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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit, simbătă dimineața, pe Mo
hammad Asad Khan, ministrul petro
lului si resurselor naturale al Pa
kistanului, care face o vizită în țara 
noastră.

Ministru) pakistanez a -'transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
călduros salut din partea președin
telui Pakistanului, general Moham
mad Zia-ul Haq. Totodată, oaspetele 
a mulțumit pentru primirea acorda
tă. pentru ospitalitatea cu care a 
fost intîihplnat în timpul vizitei în 
România.

Tovarășul' Nicolae Ceaușescu a

mulțumit pentru salut si a rugat să 
se transmită președintelui Pakista
nului cordiale salutări si cele mai 
bune urări.

în cadrul. primirii au fost evocate 
cu satisfacție bunele relații de priete
nie care s-au statornicit și se dez
voltă intre România și Pakistan și 
a fost exprimată dorință de a dez
volta conlucrarea dintre cele două 
țări in folosul popoarelor român și 
pakistanez, al cauzei păcii, secu
rității si înțelegerii in lume. în acest 
cadru s-au evidențiat posibilitățile 
de colaborare ne diverse planuri. S-a 
subliniat că România, și Pakistanul 
pot să-și extindă cooperarea, cu de

osebire în direcția intensificării acți
unilor de explorare și exploatare in 
domeniile petrolului, gazelor, resur
selor minerale. S-a abordat, in acest 
sens, posibilitatea construirii de 
către România a unor noi unități 
petrochimice in Pakistan, care să 
permită acestei țări să valorifice în 
mod superior resursele de care dis
pune.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a partici
pat Ion M. Nicolae. viceprim-miriis- 
tru al guvernului.

A fost prezent Sibte Yahya Naqvi, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Pakistanului la București.

W Întâmpinarea congresului
AL XIILLEA AL PARTIDULUI

Răspuns muncitoresc prin fapte 
însuflețitoarelor chemări

ale tovarășului Nicolae Ceaușescu

MUNCĂ PLINĂ DE ABNEGATiE PENTRU
ÎNDEPLINIREA PLANULUI
SI A ANGAJAMENTELOR

Apropierea Congresului al XIII-lea al partidului conferă întrecerii socialiste o nouă 
și puternică vigoare, colectivele muncitorești de pe întreg cuprinsul țării acționînd cu 
sporită energie, cu dăruire și abnegație pentru îndeplinirea planului și a angajamen
telor asumate pe acest an, pentru a întregi cu noi și remarcabile fapte ale muncii și 
hărniciei bogatul bilanț al realizărilor de pină acum. Stau mărturie și numeroasele vești 
primite ieri de la corespondenții „Șcînteii", despre tot atîtea împliniri vrednice de 
toată lauda.

Recorduri ale săptămînii. Pentru a 
înțelege mai bine semnificația, dar și în
dreptățită mindrie a colectivelor muncito
rești din industria județului Bistrița-Nă- 
săurl, care raportează un nou record al a- 
cestei săptămini, corespondentul nostru 
Gheorghe Crișan ne reamintește' de anul 
1968, an in care s-a semnat, de fapt, „certi
ficatul de naștere" al industrializării" și în' 
această parte a tării. Ca atare, industria a 
cunoscut aici, ca. și in celelalte județe ră
mase mai în urmă, un ritm superior de dez
voltare față de cel mediu pe țară. Așa se 
face că acum se realizează aici, într-o sin
gură lună, o producție-marfă .în valoare de 
peste un miliard de lei, mai exact cu 400 de 
milioane de lei mai mare decît valoarea pro
ducției industriale a acestui județ in întreg 
anul 1968. Saltul este impresionant | Prac
tic, asta înseamnă că ieri, sîmbătă, s-a reali
zat o producție de peste 20 de ori mai mare 
decît intr-o zi similară de acum numai 16 
ani, din aceeași lună, octombrie. Cine sînt 
„industriașii" ținuturilor Bistriței și Nă- 
săudului, inexistenți acum 16 ani ? Sint me- 
talurgiștii din Beclean, electroniștii și făuri
torii de mecanică fină din Bistrița, texti- 
liștii din Năsăud și multi alții. Industrii noi, 
profesii noi, intr-un județ care a cunoscut, 
asemenea întregii țări. în perioada care a 
trecut de la Congresul al IX-Iea'al partidu
lui, o dezvoltare economică și socială fără 
precedent.

Un alt record este semnat de puternicul 
colectiv muncitoresc de la cunoscuta între
prindere ..1 Mai" din Ploiești. Angajin- 
du-se să realizeze în regie proprie un mare 
volum de investiții, destinat dezvoltării și 
modernizării întreprinderii, muncitorii și 
specialiștii de aici s-au întrecut pe ei înșiși, 
punind ! in funcțiune o nouă capacitate pen
tru fabricarea de prevenitoare de erupție, 
cu două luni înainte de. termenul prevăzut. 
In momentul de față — ne spune corespon
dentul nostru Constantin Căpraru — con
structorii și montorii dau zor pentru a pune 
in funcțiune — tot înainte de termen, do- 
borindu-și propriul record — încă o capa
citate de producție in care se vor realiza tot 
prevenitoare de erupție, foarte solicitate atit 
de industria petrolieră din țară, cît și la' 
export.

Tot cu două luni mai devreme decît ter
menul planificat — ceea ce constituie un 
record in materie — a intrat în funcțiune, ■ 
la întreprinderea pentru articole tehnice 
din cauciuc Botoșani, o nouă capacitate de 
producție care va realiza anual 2 500 tone 
de benzi transportoare. întrucît întreprin
derea botoșăneană urmează să devină unul 
dintre principalii producători ai țării de 
benzi transportoare din cauciuc — ne spune 
Silvestri Ailenei — alte noi capacități pro
filate pe aceste produse vor fi racordate în 
circuitul productiv pină la sfîrșitul anului. 
Pentru grăbirea montării utilajelor, din ini
țiativa comitetului de partid al întreprin
derii s-au constituit'trei echipe formate din 
cei mai buni muncitori,. maiștri și specia
liști de aici, care lucrează cot la cot cu 
constructorii. Ei s-au angajat ca pînă la 
Congresul al XIII-lea al partidului să pună 
în fuppțiune încă o capacitate de producție 
pentru alte 2 000 tone anual de benzi trans
portoare.

Felicitări fruntașilor I Din iudetul 
Ialomița, corespondentul nostru Mihai Vi- 
șoiu ne anunță un rezultat de prestigiu : 
colectivele de oameni ai muncii din 23 de. 
unități economice raportează, in cinstea 
înaltului forum al comuniștilor, realizarea 
planului pe 4 ani din actualul cincinal. Fe
licitări tuturor celor 23 de colective frun
tașe! Felicitări muncitorilor, maiștrilor și 
specialiștilor de la întreprinderea de ferite 
Urziceni. celor de la întreprinderea de ulei 
Slobozia, de la toate celelalte unități care 
s-au angajat să acționeze și în continuare 
cu toate forțele pentru a realiza, pînă la 
sfîrșitul anului, o producție suplimentară în 
valoare de aproape o jumătate de miliard 
de lei.

Aceleași felicitări li se cuvin și entu
ziaștilor brigadieri de la Șantierul național 
al tineretului din bazinul carbonifer Motru. 
După cum ne transmite Dumitru Prună, în 
cursul zilei de ieri, sîmbătă, ei au ridicat 
la 100 000 tone cantitatea de lignit extrasă 
și transportată peste prevederile de plan, de 
la începutul anului, din perimetrul carierei

Petre POPA.
(Continuare in pag. a V-a)
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g ȚARA - UN VAST ȘI DINAMIC ȘANTIER
^Ial marilor împliniri socialiste

în bătălia 
pentru 

performanțe 
se formează 
oamenii de 
performanță

FAPTE, OPINII Șl PROIECTE
LA ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI GRELE DIN CAPITALĂ

în pagina a Iî-a

0 SĂPTĂMÎNĂ DECISIVĂ
PENTRU ÎNCHEIEREA
INSĂIMĂRIIOR SI 

DDGENIAREA RECOLTĂRII 
PRIORITĂȚI ALE ACESTOR

ZILE:
• Terminarea grabnică a însă- 

mînțării grîului, a celorlalte cul
turi de toamnă pe întreaga su
prafață prevăzută

• Intensificarea ritmului de re
coltare a porumbului în toate 
unitățile / agricole, în toate ju
dețele

• Livrarea în mod ritmic, con
form graficelor, a produselor 
agricole la bazele de recepție și 
la unitățile prelucrătoare

Oameni și căruțe la culesul și transportul porumbului 
la ferma nr. 2 a C.A.P. Rătești. (Publicăm in pagina 
a lll-a a ziarului un reportaj transmis de brigada 

„Scînteii” din județul Argeș)

MECANIZATORI, COOPE

RATORI, SPECIALIȘTI, OA

MENI AI MUNCII DIN AGRI

CULTURĂ !

Munciți fără preget, întreaga zi- 
lumină, pentru a încheia cît mai 
repede însfimînțarea culturilor de 
toamnă, spre a pune baze solide 
recoltelor mari din anul viitor!

Participați cu toate forțele, folo
siți din plin mijloacele tehnice de 
care dispuneți pentru a st ringe și 
pune neîntîrziat la adăpost întrea
ga recoltă!

Arhitectură nouă pe vechea Cale a Moșilor Foto : S. Cristian

Proiectul de Directive ale Congresului al XIII-lea

REDUCEREA PONDERII CHELTUIELILOR 
MATERIALE ÎN PRODUSUL SOCIAL 
condiție esențială pentru progresul 

multilateral al tării
Proiectul de Directive ale Congre

sului al XIII-lea al partidului, do
cument de o deosebită importantă 
teoretică si practică pentru organi
zarea si desfășurarea întregii activi
tăți economice, politice și sociale in 
cincinalul 1986—1990, cit și in per
spectivă. .pînă în anul 2000. reflectă 
preocuparea statornică a conducerii 
partidului si statului nostru pentru 
concentrarea si mobilizarea efortu
rilor creatoare ale poporului român 
în direcțiile prioritare pentru înfăp
tuirea Programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate si crearea condițiilor necesa
re. trecerii, in perioada următoare, 
la. realizarea fazei superioare a so
cietății socialiste1. Ia construcția co
munismului în România.

Prin prevederile sale, proiectul de 
Directive, a cărui elaborare și fun
damentare s-au desfășurat, în toate 
etapele, sub directa conducere a 
secretarului general al partidului, 
președintele tării, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, asigură consolidarea și 
accentuarea procesului de dezvoltare 
intensivă a economiei naționale, 
fructificarea mai deplină a puterni
cului potential material., tehnic, 
uman si financiar de care dispunem, 
pentru -creșterea producției materia
le, a avuției naționale și eficienței 
economice.

Semnificativ pentru orientarea im
primată de secretarul general al 
partidului ca dezvoltarea economi- 
co-socială să se desfășoare Ta cote 
din ce în Ce mai inalte de eficiență 
este faptul că, in cursul cincinalului 
viitor, se va continua si accentua 
considerabil procesul de reducere a 
ponderii cheltuielilor materiale în 
produsul social. Este un lucru veri
ficat de viată că vigoarea, dinamis
mul. competitivitatea si eficienta 
unei economii depind în bună mă
sură de - capacitatea acesteia de a

/ Prezentul vastelor trăiri,
’ al demnității și mîndriei,
ț trimite-n timp prelung ecou — 
t Din prag de trainice-mpliniri 
ț solemn, răsună cintec nou 

cu-nariparea măreției.

