.

în încheiere, „Nodon Sinmun" scrie 
că. dacă Statele Unite și autoritățile 
sud-coreene sint intr-adevăr intere
sate în pacea in Coreea și in reuni- 
ficarea acesteia, ele trebuie să-și 
schimbe atitudinea și să răspundă 
propunerii R.P.D. Coreene referitoa
re la organizarea de convorbiri tri
partite.

Apel la reglementarea prin tratative 
a situației din America Centrala

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
Secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a chemat țările din 
America Centrală să persevereze în 
eforturile de căutare a unei soluții 
pașnice pentru rezolvarea situației 
din regiune, sub auspiciile grupului 
de la Contadora.

Intr-un document dat publicității 
la O.N.U.. secretarul general al or
ganizației mondiale se pronunță, de 
asemenea. împotriva prezentei mili
tare străine în regiune si îsi mani
festă îngrijorarea în legătură cu con
secințele pe care le are menținerea 
stării de încordare din America Cen
trală asupra popoarelor din zonă.

Pe de altă parte. Javier Perez de 
Cuellar a salutat inițiativa organiză
rii unor contacte directe între Fron
tul Farabundo Marti pentru Elibe
rare Națională. Frontul Democratic 
Revoluționar din Salvador si regimul

Salvadorian, exprirnindu-si speranța 
că ele vor conduce la reglementarea 
politică a situație} din această tară.

MAREA BRITANIE

GENTIILE DE PRESA
pe scurt

IN PREAJMA DESCHIDERII DIALOGULUI DIN SALVADOR. Președin
tele Columbiei, Belisario Betancour Cuartas, a precizat că misiunea sa de 
mediere în conflictul intern Salvadorian constă în a acționa „pentru apro
piere între Frontul Farabundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) 
și autoritățile guvernamentale salvadoriene". El a precizat, în acest sens, 
că nu va interveni direct în dialogul dintre părțile aflate în conflict - 
dialog care va fi inițiat la 15 octombrie. „Poziția țărilor membre ale 
Grupului de la Contadora, din care face parte și Columbia, este ca, 
problemele din Salvador să fie rezolvate direct de însuși poporul Salva
dorian", a spus Belisario Betancour.

mele zile în regiunea de nord a Ni- 
caraguei între forțe, ale Armatei 
Populare Sandiniste'(E.P.S.) și ele
mente contrarevoluționare venite 
din exterior. In aceste lupte și-au 
pierdut viața 12 soldați ai E.P.S. 
Cele mai aprige înfruntări au avut 
loc în zonele Matagalpa, Nuova Se
govia și Jinotega — precizează un 
comunicat al Ministerului Apărării 
din Nicaragua.

i

PROTOCOL. Intre Guvernele 
României și R. P. D. Coreene a 
fost semnat, la Phenian, Protoco
lul privind schimbul de mărfuri șl 
plățile pe anul 1985. Documentul 
prevede o creștere a schimburilor 
reciproce de mărfuri cu 24 la sută 
față de volumul din anul 1984.

DEMONSTRAȚIE LA SEUL. 
Peste 3 500 de studenți și muncitori 
din Seul au demonstrat pe străzile 
orașului, pronunțindu-se pentru re-

stabilirea democrației in institutele 
de învățământ superior și demisia 
șefului regimului sud-coreean, 
Chun Du Hwan. In cadrul unui mi
ting, manifestanta au adoptat o re
zoluție in care se cere demisia ac
tualului guvern din Coreea de Sud, 
precum și instituirea unui sistem 
de salarizare care să stabilească un 
venit minim al celor ce muncesc.

PUTERNICE SCHIMBURI DE
FOCURI s-au înregistrat în ulti-

„comitetul Înțelepților" 
AL „CELOR ZECE", alcătuit din 
personalități desemnate de fiecare 
țară membră a C.E.E., a ținut, la 
Bruxelles, o nouă rundă de nego
cieri consacrate proiectatei 
a Tratatului de la Roma, 
căruia a fost înființată, 
Piața comună. Comitetul 
să facă propuneri concrete 

reuniuni la 
programată să 
luna decembrie la

sens viitoarei 
înalt a C.E.E., 
desfășoare in 
Dublin.

reforme 
in baza 
în 1957, 
urmează 
în acest 

nivel 
se

i

.1

Conferința 
Partidului Conservator 
și-a încheiat lucrările

LONDRA 12 (Agerpres). — La 
Brighton s-au încheiat, vineri, lucră
rile Conferinței anuale a Partidului 
Conservator, de guvernămînt, din 
Marea Britanie. Dună cum transmi
te agenția Reuter. în cuvîntul de 
închidere, primul ministru. Margaret 
Thatcher, a recunoscut că ..șomajul 
reprezintă flagelul vremurilor noas
tre". dar a respins acuzațiile aduse 
de opoziție, potrivit cărefra guvernul 
nu acordă atentia cuvenită soluțio
nării acestei probleme, deși chiar la 
conferință a existat o preocupare 
manifestă la unii membri ai parti
dului. Referindu-se la amplele ac
țiuni revendicative si. in special, la 
îndelungata grevă a minerilor, pre
mierul britanic a admis că tara este 
confruntată cu una dintre crizele 
cele mai acute cunoscute oină îp 
prezent si a reafirmat hotărîrea <r 
a duce aceeași politică pe plan eco
nomie si social.

Margaret Thatcher a respins, de 
asemenea, prevederile rezoluțiilor 
adoptate de recenta Conferință a- 
nuală a Partidului laburist britanic, 
privind realizarea unei politici an
tinucleare. inclusiv desființarea ba
zelor americane de pe teritoriul bri
tanic. in cazul revenirii laburiștilor 
la putere, si a reafirmat atașamen
tul Marii Britanii la Alianța Nord- 
Atlantică.

★
O bombă a explodat. In noaptea 

de joi spre vineri, intr-un hotel din 
Brighton, unde locuia premierul bri
tanic Margaret Thatcher. împreună 
cu mai multi membri ai guvernului, 
care participau la Congresul Parti
dului Conservator. Patru persoane 
și-au pierdut viata și peste 30 au 
fost rănite, intre care ministrul co
merțului și industriei. Norman Teb- 
bit. Atentatul a fost revendicat de 
aripa militară extremistă a organi
zației separatiste Armata Republica
nă Irlandeză (I.R.A.). din Irlanda de 
Nord.
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