Cornel IUGA,
adjunct al ministrului finanțelor

încorpora rapid în producție cuce
ririle tehnico-stiintifice contempora
ne. de a asigura ridicarea perma
nentă a gradului de prelucrare si 
valorificare a resurselor materiale, 
de a obține produse cu uri înalt rii- 
vel tehnic si valoare de întrebuin
țare ridicată, cu consumuri materia
le si. de muncă scăzute. Numai pe 
această bază devin realmente po
sibile reducerea ponderii cheltuieli
lor materiale în produsul social, 
creșterea valorii nou create, respec
tiv a venitului național. Dealtfel, 
orice reducere a cheltuielilor mate
riale. a ponderii acestora in produ
sul social echivalează cu un spor 
direct de venit național, multiplicind 
astfel resursele aliate la dispoziția 
societății pentru înfăptuirea obiecti
velor de dezvoltare economică și ri
dicare a bunăstării materiale și spi
rituale a intregii populații.

Ritmurile si proporțiile dezvoltă
rii în cincinalul viitor, bazate ne a- 
naliza aprofundată a potențialului de 
care dispunem în prezent, pe posi
bilitățile si cerințele economiei, ale 
legilor obiective si tendințelor ceste 
manifestă ne olan mondial, sînt ast
fel concepute incit să asigure sa
tisfacerea optimă a cerințelor eco
nomiei naționale, ale populației, în
cadrarea mai intensă în circuit-ul 
mondial de valori materiale si spi
rituale. concomitent cu asigurarea 
valorificării superioare a tuturor re
surselor societății si desfășurarea ac
tivității .productive la cote înalte de 
eficientă. ț

Reducerea în continuare a ponde
rii cheltuielilor materiale în produ
sul social, ca una din sarcinile de

bază ale dezvoltării în cincinalul ur
mător. este temeinic fundamentată 
prin proiectul Directivelor Congre
sului al XIII-lea al partidului. Fără 
intenția de a intra în detalii, se im
pun relevate in acest context cite- 
va din direcțiile prioritare prevăzu
te pentru înfăptuirea acestei sarcini.

In primul rind. pe baza incorpo
rării cuceririlor tehnico-stiintifice. 
in cincinalul următor se va conti
nua procesul de modernizare a struc
turii economiei românești, in sensul 
dezvoltării prioritare a ramurilor de 
virf ale progresului tehnic, care 
valorifică la cote înalte de eficien
tă materiile Prime si materialele su
puse prelucrării. Astfel, in condiții
le creșterii ue ansamblu a produc
ției industriale cu 34—37 la sută, 
ritmuri cu mult mai mari sint pre
văzute pentru industria construcții
lor de mașini, iar în cadrul aces
teia. pentru, produsele industriei e- 
lectronice si electrotehnice, cele de 
mecanică fină și utilajele tehnologice 
complexe. Această orientare are în 
vedere, printre alte aspecte de fond 
ale echilibrului economic, si faptul 
că valoarea producției industriale ce 
se obține pentru fiecare leu cheltuit 
cu materiile prime, materialele, com
bustibilii si energia consumate pen
tru producția respectivă — si care, 
după cum se știe, dețin principa
la pondere în totalul cheltuielilor de 
producție — este in industria con
structoare de mașini de peste 2,3 ori 
mai mare decît media pe ansamblul 
industriei.

Este de subliniat că. prin asimi
larea si introducerea in fabricație a 
produselor si tehnologiilor noi. ridi
carea generală a nivelului tehnic si 
calitativ al produselor, reducerea 
greutății si gabaritului acestora în 
raport strict de solicitările in func
ționarea la beneficiari, diminuarea
(Continuare în pag. a Il-a)

PENTRU CONGRES
A fost, va fi și ce există 
se contopesc în noi deplin — 
Sintem o unică ființă 
și Carta noastră comunistă 
Prevede-nalta biruință 
a românescului destin.

Ne e statornic legămint 
și e supremul nostru gînd, 
foc viu, în vatra milenară - 
Să înflorim acest pămînt 
și să veghem această țară 
spre comunism înaintind I

Corneliu ȘERSAN

*

*

Educația permanenta
-1

Societatea românească 
se găsește in preajma 
unui mare eveniment po
litic — Congresul al 
XIII-lea al P.C.R. —, 
care va marca o nouă și 
cuprinzătoare deschidere 
către țeluri menite să ri
dice patria noastră pe 
adevărate culmi de pro
gres material și spiri
tual.

Școala) devenită pirghie 
de bază in formarea omu
lui nou, cu gîndire înain
tată și spirit revoluționar, 
primește pi-in proiectul 
de Directive ale celui 
de-al XIII-lea Congres 
răspunderi mari, mobili
zatoare, a căror împlinire 
implică un puternic salt 
calitativ al întregului 
proces de instrucție și 
educație, o deplină con
cordanță între comanda 
socială, profilul intelec
tual și moral al noii ge
nerații.

a ____________
cil clariLăleȚn-programul 
partidului, a fost expusă

recent cu rigoare științi
fică și înflăcărat patrio
tism de secretarul gene
ral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, în 
chemarea adresată cadre
lor didactice- și tineretu
lui studios, la marea

munca simplă la cea com
plexă, bazată pe o tehni
că inaitâ care trebuie 
cunoscută și stăpînită, 
ceea ce presupune co
nexiunea cu știința și 
cultura, educație comu
nistă, atitudine revOluțio-

ÎNSEMNĂRI de acad. Cristofor I.
SIMÎONESCU

adunare populară din 
municipiul Timișoara.

Esto firesc deci ca 
noile orientări și teze 
puse în fața școlii roma
nești moderne să determi
ne o analiză atentă a ac
tualelor structuri, care să 
opereze asupra principi
ilor și funcțiilor sale do
minante) să conducă la 
creșterea continuă a pon
derii invățămintului în 
întreaga dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării.

Școala modernă este 
implicată în procesul în
noirilor, al trecerii de la

nară pe toate etajele sale.
Mă gîndesc, în primul 

rînd, la imperativul le
găturii organice, nefor
male a invățămintului cu 
viața, la conceptul origi
nal al integrării cu știin
ța și producția de bunuri 
materiale, altfel spus, 
la imbinarea pregătirii 
teoretice și aplicate. Cu 
toate succesele înregistra
te, care, așa cum ara
tă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au contribuit 
Ia „marile transformări 
revoluționare din Româ
nia", ne găsim încă la

începutul unui ,drum 
lung, de perfecționare a 
intregii activități pedago
gice, de asamblare a tu
turor factorilor instruc- 
tiv-educativi și de mobi
lizare a potențelor școlii 
cu o sporită exigen
ță, pentru înfăptuirea 
neabătută a marilor o- 
biective cuprinse in pro
iectul de Directive ale 
celui de-al XIII-lea Con
gres al P.C.R. Atingerea 
unei atare înălțimi in for
marea profesională și eti
că, implementarea noului 
cu mai multă vigoare și 
receptivitate in activita
tea didactică, științifică 
și de producție privesc in 
primul rind pe dascăli, a 
căror muncă de informa
re in afara școlii și pre
viziune se cer amplifica
te atit prin cuprindere, 
cit și calitativ. Simpla 
acumulare cantitativă de 
cunoștințe intr-un dome
niu restrins, oricit ar fi
(Continuare 
in pag. a IV-a)
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Sigur, este foarte interesant să 
cercetezi trecutul unei între
prinderi cum este cea de ma
șini grele București. Vetera

nii ei îți vor povesti cu emoție și 
mîndrie despre prima cupă de pă- 
mînt smuls pe fostul cimp al Ber- 
cenilor, în 1961, pentru fundația 
actualelor hale ; oțelarii vor evoca, 
la fel de emoționați, momentul ela
borării primei șarje de oțel înalt 
aliat la primul cuptor de 50 de 
tone, într-o noapte din iunie 1966 ; 
forjorii, la rîndul lor, vor retrăi cu 
aceeași intensitate clipa de neuitat 
din iulie 1989, cînd forja de 12 000 
de tone-forță — creație în propor
ție de 90 la sută a tehnicii româ
nești, unică în țară și printre cele 
cîteva existente in lume — a prins 
pentru prima oară între nicovalele 
ei un lingou incandescent de 60 de 
tone, a început să-I prelucreze con
form comenzilor calculatorului elec
tronic cu care este dotată si. după 
numai 50 de minute de orel'icrere, 
a fost gata un arbore cotit destinat 
unui nou motor naval de mare pu
tere;, la fel, constructorii de turbi
ne electrice pentru marile termo
centrale, constructorii de utilaje 
complexe pentru industria meta
lurgica și siderurgică, pentru in
dustria chimica, pentru industria 
construcțiilor de maș.ni — cu toții 
au vii in memorie premierele Iar 
absolute, ue mare răsunet și de 
malta eficiența in ansamoiul pro
cesului inuustrializârii noastre so
cialiste. Uzina aceasta, de pildă, 
și-a legat numele de realizarea u- 
nor mari construcții energetice ale 
țării, prin echipamentele și turbi
nele ae mare putere furnizate, cum 
sint hidrocentrala de la „Porțile 
de Fier I" sau termocentralele de 
la Rovinari și Anina, de utilarea 
unor mari combinate metalurgice și 
siderurgice, cum sint cele de la 
Galați și de la Călărași, de făuri
rea coloanelor de sinteza — adevă
rate laboratoare — pentru moder
nele combinate chimice, de felul 
celui de la Drobeta- x’urnu Severin, 
și așa mai departe.

Toate acestea iși au locul lor 
precis în memoria uzinei, in me
moria colectivului ei muncitoresc, 
jalonează un drum bogat în reali
zări de prestigiu, de izDinzi remar
cabile in promovarea noului in teh
nică, in știință.

Un drum care, începînd cu pe
rioada inaugurată de cel de-al XII- 
lea Congres al partidului, se înscrie 
ca o cutezătoare ascensiune în ob
ținerea unei noi calități în întreaga 
activitate a uzinei. Orientările ho- 
tărite spre obținerea unei calități 
noi, superioare au căpătat chip 
concret prin căutări fructuoase, ur
mate de soluții originale, eficiente 
in înnoirea și modernizarea energi
că a întregii producții, în promo
varea de noi tehnologii, în care pro
cesele de automatizare și mecani
zare complexă au mobilizat toate 
energiile umane creatoare. Le-au 
mobilizat intr-un mod deosebit, so- 
licitîndu-le din plin capacitatea de 
autoperfecționare profesională, teh
nică și științifică, ea însăși legată 
organic de realizarea obiectivelor 
productive de perspectivă, determi- 
nind un adevărat salt calitativ în 
toate comDartimentele întreprinde
rii. Gîndul oamenilor — muncitori, 
tehnicieni, ingineri — se îndreaptă 
în aceste zile premergătoare ma
relui forum al comuniștilor către 
acest prezent de dinamică eferves
cență creatoare și, îndeosebi, către 
viitor.

Este șl firesc ca lucrurile să 
se petreacă așa — ne spunea 
tovarășul Năstase Ioniță, se
cretarul comitetului de partid. 

Reali'ările de pînă acum consti
tuie doar o trainică temelie pen
tru realizarea proiectelor de viitor 
si mai îndrăznețe. întreprinderea 
de mașini grele București, unitate 
repre-entativă a industriei noastre 
socialiste, ctitorită de secretarul 
g moral al partidului, imediat după 
celde-al IX-lea Congres, a fost de 
la început concepută să se con
frunte permanent cu viitorul în 
tehnică, să-1 sondeze și să-l prefacă 
în prezent. De aceea, dezbaterile 
comuniștilor în conferința comite
tului de partid au fost dominate de 
problemele privind, de exemnlu, 
modernizarea producției de utilaj 
energetic pentru folosirea și mai 
eficientă a cărbunilor inferiori și a

(Urmare din pag. I)

consumurilor, se prevede ca In cin
cinalul următor gradul de valorifi
care a materiilor prime, materiale
lor. combustibilului si energiei să 
crească in industrie cu 25—27 la 
sută.

In al doilea rînd. o direcție im
portantă de acțiune pentru reduce
rea cheltuielilor materiale privește, 
desigur, analiza factorilor care in
fluențează mărimea fiecărui ele
ment al acestora, cum ar fi : gra
dul de dezvoltare a bazei tehnico- 
materiale : niveiul înzestrării teani- 
ce a muncii, tehnologiile utilizate si 
aolicarea in producție a celor mai 
noi rezultate douindite de stiinta si 
teanica mondială : durata fizică de 
folosire a mijloacelor de muncă, ni
velul lor calitativ si evaluarea a- 
ces.ora ; consumul specific, prețul și 
calitatea obiectelor muncii s.a. In 
■analiza cheltuielilor materiale este 
necesară corelarea permanentă cu 
mărimea normelor de consum ale o- 
biectelor muncii si mărimea valorii 
transmise de miiloacele de muncă. 
Totouată. analiza cheltuielilor mate
riale implică identificarea principa
lelor căi de diminuare a acestora, 
respectiv reducerea greutății si ga
baritelor produselor, perfectionarea 
permanentă a normării consumuri
lor. îmbunătățirea calității materia
lelor. utilizarea oe scară mai largă 
a înlocuitorilor, refolosirea materia
lelor recuperate, reducerea cheltuie
lilor de aprovizionare si stocare.

Ca urmare, este nepesar ca in ca
drul fiecărei ramuri si unități, la 
nivelul fiecărui produs si reper, incă 
in faza de concepție si proiectare 
să fie supusa unei riguroase si e- 
xigente analize tehnico-economice 
modul de organizare a producției si 
a muncii normele de consum, teh
nologiile de fabricație etc., astfel in
cit producția industrială, agricolă, de 
constructii-montai. fiecare produs, o- 
biect de investiții ori serviciu pres
tat să fie realizat la un nivel teh
nic si calitativ ridicat, cu cheltuieli 
tot-le si materiale cît mai scăzute. 
Prin ridi area gradului de valorifi
care a materiilor prime si materia
lelor. diminuarea consumurilor si 
sporirea productivității muncii ur

De la Congresul al XII-lea la Congresul al XIII ■lea al partidului

a ȚARA ~ UN VAST ȘI DINAMIC ȘANTIER 
AL MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE

șisturilor bituminoase. Ne mîndrim 
că am construit pînă acum peste o 
sută de turbine, de la 1 megawatt 
putere pînă la 330 de megawați, 
pentru centralele electrice ale țării 
sau pentru echiparea unor centrale 
de peste hotare. Și vom mai con
strui, desigur ; forțele noastre, do
tarea noastră la nivel tehnic mon
dial ne permit să pășim în viitorul 
imediat, în primele rînduri, la 
transpunerea în viață a prevederi
lor proiectului de Directive privind 
îndeplinirea exemplară n progra
mului energetic inițiat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Deci să reali
zăm lucruri de performanțe și mai 
înalte. Așa că am hotărît i să 

In bătălia pentru performanțe se 
formează oamenii de performanță

FAPTE, OPINII $1 PROIECTE LA ÎNTREPRINDEREA 
DE MAȘINI GRELE DIN CAPITALĂ

trecem fabricarea turbinelor de mai 
mică putere Combinatului de utilaj 
greu de la Iași și să ne concentrăm 
și mai puternic forțele pentru pre
gătirea fabricației turbinei de 700 
de megawați. Vă da[i seama ce în
seamnă acest lucru? In lume sînt 
numai cîțiva coloși industriali ca
pabili să producă această adevărată 
uzină de energie. Totodată, pe a- 
genda de lucru a colectivului nos
tru este trecută, la loc de frunte, 
realizarea cu maximum de exi
gență. in anul ce vine, a echipa
mentelor pentru centralele electri
ce nucleare.

Premierele prezentului vor fi 
in curind depășite — intervi
ne în discuție tovarășul Radu 
Badiu, secretar adjunct al 

comitetului de partid, șeful birou
lui de metrologie. Pentru că a fost 
amintită aici viitoarea turbină de 
700 de megawați aș vrea să pre
cizez că, pentru rotorii ei, oțelarii 
s-au întrecut pe ei înșiși, turnind 
180 de tone oțel lichid, de înaltă 
calitate, repetînd performanța rea
lizată cu prilejul turnării, pintenu
lui cîrmei navelor românești de 
150 000 de tone. Ei vor depăși acest 
record, turnînd anul acesta lingouri 
de 250 de tone, iar în anul viitor 

mează ca în cursul cincinalului vii
tor. potrivit proiectului de Directi
ve. cheltuielile totale la 1 090 lei 
producție industrială să se reducă cu 
110 lei. iar cele materiale cu peste 
80 lei ; de asemenea, reduceri în
semnată ale costurilor totale si ale 
celor materiale sînt prevăzute pen
tru toate ramurile economiei națio
nale. Dealtfel, pe calea reducerii 
cheltuielilor de producție și. îndeo
sebi, a celor materiale se vor ob
ține însemnate economii, care spo
resc resursele financiare ale socie
tății. Asa. de exemplu, din analize-
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Reducerea ponderii 
cheltuielilor materiale

le făcute rezultă că economiile Pre
văzute a se realiza în cincinalul 
1986—1990 in industrie prin redu
cerea costurilor totale — din care 
peste 72 la sută se obțin prin di
minuarea cheltuielilor materiale — 
asigură mai mult de jumătate din 
resursele necesare finanțării progra
mului de investiții prevăzut pentru 
această ramură..

Sporirea gradului de valorificare 
a materiilor prime si materialelor si 
diminuarea consumurilor materiale 
sînt fundamentate în fiecare ramu
ră si unitate prin programe specia
le în cadrul cărora un rol de n.- m 
ordin il are Programul de cerceta
re științifică, dezvoltare tehnologică 
și introducere a progresului tehnic, 
elaborat sub conducerea directă a 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceausescu, președinta Consi
liului National pentru Știintă si Teh
nologie. cu participarea institutelor 
centrale si academiilor, a ministe
relor si centralelor industriale.

Pe calea reducerii consumurilor 

de 400 de tone. Ce aș vrea eu să 
spun ? Cifrele acestea, care indică 
performanțe nemaiîntilnite in me
talurgia noastră, pot da o imagine 
despre drumurile noi, nestrăbătute 
încă, spre cucerirea cărora ne în
deamnă prevederile proiectului de 
Directive și Ia care gîndesc intens 
muncitorii și inginerii noștri. Dru
murile noi sînt numeroase, vizînd 
domenii foarte importante ale mo
dernizării în industria min’eră, de 
pildă, in industria extracției pe
trolului, pentru care realizăm pră
jini pentru forajul de mare adîn- 
cime, în electrotehnică și în side
rurgie, in industria chimică și în 
cea nucleară.

— Intr-adevăr, sint drumuri în
drăznețe, spectaculoase.

— Mai spectaculos este însă, so
cotesc eu, efortul propriu al oa
menilor. fie că sint muncitori, teh
nicieni sau ingineri, de a se pregăti 
pe măsura proiectatelor performan
țe, făcind posibilă deschiderea 
noilor drumuri în viitor. Este un 
efort permanent, pasionant, de 
autodepășire, pe care poți să-l sur
prinzi in nenumăratele lui fațete. 
„Meseria, tovarășe — imi spunea 
zilele trecute un muncitor specia
list, cu care discutam despre cali
tatea noilor generații de muncitori 
— nu se mai învață, cum se spunea 
de obicei, din tată în fiu. Știți că 
formula asta a circulat multă vre
me. .“. „Și circulă încă — am pre
cizat eu. Nu văd de ce și-ar fi pier
dut valabilitatea11. „Intr-o uzină ca 
a noastră — și-a continuat el gîn
dul — nu cred că mai este potrivi
tă. Să-1 luăm, de exemplu, pe fiul 
meu. Dacă s-ar mulțumi numai cu 
ce l-aș învăța eu, mîine cunoștin
țele lui riscă să fie învechite. Eu 
însumi dacă aș rămîne la ce știu 
ăș fi depășit de noile cerințe11. '

— Și ce concluzie ați tras ?
Omul, mi-am dat seama, me

ditase îndelung la acest lucru. 
„Sigur — îmi spunea eV — se 

materiale si energetice. în strînsă 
conexiune cu sporirea eficienței și a 
gradului de valorificare a resurselor 
materiale, proiectul de Directive 
prevede ca ponderea cheltuielilor 
materiale in produsul social să 
scadă Ia 53 Ia sută in 1990. 
Reducerea ponderii cheltuielilor ma
teriale in produsul social asigură da 
ritmui de creștere al venitului na
tional (de 7,6—8.3 Ia sută, in medie 
pe an) să devanseze pe cel al pro
dusului social (5.0—5,7 la sută). în 
aceste condiții, reducerea cheltuieli
lor materiale stă la baza accelerării 

creșterii venitului national, a creă
rii resurselor suplimentare pentru 
dezvoltarea viitoare a potențialului 
productiv, cît și pentru creșterea 
fondului de consum al societății, a 
nivelului de trai material și spiritual 
al întregului popor. Este de mențio
nat că circa 38 la sută din sporul de 
venit național din 1990, față de 1985, 
urmează a se realiza prin reducerea 
cheltuielilor materiale, a ponderii a- 
cestora in produsul social.

In strategia dezvoltării economiei 
naționale, orientarea snre reducerea 
cheltuielilor materiale contribuie in 
mod direct la ridicarea gradului de 
competitivitate al produselor româ
nești. alinierea acestora la cerințe
le existente oe olan mondial prin 
realizarea unor produse cu parame
tri tehnico-funcționali superior}. „.De 
asemenea, prin economisirea unor 
însemnate resurse materiale indige
ne devin posibile renunțarea la u« 
nele importuri de materii prime ce 
nresuoțin însemnate eforturi valuta
re si crearea condițiilor de conser

transmit, fără îndoială, din tată în 
fiu valorile, principiile de etica 
muncii. Disciplina, conștiinciozita
tea, rigoarea față de propria acti
vitate, răspunderea muncitorească 
își au importanța lor inestimabilă, 
un cimp de acțiune nelimitat, dar 
cunoștințele... Tatăl și fiul învață 
la un loc, cuceresc noi domenii în 
meserie. Am greși, zic eu, gîndind 
orizontul profesional al «schimbului 
de mîine» pornind de la orizontul 
nostru, care și el este în plină miș
care. De aceea, învățăm împreună 
să devenim mereu alți oameni11. 
Sincer mărturisesc, iată o temă de 
meditație care m-a prins și ne 
mine. S-ar putea să existe și alte 

păreri, dar faptul ■ că un simplu 
muncitor sesizează nuanțe subtile 
în procesul devenirii lui și al ur
mașilor lui, preocupat să nu piardă 
pasul cu ritmurile noastre de dez
voltare vertiginoasă, este semnifi
cativ. Poate că ceea ce am poves
tit eu să vi se pară că nu are o 
legătură prea strînsă cu faptul că 
ne propunem să obținem noi per
formanțe, mult mai ridicate, in 
privința creării echipamentelor In
dustriale pe care le fabricăm. Dar 
are ! Un sudor — pentru că inter
locutorul meu sudor este — care 
gîndește ca el, de exemplu, nu 
mai este sudorul de tip clasic, ci 
un muncitor cu totul deosebit, ca
pabil să-și înțeleagă altfel mese
ria, la alte cote, cu alte posibilități 
de împlinire a propriei personali
tăți Un om ca el nu se va lăsa 
invadar de rutină, va găsi noi so
luții șixcăi mai bune și mai scurte, 
mai eficiente, pentru obținerea de 
performanțe mereu mai înalte.

Despre acest efort de autode
pășire am avut apoi prilejul 
să discutăm și în alte com
partimente ale uzinei. La fa

brica de turboagregate, inginerul- 
șef, tovarășul Alexandru Sveț, își 
amintea, cu o plăcută nostalgie, 

vare a bogățiilor naturale și de pre
lungire a duratei lor de exploata
re : în acest fel va fi posibil să se 
achiziționeze din import numai ceea 
ce este absolut necesar dezvoltării e- 
conomiei si nu se poate produce in 
tară.

In condițiile aplicării mecanismu
lui economi co-financiar perfecționat, 
reducerea pe toate căile a chel
tuielilor materiale este concepută 
pentru a asigura creșterea eficientei 
economice prin unirea forțelor, a tu
turor resurselor si directionarea lor 
corespunzătoare cu opțiunile si prio

ritățile de interes national, prin pro
movarea initiative! si autonomiei 
funcționale lărgite a unităților eco
nomice. a unui ansamblu de mijloa
ce de cointeresare, de atribuții si 
competente ale acestora în realiza
rea si»dePăsirea planului de produc
ție.

Pentru realizarea obiectivelor pre
văzute ne lima reducerii costurilor, 
o deosebită semnificație prezintă 
prevederile din proiectul de Direc
tive privind ..creșterea veniturilor 
populației, a retribuției reale oe mă
sura sporirii venitului national si a 
productivității muncii, a reducerii 
costurilor de producție, și îndeosebi 
a cheltuielilor materiale11. In urmă
toarea etană de dezvoltare a Patriei, 
un rol deosebit îl are aplicarea unor 
miiloace concrete de cointeresare 
directă a fiecărui colectiv muncito
resc si om al muncii pentru gos
podărirea cu înaltă răspundere a 
materiilor prime, materialelor, ener
giei si combustibililor. Pe această 
linie se situează alocarea unei cote 

momentul cînd, în anul 1974, i se 
încredințase, din partea uzinei, mi
siunea de a da asistență tehnică la 
termocentrala de la Rovinari.

— Am trăit atunci emoții puter
nice, pentru prima oară participam 
la pornirea, la locul de destinație, 
a unei turbine de 330 de megawați, 
produsă de noi. Și răspundeam, 
deopotrivă, de reușita acestui 
deout.

— De ce emoție ? Doar ați par
ticipat la faoricarea ei — erați pe 
atunci tehnolog — îi știați toate 
secretele, ați pus mina la montajul 
ei...

— Toate acestea sînt adevărate. 
Noi. întreg colectivul, lucrasem cu 
exigență maximă, cu răspundere. 
Dar, pe vremea aceea, incă mai 
aveai prilejul să auzi pe cite unul: 
„Degeaba, cu muncitori și tehni
cieni din prima generație nu pu
tem realiza turbine capabile să le 
concureze pe cele construite în 
străinătate, de oameni cu experien
ță in domeniu11. Nu admiteam. de
sigur, asemenea opinii, aveam con
știința că sîntem in stare să le 
stăm alături cu cinste acelora de 
pe alte meridiane. Dar. la Rovi
nari, pentru prima oară în viata 
mea urma să verific această reali
tate, fiind eu însumi direct impli
cat. Și încă într-o confruntare la 
fel de directă : una din turbinele 
instalate deja purta o marcă străi
nă de prestigiu. Funcționa irepro
șabil. pe deasupra.

— încerc să vă înțeleg emoția. 
Totuși...

— Nu e nici un totuși. Aceasta 
era situația. Trebuia să pornesc, 
în acele condiții, turbina fabricată 
de noi la „mașini grele11. Tot acolo 
și tot atunci venise și Hațieganu, 
aici de față la discuția noastră, 
destul de tînăr, bobinator. Absol
vise. dacă nu mă înșel, școala nu
mai cu doi ani în urmă.

— Așa este. îmi revenea misiu
nea să izolez rotorii — intervine 
Gheorghe Hațieganu. Și m-ați în
trebat cu o oarecare teamă : „Omu
le, știi să faci treaba asta ?“

— Am pornit turbina. Aparatele 
de control păreau să nu înregistre
ze vibrații. Erau oare stricate 1 — 
ne-am întrebat noi. Lucrurile nu 
stăteau nicidecum așa. Turbina 
funcționa excelent. Vibrațiile el 
erau cu mult mai slabe decît cele 
ale turbinei străine, aproape im
perceptibile. Adică, era mult mai 
bună turbina noastră, mai bine 
construită. De atunci m-am vinde
cat de orice „complexe11 în dome
niul construcțiilor de turbine. 
Avem forță, avem capacitate teh
nică. avem muncitori de viitor — 
mi-am spus cu mîndri» iust'ficotă. 
Din acest punct de vedere, gîndin- 
d"-mă la realizarea turb'nei de 
700 de megawați — sarcină de pri
mă importantă pentru v’itornl 
imediat — nu am mei o îndoială, 
sînt convins că va fi o reușită.

C're drum nou îți anare în 
făt.ă așternut cu asfalt? — în
treabă maistrul Pave’ Dedu, 
care urmărise atent d’scutla. 

Un muncitor cane să-sl merite 
acest titlu de onoare este un om 
al viitorului, decis să stănînească 
viitorul. El se pregătește permanent 
pentru această bătălie, nu sa lasă 
surprins de viitor, de greutățile lui. 
De atîtea ori am verificat acest lu
cru în practică, visînd o nouă tur
bină mai puternică, mai simplă, 
mai efrientă. Amlntiti-vă nootile 
nedormite, că'le spinoase oe care 
am călcat rerretînd. probînd. re- 
îuînd totul de la capăt cînd intram 
într-o fundătură. Astfel, nartici- 
pind direct la tot ce se hotărăște 
șl se realizează în secție. în fabri
că. se naște in om acea încredere 
în forțele proprii care ne guvernea
ză munca, gindurile. proiectele de 
viitor. Și vă mai spun ceva — o 
părere personală — „premiera11 ab
solută și constantă de fiecare cli
pă sînt oamenii, noi inșine. care, 
în orice colț de tară am fi. prin . 
munca noastră, prin voința noastră 
de a ne autodepăși. de a ne realiza 
ca oameni și constructori ai lumii 
noi îi sporim tării forțele si fru
musețea.

Moniste $INCAN

de oină la 25 la sută din beneficii
le peste olan obținute prin reduce
rea cheltuielilor materiale si a ce
lorlalte cheltuieli de producție pen
tru constituirea fondului de partici
pare a oamenilor muncii la realiza
rea producției, a beneficiilor si la 
împărțirea beneficiilor, precum si a- 
cordarea de uremii oamenilor mun
cii pentru economii de materiale si 
forță de muncă, in cote procentua
le din valoarea economiilor realiza
te. în comparație cu normele pla
nificate si luindu-se în considerare 
criteriile stabilite, oe categorii de 
materii prime, materiale, combusti
bili etc.

Mutațiile fundamentale realizate 
de partidul nostru în modul de con
cepție a eficientei folosirea tuturor 
căilor si factorilor de reducere in 
continuare a ponderii cheltuielilor 
materiale în produsul social sint 
strins legate de intensificarea rolu
lui nirghiilor economico-financiare 
în acest domeniu. întărirea autoges- 
tiunii economico-financiare se desfă
șoară în strînsă unitate cu evoluția 
pirghiilor economico-financiare, ast
fel ca acestea să asigure, in perioada 
cincinalului viitor, cointeresarea pe 
scară lărgită a unităților economice 
în valorificarea superioară a muncii 
sociale și a bogățiilor naturale, redu
cerea cheltuielilor materiale, canali
zarea eforturilor spre realizarea 
obiectivelor fundamentale ale pro
gresului social.

înfăptuirea sarcinilor din proiec
tul de Directive, a orientărilor si 
indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, privind creșterea mai 
accentuată a productivității mun
cii, îmbunătățirea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, redu
cerea consumului de materii prime, 
de combustibili și energie, valori
ficarea superioară a. materiilor pri
me si materialelor si reducerea — 
oe aceste căi — a cheltuielilor to
tale și materiale va mări contri
buția fiecărei unități economice la 
realizarea unei eficiente economice 
sporite, la crearea resurselor nece
sare dezvoltării generale a societă
ții si ridicării nivelului de trai al 
întregului ponor — telul suprem al 
politicii Partidului Comunist Român.

PROIECTUL DE DIRECTIVE
ALE CONGRESULUI AL XIII-LEA
„Vom contribui din toate puterile la infăptuirea 

programului de dezvoltare a bazei energetice"

Proiectul de Directive ale Con
gresului al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român înfățișează ta
bloul luminos al evoluției țării în 
perioada următoare, subliniază di
recțiile de acțiune pe care noi, co
muniștii, toți oamenii muncii le 
avem de urmat pentru dezvoltarea 
pe mai departe a țării noastre, pen
tru sporirea bunăstării tuturor.

In colectivul minei Paroșeni s-au 
dezbătut pe larg sarcinile șl orien
tările cuprinse în proiect, au fost 
analizate toate posibilitățile de 
care dispunem noi, minerii, pentru 
a trece la infăptuirea sarcinilor ce 
revin industriei extractive. Iar în 
discuții am pornit nu cu mina 
goală, ci de la o bună experiență ; 
organizîndu-ne mai bine eforturile 
Ia extracția de cărbune energetic 
și semicocsificabil, am reușit să în
deplinim cu două săptămini mai 
devreme sarcinile de plan pe luna 
septembrie. La baza acestor sporuri 
de producție stau, în primul rind, 
creșterea productivității muncii in 
abataje, întărirea disciplinei tehno
logice și a muncii la toate punctele 
de lucru din subteran, ca și la su
prafață. .

în paralel cu realizarea și depă
șirea sarcinilor de plan, noi, mine
rii de la Paroșeni, ne-am preocupat 
și de reducerea costurilor de pro
ducție pe tona de cărbune. Astfel, 
față de ceea ce s-a planificat, 
astăzi obținem tona de cărbune ex

„Obiectivele din agricultură

— obiective realiste, mobilizatoare"

Am citit, împreună cu alți coope
ratori, proiectul de Directive ale 
Congresului al XIII-lea, îndeosebi 
acele prevederi care se referă la 
agricultură. Am văzut că și pentru 
acest sector, ca și pentru celelalte 
domenii, s-a stabilit un program 
clar de dezvoltare, arătîndu-se și 
căile și direcțiile in care trebuie să 
ne orientăm eforturile. Și anume, 
mai buna folosire a pămîntului, in
troducerea în cultură a unor noi te
renuri, aplicarea cuceririlor științei 
agrozootehnice înaintate etc.

Experiența cooperativei agricole 
de producție Bucov, rezultatele pe 
care le-am obținut, ca să nu mai 
vorbesc de realizările unităților 
fruntașe pe țară, ne fac să fim 
siguri că prevederile din proiect, 
referitoare la obținerea unor recol
te medii la hectar de 4 009—4 200 
kg la grîu și secară, 5 500—6 000 kg 
la porumb, pot fi pe deplin reali
zate. Prin executarea unor arături 
și a altor lucrări de bună calitate, 
folosirea corespunzătoare a amen
damentelor și îngrășămintelor, am 
făcut să crească randamentul pă
mîntului de care dispune coope
rativa, care era sărăturos, slab pro
ductiv. Așa se face că anul acesta 
am reușit să obținem peste 5 000 kg 
grîu la hectar și 7 500 kg orz la 
hectar. Și la recolta de porumb în
trevedem rezultate frumoase. Aș 
vrea să mai arăt că noi am redat 
agriculturii, in prundul rîului Te- 
leajen, circa 140 ha, din care aproa

„Valorificarea superioară a materiilor prime

înseamnă ciștiguri mai mari pentru societate"

împreună cu întregul colectiv am 
studiat cu deosebită atenție pro
iectul de Directive ale Congresului 
al XIII-lea al partidului, document 
care jalonează pentru următoarea 
etapă de dezvoltare economică și 
socială a patriei liniile fundamen
tale ale activității partidului și po
porului nostru. La început, un prim 
gind a fost : dar noi, noi cu ce ne 
angajăm în acest amplu proces ? 
Răspunsul, firește, l-am găsit tot în 
proiectul de Directive. Cerințele 
noi referitoare la creșterea produc
tivității muncii, la extinderea me
canizării, la utilizarea superioară, 
cu un înalt grad de eficiență, a 
materiilor prime sînt și pentru co
lectivul nostru obiective principale, 
pentru realizarea cărora acționăm 
stăruitor.

întreprinderea noastră este nouă, 
ctitorie a „Epocii Ceaușescu11. în 
aproape un deceniu și jumătate de 
producție, pentru succesele obținu
te în întrecerea socialistă, unitatea 
a fost decorată de șapte ori cu 
„Ordinul Muncii". Succesele de 
pînă acum ne obligă la mai mult, 
iar proiectul de Directive ne în
deamnă la autodepășire și auto
exigență. Să luăm, bunăoară, pro
blema folosirii materiilor prime. 
Am acționat pînă acum în trei di
recții : reducerea consumurilor, va
lorificarea superioară a resurselor 
materiale, utilizarea pe scară tot mai 
largă a materiilor prime din țară, 
respectiv caolinul. Prin reproiecta- 
rea produselor, mecanizarea unor 
operații, introducerea de noi teh
nologii, creșterea nivelului de pre
gătire profesională a lucrătoarelor,

OAMENII
MUNCII
DEZBAT

trasă din abatajele Paroșeniului 
mai ieftină cu aproape 59 de lei. 
Prin realizarea înainte de termen a 
prevederilor de plan pe 9 luni ale 
anului, colectivul mineresc al Pa- 
roșeniului a furnizat economiei na
ționale, pînă la sfîrșitul lunii sep
tembrie, aproape 45 000 tone căr
bune. Credem că acest important 
spor de producție este o bună ga
ranție pentru îndeplinirea cu suc
ces a mărețelor obiective cuprinse 
în proiectul de Directive ale Con
gresului al XIII-lea. împreună cu 
toți oamenii din adîncurile cu căr
bune ale Văii Jiului nu vom pre
cupeți nici un efort pentru înfăD- 
tuirea întocmai a programului na
țional de dezvoltare a bazei ener
getice a țării.

In numele minerilor din Valea 
Jiului doresc să exprim și cu a- 
ceastă ocazie adeziunea noastră 
fierbinte la Hotărîrea plenarei 
Comitetului Central cu privire la 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția supremă de 
secretar general al Partidului Co
munist ‘Român, convinși fiind că 
astfel este asigurată înaintarea 
României pe drumul libertății și 
progresului, al socialismului și co
munismului.

Gavrilă MESAROȘ
miner, șef de brigadă, sector î, 
întreprinderea minieră Paroșeni

pe 90 ha le-am cultivat cu viță de 
vie, iar restul cu furaje, fiind în 
apropierea sectorului zootehnic. De 
asemenea, în zootehnie, printr-o se
lecție riguroasă a animalelor, prin 
buna îngrijire și hrănirea lor cu 
furaje de calitate s-a reușit să se 
obțină anul trecut, în medie, 4 210 
litri lapte de la fiecare vacă, iar 
anul acesta producția de lapte va 
ajunge la 4 500 litri de la o vacă 
furajată. In mod firesc, producțiile 
mari obținute de cooperativă au 
adus după sine și sporirea venitu
rilor cooperatorilor, în unitatea 
noastră retribuirea unei norme fă- 
cîndu-se cu 140 lei în sectorul ve
getal și cu 170 lei în zootehnie.

în continuare, prin valorificarea 
experienței de pînă acum, prin fo
losirea unor soiuri de mare produc
tivitate, asigurarea unei densități 
corespunzătoare a plantelor și uti
lizarea mai eficientă a forței de 
muncă, ne propunem să obținem 
recolte mari la toate culturile și, în 
același timp, să sporim nivelul pro
ducțiilor în sectorul zootehnic, în- 
țelegînd să ne exprimăm in acest 
fel adeziunea la proiectul de Direc
tive, față de politica partidului, în 
fruntea căruia dorim ca, la Con
gresul al XIII-lea, să fie reales to
varășul Nicolae Ceaușescu.
Iile CARABUEEA 
țăran cooperator, ‘ 
cooperativa agricolă de producție 
Bucov, județul Prahova 

am reușit să realizăm produse cu 
o greutate mai mică decît în pri
mii ani. Deci cu un consum mai 
redus de materii prime, ca și de 
energie. Dar avem incă serioase 
rezerve. Cu prilejul vizitei de lucru 
efectuate in întreprinderea noas
tră în vara acestui an. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a trasat ca sar
cină colectivului să acționeze și în 
continuare pentru reducerea greu
tății produselor. Am trecut deja la 
crearea unor produse mai ușoare și 
la revizuirea unor tehnologii, urmă
rim creșterea ponderii produselor 
de calitatea I și realizarea de 
bibelouri artistice într-o gamă va
riată.

Tot in scopul economisirii mate
riei prime, în întreprindere a fost 
realizată și pusă în funcțiune o in
stalație de măcinare a resturilor 
refolosibile de porțelan ars. In opt 
luni am realizat o producție fizică 
suplimentară în valoare de 14 mi
lioane lei. Introducerea unor noi 
coloranți realizați în țară și a unor 
tehnici mecanizate de decorare a 
produselor a condus, de asemenea, 
la creșterea productivității muncii 
și la reducerea cheltuielilor în pro
ducție.

Așa cum rezultă limpede și din 
proiectul de Directive, asigurînd 
valorificarea superioară a materi
ilor prime vom, asigura și cîștiguri 
sporite pentru întreaga societate.

Silvia PETRUȘEL 
maistru la întreprinderea 
„Porțelanul" din Alba lulia
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ÎNFĂPTUIREA EXEMPLARĂ A TUTUROR SARCINILOR ECONOMICE

Formații de combine la recoltarea porumbului in lanurile C.A.P. Rotești (sus) ; 
tatea porumbului (stînga-jos) ; o imagine mai puțin dorită

la baza de recepție din consiliul agroindustrial Costești se determină umidi-
— camioane și remorci încărcate pe jumătate (dreapta-jos)

Realizarea planului la export - problemă de mare răspundere

Starea vremii 
obligă la urgentarea 
recoltării porumbului

La puțin timp după ce 
am intrat în birou, ingine
rul Petru Honciuc, directo
rul întreprinderii de izola
tori electrici din sticlă Bo
toșani, este căutat la tele
fon. „Merge foarte bine, 
peste tot — auzim replica 
de la celălalt capăt al firu
lui. N-ati putea supli
menta planul pe luna oc
tombrie „Cu cit ?“ — 
întreabă directorul. „Nu e 
prea puțin : vreo 9 000 de 
izolatori".

Directorul răspunde afir
mativ și cere comandă „în 
scris". Așază receptorul în 
furcă și ne explică : „între
prinderea de comerț exte
rior a solicitat suplimenta
rea comenzii pe luna oc
tombrie. Ani fost de acord". 
Apoi se ridică precipitat și 
ne invită să discutăm în 
uzină. După care adaugă : 
„Trebuie să văd urgent ce 
se întîmplă cu probele 
unui nou tip de izolatori. 
Am lipsit cîteva zile din 
fabrică, abia am intrat și 
eu în birou. Iar probele 
acestea ocupă aproape în
treaga linie de fabricație. 
Am fost de acord cu su
plimentarea comenzii, dar 
fără încheierea probelor...".

Amănunte aflăm în fața 
cuptorului de preparare a 
sticlei : pe formatele desti

nate fabricării izolatorilor 
de pînă la 5 kilograme, 
specialiștii din atelierul de 
cercetare au adaptat ma
trițe pentru execuția unor 
discuri din sticlă mai grele 
cu un kilogram. La început, 
diferența „mai mică de un 
milimetru" crease unele 
probleme. Maistrul Dumi

că această nouă realizare 
se datorează unui colectiv 
de aproape 50 de oameni, 
care timp de aproape 3 000 
ore-om, ca să folosim o 
expresie statistică, a cam 
„uitat" ce este odihna, casa 
și masa. Și aceasta fără 
vreo sarcină anume încre
dințată colectivului. Avan-

Cum acționează colectivul unei întreprin
deri din Botoșani pentru onorarea unei 
comenzi suplimentare pe luna octombrie

tru Alexandru ridică discul 
unui izolator, îl lovește cu 
degetul, lasă să-i auzim 
vibrațiile „ca de clopot", 
după care spune : „Tovară
șul inginer Ion Axinte, de 
la cercetare, n-a mai avut 
răbdare ; lc-a probat în 
noaptea trecută. Acum re
zistă la o întindere de peste 
16 tone-forță. Acestea sînt 
ultimele discuri pe care le 
mai executăm pentru a le 
oferi ca mostre unor fir
me străine, după care eli
berăm linia de fabricație și 
trecem la producția cu
rentă".

Nimeni nu prea se în
deamnă să ne spună însă

sul de producție cîștigat, 
inclusiv la export, ar fi 
permis desfășurarea probe
lor pe durata cîtorva... săp- 
tămîni.

— în cinstea celui de-al 
XlII-lea Congres al parti
dului vom pune în func
țiune, pe aceleași spații de 
producție, o nouă linie de 
fabricație, realizată în în
tregime la „Electrotimiș", 
cu o importantă economie 
valutară, precizează în cele 
din urmă directorul între
prinderii. Aceasta va fi uti
lizată îndeosebi pentru a- 
similarea noilor produse. în 
ultimul trimestru al acestui 
an -și în 1985 producția des

tinată exportului va crește 
cu cel puțin 30—35 la sută. 
De aceea, am vrut să în
cheiem aceste probe în- 
tr-un timp cît mai scurt șl 
să trimitem mostrele unor 
parteneri externi. Acum 
sîntem siguri că vom putea 
realiza și chiar depăși pla
nul la export și pe anul 
viitor, deși sarcinile sînt 
deosebit de mari.

Pînă cînd ne-am întors 
din uzină sosise și coman
da suplimentară „în scris", 
pe teleimprimator. Direc
torul o semriează cu un 
evident sentiment de satis
facție, după care ne în
treabă :

— De fapt, ce vreți să vă 
spu n ?

Nimic, am aflat ceea ca 
ne interesa.

Silvestri A1LENEI 
corespondentul „Scînteil"

Nota redacției : în mo
mentul cînd eram gata să 
încredințăm tiparului aces
te rînduri, din Botoșani am 
fost înștiințați că au si 
fost expediati la export 
4 730 izolatori, deci mai 
mult de jumătate din co
manda suplimentară pe 
luna octombrie.

Fină la 12 octombrie, în unitățile agricole din județul Argeș porum
bul a fost strins de pe 16 492 hectare, reprezentind 47,5 la sută din su
prafața cultivată. Intrucit însămințarea griului este pe terminate — lu
crarea s-a executat,pe 94 la sută din terenurile destinate acestei culturi — 
principalele forțe din agricultură sînt și trebuie să fie concentrate in con
tinuare la stringerea porumbului. Cum se acționează practic ?

La condiții deosebite, 
măsuri deosebite

Deoarece coacerea lanurilor a în- 
tirziat, în unitățile agricole din con
siliile agroindustriale Căteasca, Ve
dea. Topoloveni și altele recoltarea a 
început doar de cîteva zile. De aceea, 
atenția organelor agricole județene 
este concentrată tocmai în aceste 
zone. Ne-am oprit la C.A.P. Rătești 
din consiliul agroindustrial Căteas
ca. „Mai avem de recoltat porumbul 
de pe 500 de hectare — ne spune irr5- 
ginerul-șef al unității, Gheorghe Bă- 
descu. Producția este bună — 12—1'3 
tone la hectar — și, de aceea, ne 
străduim ca, prin participarea la 
muncă a tuturor locuitorilor, să o cu
legem .la timp". Reținem, odată cu 
satisfacția specialistului pentru re
colta obținută, și grija deosebită pen
tru stringerea ei în cele mai bune 
condiții. Mai ales în Lunca Argeșu
lui umiditatea lanurilor este mare si. 
de aceea, porumbul se recoltează și 
se depozitează diferențiat. Cum se 
procedează ? Cuvîntul de ordine este 
acum .: „Tot satul, toate combinele, 
toate atelajele si camioanele. întrea
ga zi-lumină la cîmp!" Și nu putea să 
fie altfel, deoarece s-a stabilit ca în 
trei zile să se adune porumbul de pe 
cele 250 de hectare și. totodată, te
renul să fie arat pentru ca apoi să 
fie insămințat cu griu. Ne oprim, 
rînd pe rind. la cele patru puncte de 
lucru ca. să-i vedem la recoltare pe 
locuitorii, comunei de care ne-a vor
bit inginerul-sef. Ferma Pătuleni. 
Aici, se lucrează bine, organizat. Șe
ful fermei, inginerul Ion Cătăreanu. 
ne spune că cele 30 de căruțe fac cîte 
șapte drumuri pe zi,- trânsportînd 210 

tone de porumb. Pentru a umple că
ruțele, cei 125 de cooperatori trebuie 
să strîngă într-o zi cantitatea amin
tită, ceea ce nu e deloc ușor. în a- 
ceastă unitate destinația porumbului 
este stabilită în lan. Cel uscat este 
trimis direct la baza de recepție cu
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căruțele, iar cel cu umiditate mare 
este depozitat temporar la ferme și 
expus la soare. Pe măsură ce se Usu
că, porumbul este dus la bază. Aici, 
la fiecare punct de lucru, activitatea 
este coordonată de un cadru de con
ducere. La ferma Mănciulescu, unde 
s-a terminat recoltarea, 70 de coope-. 
ratorl, conduși de tehnicianul Ion, 
Lițu, încărcau porumbul în căruțe și< 
tăiau cocenii; la ferma Mavrodol (șef 
de fermă Mihai Neacșu) alți 100 de 
cooperatori recoltau porumbul.

Cînd porumbul sună a copt 
trebuie să se audă 

și la primărie
„în fiecare zi, umiditatea știuleți- 

lor de porumb ' scade cu unul sau 
chiar două procente — ne spune in
ginerul Constantin Tamagă, director 
adjunct la direcția, agricolă. Așa că 
nu există nici un motiv pentru a în- 
tirzia culesul porumbului. Desigur, 
la stabilirea ordinii de lucru se ține 
seama de starea lanurilor. Le recol
tăm pe cele mai coapte": în consi
liul agroindustrial Teiu, de exemplu, 
mai este de strîns porumbul de pe 

3 200 hectare din cele 4 000. în gra
ficele zilnice s-a prevăzut ca in cele 
patru cooperative — Negrași, Rociu, 
Teiu și Suseni — să se recolteze po
rumbul de pe 400 hectare. Reținem 
că acțiunea „recoltare" este bine gîn- 
dită de specialiștii din aceste unități. 
Inginerul-șef al consiliului, Puiu Ilie, 
ne-a arătat o schiță cu amplasarea 
culturilor, în dreptul fiecărei sole 
fiind trecută umiditatea lanului.

în consiliul agroindustrial Costești 
sînt condiții ca ritmul de lucru la 
recoltare să crească, porumbul fiind 

bine copt pe mari suprafețe. De la 
tovarășul Ion Radu, directorul S.M.A, 
Costești, aflăm că în cele cinci coo
perative mai este de recoltat porum
bul de pe 500 de hectare destinate a 
se însămânța cu griu. Era de așteptat 
ca toate forțele să fie concentrate 
mai întîi pe această suprafață. Or, 
zilnic, porumbul este strins de pe 
numai 100 de, hectare.

„Porumbul e gata, boabele sună a 
uscat" — ne spune inginerul-șef al 
C.A.P. Buzoiești, Dobrin Nanu. Și 
cind sună așa boabele, adăugăm noi, 
nu mai e timp de așteptat, mai ales 
că în această unitate s-a strîns recol
ta de pe numai 40 hectare din cele 
386 hectare cultivate. „Putem să-l cu
legem în cîteva zile, dar nu avem 
destule camioane ca să-l cărăm din 
cîmp" — adaugă el. Oare așa să fie? 
Cele circa 100 de tone de porumb 
aflate în grămezi miei pe pămîpt 
păreau să confirme cele spuse de 
inginerul-șef. Fapt este că se încărca 
încet, iar camionul cu remorcă de 12 
tone înainta la pas printre grămezi
le de porumb. Așadar. în această 
cooperativă, ritmul recoltării se sta
bilește după ritmul de melc la în
cărcare și transport. Și, după cum am 
văzut, se încarcă încet și se trans

portă puțin. Mergem în comună. Un 
alt camion, de aceeași capacitate, 
staționa pe uliță deoarece lipseau 
oamenii pentru încărcat. Și făcuse 
doar un singur drum la bază ! Deci, 
mijloace de transport există, dar or
ganizarea este defectuoasă.

în legătură cu participarea la lucru 
a, tuturor locuitorilor, am vrut să cu
noaștem părerea tovarășului Gheor
ghe Toma, primarul comunei Buzo
iești. Aflasem că 800 de oameni au 
cules într-o zi porumbul doar de 
pe 60 de hectare, ceea ce este puțin.

Ca atare, în cooperativele de pe raza 
acestei localități S-a strîns recolta de 
pe numai 160 de hectare din cele 
1 200. Lucrîndu-se în asemenea ritm, 
ar însemna ca recoltarea să se în
cheie în noiembrie. De ce nu se lu
crează cu toate forțele acum, cînd 
timpul este bun 7 — l-am întrebat pe 
președintele consiliului popular co
munal. „Dăm zor să terminăm un 
grajd. L-am început de două săptă- 
mîni și vrem să nu ne prindă ploile 
cu el descoperit. în legătură cu po
rumbul, am stabilit în ședința de co
mandament răspunderi și termene". 
Faptul că n-a putut să ne dea re
lații în-legătură cu situația concretă 
la zi din diferite ferme și unități, 
cti forțele repartizate și cei ce con- 
dțic activitatea la fiecare punct de 
lucru demonstrează că primarul co
munei a scăpat din vedere tocmai 
ce este mai important în momentul 
de fată : stringerea recoltei.

Cauze subiective 
care diminuează 

capacitatea de transport
Ne-am oprit Ia baza de recepție 

din consiliul agroindustrial Cos
tești. Timp de două ore, din toate 
mașinile care au intrat în curtea 
bazei, datorită bunei organizări și 
mecanizării descărcării, nici una n-a 
stat mai mult de 15 minute. în le
gătură cu transportul se disting 
două aspecte : 1) din cauza stațio
nărilor mari în cîmp la încărcat, cu 
mijloacele de transport existente în 
județ se fac, în medie, numai două 
drumuri pe zi; 2) unele mașini cir
culă fără remorci sau cu remorci 
încărcate doar pe jumătate. Din 
cele 30 de mijloace de transport 
care au intrat pe poarta bazei în 
cele două ore. mai mult de jumătate 
au fost încărcate sub capacitate. De 
ce 7 La C.A.P. Rociu, fiecare coo
perator își transportă separat po
rumbul de pe suprafața pe care a 
angajat-o în acord global. în alte 
unități s-au găsit și se aplică însă 
soluții bune și simple. Iată un exem
plu. La C.A.P. Rătești se înregis
trează la cîmp numărul de coșuri cu 
porumb strins de fiecare cooperator 
de pe parcela pe care lucrează, pro
ducția culeasă de doi-trei oameni 
fiind apoi încărcată în aceeași re
morcă.

Timpul încă permite. Ca atare sînt 
condiții ca lucrările să fie intensi
ficate în. toate unitățile agricole din 
județul Argeș. Pentru ca întreaga 
recoltă de porumb să fie grabnic 

. pusă la adăpost ( este necesar ca 
toate forțele satelor să fie mobili
zate la cîmp, ca toate tractoarele și 
celelalte mașini agricole, ca mij
loacele de transport să funcționeze 
la întreaga capacitate.

Lucian C1UBOTARU 
Gheorqhe CIRSTEA 
corespondentul „Scinteii"

Foto : Eugen DICHISEANU

0 ÎNTREBARE PE ADRESA FURNIZORILOR; 

Cum vă onorați contractele♦
încheiate?

Una din tendințele 
moderne în construc
ția autoturismelor con
stă în înlocuirea unor 
piese și repere din 
metal cu cele confec
ționate din mase plas
tice, mai ușoare, mai 
ieftine, cu posibilități 
de finisare superioare. 
Și in componența au
toturismelor „Dacia" 
intră numeroase re
pere din mase plas
tice, întreprinderea 
din Pitești colaborînd 
cu unitățile industriei 
chimice. Unul din fur
nizori, întreprinderea 
de mase plastice 
București, înregistra 
însă serioase restanțe 
în livrarea ghidului 
tahometru — 9 500 bu
căți, semicochiliei ax 
Volan — 2 300 bucăți, 
a zeci de mii de gar
nituri. Ce se între
prinde pentru reme
dierea acestei situații 
care provoacă greu
tăți în fabricația auto
turismelor „Dacia" 7 
Inginerul-șef al între
prinderii de mase 
plastice din Capitală, 
Petre Vornicu, preci
zează :

— în privința ghi
dului tahometru, prin 
măsurile întreprinse 
în unitatea noastră — 
mai buna aprovizio

nare cu materii prime, 
programarea cu prio
ritate a acestui reper 
pe mașinile de injecție 
— am reușit o îmbu-

Un răspuns 
din partea 

întreprinderii 
de mase plastice 

București

nătățire a livrărilor, 
în această lună am 
livrat 5 200 bucăți din 
cele 8 000 stabilite în 
derularea contractului 
și vom recupera Z 000 
de bucăți din restan
ță. Sînt condiții ca 
piuă la sfirșitul anului 
să livrăm întreaga 
cantitate contractată.

La semicochilia ax 
volan, în septembrie 
am recuperat cea mai 
mare parte a restan
țelor, urm'ăd ca pină 
la sfirșitul lunii oc
tombrie să livrăm în
tregul Iot de piese 
contractat.

în privința garnitu
rilor însă, nu am li
vrat nimic din con
tractul pe acest an și 
nu sînt perspective 
certe pentru începerea 
fabricației. Matrițele 
aduse de beneficiar nu 
corespund dimensio
nal și purtăm de luni 
de zije discuții în pri
vința reniedierii aces- 
tora. Părerea mea este 
că beneficiarului nu-i 
sînt necesare aceste» 
repere, altfel ar fi luat 
măsuri pentru aprovi
zionarea cu matrițe 
corespunzătoare.

N.R, Este greu de înțeles poziția con
ducerii întreprinderii de mase plastice 
București, care, in locul unor măsuri efec
tive, care să ducă la derularea normală a 
unor obligații contractuale, preferă dis
cuțiile sterile. Matrițele respective s-ar 
putea remedia fără prea mari complicații 
in sculăria întreprinderii de mase plas
tice. după cum recunosc chiar specialiștii 
unității. Pină atunci insă... se speră că 
beneficiarului nu i-ar trebui garniturile.

Dan CO >TANTIN

! „CARTEA DE CALITATE" A UNUI AVION 
\N-0 POT SCRIE DEC1T OAMENI DEOSEBIȚI, 
i cu Înalte calități morale și profesionale

---------------------------------- ă__________  
i

— Acum, cind Tirgul internațio
nal București este in plină desfă
șurare, ce produse de marcă ale 
noii noastre industrii aeronautice 
ne reprezintă in această confrunta
re cu exigențele partenerilor ex
terni ?

— Ca director al întreprinderii 
de avioane București, dați-mi voie 
să mă refer, mai întîi, la ceea ce 
producem noi : avionul „Islander"- 
BN-2 și avionul de pasageri mediu 
curier „ROMBAC" 1-11, realizate 
în colaborare cu firme din Anglia. 
Programele de producție ale celor 
două tipuri de avioane sînt în plină 
desfășurare — pînă în prezent am 
fabricat aproape 400 de avioane cu 
10 locuri, tip „Islander", aprecia
te azi in zeci de țări ale luihii — și 
in permanentă perfecționare și mo
dernizare. Iată, de pildă, seria de 
avioane „ROMBAC", pe care le fa
bricăm în continuare, deși relativ 
nouă, va înregistra modificări 
esențiale în ceea ce privește per
formanțele motoarelor și aparatura 
de bord — noile aparate fiind cu 
afișaj electronic și cu expunere pe 
ecran a diferiților parametri de 
zbor, care înainte trebuiau calcu
lați de personalul navigant. Reți
neți, însă, că întreprinderea bucu- 
reșteană de avioane nu este decît 
o verigă din «Jirul de aproape zece 
unităti de prestigiu care alcătuiesc 
azi Centrul național al industriei 
aeronautice române. Așa că și lis
ta ofertelor românești, în acest do
meniu, la T.I.B. ’84 este mult mai 
cuprinzătoare. Dacă „ROMBAC“-ul 
s-a născut în acești ani, în peri
oada care a trecut de la Congresul 
al XII-lea al partidului, ca urmare 
a finalizării cu bune rezultate a u- 
nui amplu program de cooperare 
cu firma engleză „British Aero
space". alte produse de marcă ale 
industriei aeronautice românești — 
industrie de prestigiu, renăscută, 
revitalizată și relansată din iniția
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— sînt în prezent apreciate de nu
meroși parteneri de peste hotare: 
avioane turboreactoare cu destina
ție specială, avioane cu motor 

turbopropulsor de înalt randament, 
elicoptere medii reactive și ușoare, 
motoplanoare, avioane de antre
nament. Și așa mai departe, 
pină la 17 tipuri de aparate de zbor 
pe care le fabricăm în prezent, față 
de numai trei tipuri (relativ mo
deste) pe case le construiam în 
1965. „Copilul minune" al indus
triei aeronautice românești, de azi 
și din toate timpurile, rămîne însă 
avionul „ROMBAC" 1-11. România 
se află in rîndul celor șase țări ale 
lumii, singurele care construiesc 
avioane de o asemenea complexita
te și capacitate.

— Cu cîteva momente înainte de 
a începe discuția noastră, am ur
mărit un grup de 10—12 oameni 
care împingeau prin curte, de la o 
secție la alta, un nou avion de tip 
„Islander" și ne-a impresionat 
grija, vecină cu gingășia, cu care 
ei manevrau „noul născut" al uni
tății. Ce semnificație dați unui ase
menea gest ?

— Era vorba de un nou avion, 
practic terminat, care mai trebuie 
finisat Ta vopsitorie. Așa se despart 
oamenii noștri de produsul muncii 
lor ca de ceva foarte drag, ca de 
o ființă vie. De multe ori, mai ales 
în faze de finalizare, poți surprinde 
cele mai tandre gesturi ale munci
torilor față de produsul muncii lor: 
unii se uită la el îndelung, cu o 
undă de nostalgie, alții pur și sim
plu îl mîngîie. Trebuie să lucțezi 
într-o întreprindere de avioane' ca 
să poți înțelege asemenea gesturi 
impresionante. Am mai spus, cu 
alt prilej, că în clipa cînd prima 
aeronavă „ROMBAC" a decolat am 
văzut sute și sute de oameni, din
tre cei adunați la marginea pistei, 
ștergîndu-și ochii plini de lacrimi. 
Erau lacrimi de bucurie, lacrimi 
pornite dintr-o mare emoție pe 
care numai momentele cu adevărat 
mărețe o pot declanșa. S-ar putea 
să fiu subiectiv, ca om care lucrez 
de peste 30 de ani în această me
serie, dar pot afirma cu certitudine 
că adevărații constructori de avi
oane sînt oameni nu numai exce
lent pregătiți profesional, dar și 

oameni sensibili, cu largi disponi
bilități afective.

— Ce alte calități general umane 
și specifice considerați că sint 
indispensabile unui bun lucrător 
din întreprinderea pe care o con
duceți 7

— Mai adăugați o disciplină ri
guroasă, înțelegînd prin aceasta o 
stare de ordine perfectă în viața 
personală și, implicit, în muncă, 
plăcerea de a face totul foarte bine, 
dorința de a afla mereu ceva nou 
— adică pasiune — și o ținută mo
rală superioară. Acesta ar fi „por

MUNCĂ • RĂSPUNDERE • COMPETENȚĂ
tretul-robot" al calităților unui bun 
constructor de avioane ; UN OM — 
subliniez cu majuscule — CU O 
EDUCAȚIE SUPERIOARA. .

— De ce această subliniere 7
— Pentru că o proastă educație 

generează indisciplină și, într-o 
stare de indisciplină, pasiunea, ori
cît ar fi ea de mare, este serios 
dijmuită.

— Să înțelegem că vă confruntați 
mult cu unele manifestări de indis
ciplină 7

— Nu, nu ne-am confruntat cu 
nu știu ce fenomene grave in 
această privință. Insist atît de mult 
asupra cerinței de a menține o dis
ciplină foarte riguroasă în absolut 
toate compartimentele unității pen
tru simplul motiv că industria de 
avioane este una din foarte pu
ținele industrii ale lumii în care 
nu este admis să greșești. Greșeli, 
aparent banale, pot duce la un dez- 
nodămînt fatal. Așa stînd lucrurile, 
vă dați mai bine seama ce . impor
tanță cu totul covîrșitoare are în 
sistemul nostru de producție con
știința. Dacă un muncitor a făcut 
o greșeală cît de mică, greu de se
sizat și de depistat, în executarea 
unei piese, este absolut necesar ca 
el singur, din comanda conștiinței

Convorbire cu 
ing. Nicolae GUGUI, 

directorul 
întreprinderii de avioane București

sale, să anunțe pentru ca greșeala 
să fie neapărat remediată. Nu poți 
pune în spatele fiecărui muncitor 
un controlor de calitate și, chiar 
dacă am face acest lucru, în multe 
privințe numai muncitorul, cel care 
făurește o piesă poate să’ știe dacă 
ceva, oricît ar fi de neînsemnat, este 

greșit. De aceea la noi, in privința 
disciplinei, orice confruntare — 
pentru unii aparent minoră — este 
urmată de cele mai severe măsuri, 
care merg pînă la desfacerea con
tractului de muncă. Din păcate, se
veritatea noastră, impusă de rigo
rile muncii într-un asemenea do
meniu, nu este întotdeauna bine 
înțeleasă în afară. Cu cîtva timp 
în urmă, consiliul oamenilor mun
cii a hotărît desfacerea contractului 
de muncă al unui meșter și a doi 
muncitori care au părăsit mai de
vreme locul de muncă, plecind să 
chefuiască. Ce credeți că au făcut 
oamenii aflați în culpă 7 Au în
ceput să scrie și să trimită recla- 
mații, s-au adresat organelor de 
justiție, au chemat întreprinderea 
în judecată. Și culmea, li s-a dat 
dreptate, obligind întreprinderea 
să-i reangajeze. A trebuit să facem 
recurs la instanța superioară, a 
trebuit să explicăm ce grave impli
cații poate avea într-un colectiv ca 
al nostru un atare spirit tolerant, 
pentru ca, pînă la urmă, lucrurile 
să fie înțelese. Eu cred că am ajuns 
la un asemenea stadiu de dezvol
tare în care, dacă dorim să pro
gresăm mai rapid, trebuie să înce
pem cu începutul : să întronăm în 

fiecare colectiv acea stare de dis
ciplină liber consimțită care să dea 
garanția punctualității în muncă, a 
corectitudinii și a calității. Unii 
însă, atunci cînd sînt în culpă, își 
însușesc din spiritul democratic ce 
guvernează viața întreprinderilor 
noastre doar ceea ce le convine. Cu 
toții trebuie să învățăm să ne folo
sim corect de cadrul nostru demo
cratic, făcînd apel nu numai la 
drepturi, ci și la obligații, să ne 
deprindem nu numai cu avantajele, 
ci și cu rigorile lui.

— Pornind de la asemenea rigori.

vrînd-nevrind ne întoarcem la pro
blema educației oamenilor, a nive
lului lor de cultură și pregătire 
profesională.

— Este absolut firesc... îmi aduc 
aminte că, în urmă cu cîțiva ani, 
conducătorul unei veghi firme pro
ducătoare de avioane din Europa a 
cerut să poarte o discuție cu mun
citorii din întreprinderea noastră. 
Era vorba, ne-am dat seama mai 
tirziiț, de un adevărat test, pe 
care omul de afaceri, care dorea 
să lege o cooperare cu noi, îl 
făcea în rîndul muncitorilor. Ce 
credeți că i-a întrebat ? Cit timp 
lucrează în fabrică, ce cărți au ci
tit în ultimele trei luni, ce filme si 
ce spectacole de teatru sau muzica
le au vizionat, ce preocupări gos
podărești au, dacă își ajută fami
lia în probleme de menaj, ce 
sport practică etc. Aparent, între
bări banale, dar, luate în ansamblu, 
răspunsurile conturează cît se poa
te de exact personalitatea, nivelul 
de pretenții, nivelul de cultură și 
educație. Cred că nu trebuie să 
considerăm drept un lux preten
țiile pe care de fapt societatea 
noastră le emite, ca fiecare om să 
fie mai bine pregătit, mai cultivat. 
Din păcate, unii mai consideră toa

te acestea drept aspecte marginale 
ale condiției profesionale a unui 
muncitor sau specialist. Mai tre
buie oare argumente pentru a de
monstra că un om preocupat per
manent de ridicarea nivelului cu-» 
noștințelor. un om care își respec
tă familia, un om care știe să-și 
gospodărească riguros timpul pen
tru a avea parte și de muncă, dar 
și de odihnă activă si de distracții, 
va veni în fiecare zi la lucru 
odihnit, cu o reală plăcere de a-și 
face datoria 7 Și nu putem să fim 
decît mîndri ascultînd aprecierile 
elogioase pe care partenerii de 
cooperare din Anglia le au fată de 
seriozitatea și față de nivelul de 
cultură și educație al muncitorilor 
noștri. în testele pe care le-au 
făcut în ultimul timp în uzină au 
rămas pur și simplu uimiți, con- 
statind că marea majoritate a 
muncitorilor noștri au purtat dia
logul direct în engleză cu cei care 
făceau teste.

— Să vă întrebăm ce importanță 
ocupă calitatea în producția de 
avioane ar fi de prisos. Totuși, cre
dem că ar fi interesant de aflat 
cum este organizată activitatea de 
control al calității 7

— Ceea ce ne preocupă pe noi în 
primul rînd este nu controlul cali
tății; ci asigurarea calității. Nu este 
vorba de simple aspecte de nuanță, 
ci de lucruri fundamental diferite, 
întreaga producție de avioane este 
astfel concepută ca ea să se poată 
racorda prompt, la nivelul celor 
mai inalte exigențe, la sistemul in
ternațional al industriei aviatice. 
Nu întîmplător veți găsi in între
prinderea noastră același sistem de 
organizare internă a producției — 
secții, ateliere, compartimente pen
tru asigurarea calității ș.a. — în
tocmai ca la firma licentiatoare. 
După legi internaționale riguroase, 
pe care trebuie să le respecte obli
gatoriu orice firmă constructoare 
de avioane, fiecare piesă, fiecare 
subansamblu își poartă, pe toată 
durata de existență a avionului, un 
autentic buletin de identitate. în 

care sînt specificate numărul șar
jei și unitatea care a elaborat ma
teria primă, certificatele de calita
te ale tuturor materialelor, numele 
muncitorului care a prelucrat pie
sele sau le-a montat în subansam- 
ble sau ansamble mai mari, pînă 
la ultimul retuș al avionului. Și 
dacă aveți în vedere că în compo
ziția ..ROMBAC“-ului intră peste 
100 000 de piese, vă dați seama că 
această „carte de calitate" a avio
nului este una dintre cele mai vo
luminoase cărți care se scriu în 
lume. Ea numără zeci și zeci de 
mii de pagini și poartă semnăturile 
a mii și mii de autori — muncitori 
și specialiști. Totodată, diferitele 
subansamble. ca si aeronava în an
samblu. sînt verificate pas cu pas 
de autoritățile de stat române — 
„Registrul Aerian Român" — si de 
cele britanice — C.A.A. Bineînțe
les. nu lipsește controlul deosebit 
de sever al firmei licentiatoare — 
„British Aerospace". în caz do în
călcare a oricărei norme tehnologi
ce se iau cele mai drastice măsuri, 
mergîndu-se pînă la oprirea pro
ducției.

Veți înțelege acum mai bine de 
ce firmele producătoare de avioane 
sînt singurele care pot da certifi
cate de atestare a capacității altor 
întreprinderi colaboratoare de a 
executa materiale, piese sau sub
ansamble. în testarea produselor 
pe care le primim de la colabora
tori nu putem admite nici cea mai 
mică derogare. Numai cultivînd 
respectul pentru înalta calitate, 
numai așa ne vom putea alinia din 
plin, asa cum o cere secretarul ve
nerai al partidului nostru. Ia înal
tele exigente si rigori ale competi
ției internaționale. Mentalitatea 
„las’ că merge si asa !“ nu are ni
mic comun cu dorința noastră ne 
deplin justificată de a ieși în lume 
cu fruntea sus ori de cîte ori ne 
un produs aplicăm eticheta ..Fabri
cat în România".

Florea CEAUSESCU 
Viorel SALAGEAN
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JUDEȚUL NEAMȚ:
_______•_____________?_________________________________________ ________„__L_

Valențele formative
ale unei bogate vieți spirituale

Străvechi ținut românesc, încăr
cat de vestigiile unei istorii care 
coboară, departe, in neolitic, con- 
tinuînd. neîntrerupt, de-a lungul 
mileniilor, să acumuleze noi și noi 
mărturii ale spiritualității româ
nești, județul Neamț se numără 
astăzi printre cele mai înfloritoare 
zone ale țării. Giganți ai luminii șt 
industriei moderne românești s-au 
ridicat pe locul vestitei cetăți da
cice Petrodava. localitate atestată 
cu aceeași denumire in hărți de 
circulație universală pină in 1832. 
Micile întreprinderi de odinioară 
au fost modernizate. Au apărut 
noi unități industriale, adevărate 
citadele ale energeticii, chimiei, 
metalurgiei și construcției de ma
șini care se numesc Combinatul de 
fire și fibre sintetice de la Săvi- 
ne.ști. Combinatul de îngrășăminte 
chimice, hidrocentralele de pe Bis
trița etc.

Cuvintele de caldă apreciere ros
tite cu cîțiva ani in urmă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președintele 
Republicii, cu prilejul împlinirii a 
2 OaO de ani de atestare documenta
ră a municipiului și al decernării 
uneia dintre cele mai înalte dis
tincții — Steaua Republicii Socia
liste România — subliniau acest 
progres evident: „Acordarea acestei 
distincții este prilejuită, e adevărat, 
de aniversarea a 2 000 de ani a ve
chii localități Petrodava, sublinia 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCtl, 
dar ea este, mai cu seamă, o apre
ciere a activității și realizărilor de 
astăzi ale muncitorilor, intelectuali
lor și tuturor oamenilor muncii din 
Piatra Neamț care aduc o contribu
ție însemnată la dezvoltarea gene
rală a patriei".

Județul Neamț se poate mîndri 
cu o dezvoltare culturală pe măsu
ra marilor succese economice inre- 
gistrate. Este ideea care s-a des
prins din discuția pe care am a- 
vut-o cu tovarășa Natalia Jipa. se
cretar al Comitetului jude ean al 
P.C.R. „Aniversarea celor 40 de ani 
de la înfăptuirea revoluției de eli
berare socială si națională, antifas
cistă si antiimoeriaiistă nu a în
semnat i.v-ntru noi doar ani
versarea unei singure zile. Im
portanta deosebită a acestui mo
ment. precum si intîmpinarea 
celui de-al XHI-lea Congres al 
partidului ne-au determinat ca. în 
întregul an. in toate domeniile pro
pagandei și culturii să punem un 
accent deosebit pe acele manifes
tări politico-educative care au 
drept temă drumul parcurs de tara 
noastră in procesul construcției șl 
dezvoltării socialismului, să mobi
lizăm forța de muncă din industrie 
și agricultură pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan".

creație tehnico-științifică peste 
40 000 de oameni ai muncii de dife
rite profesii, dintre care 38 000 de 
muncitori, la care se adaugă un 
mare număr de pionieri și școlari, 
membri ai cercurilor tehnice din 
școli și de la casele pionierilor. Au 
fost abordate și rezolvate 1 935 o- 
biective. eficiența acestei activități 
exprimindu-se, printre altele, prin- 
tr-un spor al producției industriale 
de aproximativ 1 miliard lei și re
ducerea cheltuielilor materiale de 
producție cu 650 milioane lei".-

In privința creației și a inter
pretării literar-artistice semnifica
tivă este o ridicare a nivelului ca
litativ. o creștere a exigentei du
blată de un consecvent efort de 
formare, de modelare a personali
tății umane. Măsura acestor plu
suri calitative o dă și faptul că. în 
ediția precedentă, din cele 1 316 
formații hrtistice și 1 761 creatori și 
interpreți individuali care au acti
vat in etapa de masă. 212 formații 
și 91 interpreți și creatori au pro
movat in faza județeană : că pen
tru etapa republicană au fost selec
ționate 88 de formații artistice din 
cele 96 propuse, la care s-a adăugat 
un mare număr de lucrări de artă 
plastică și creație populară : că cele 
peste 900 de formații ale pionieri
lor și elevilor au avut o participare

puțin cunoscută de marele public 
este insă colecția de ceramică neo
litică ce aparține in marea ei majo
ritate culturii Cucuteni — una din 
cele mai strălucite civilizații neo
litice de pe întreg cuprinsul conti
nentului.

O dublă sărbătoare : împlinirea 
unui secol de Ia descoperirea pri
melor obiecte aparținind culturii 
Cucuteni și a cinci decenii de la în
temeierea Muzeului de arheologie 
din Piatra Neamț de către Con
stantin Matasă va readuce in cen
trul atenției colecția de inestima
bilă valoare pe care o deține Mu
zeul județean Neamț. Iar dacă 
înainte de 1944 colecția Muzeului 
de arheologie deținea doar 1 760 de 
piese, in urma unor cercetări sis
tematice, conduse cu competență de 
specialiști, astăzi patrimoniul mu
zeului numără peste 16 000 de o- 
biecte. Piese de excepțională în
semnătate care cuprind întreaga 
arie a fazelor succesive ale cultu
rii Cucuteni — culme a artei neo
litice descoperite la Izvoare. Fru
mușica, Traian sau Ghelăești — se 
alătură în sălile muzeului altor 
vestigii de o neprețuită valoare do
cumentară. Și n-ar fi decit să amin
tim Gînditorul de Ia Tîrpești sau 
Hora de la Frumușica, mărturiile 
din epoca bronzului, vasele carac

UN GENEROS 
CADRU DE 

AFIRMARE A 
TALENTELOR

Există in Județul Neamț variate 
forme de organizare a efortului 
cuitural-educativ capabile să răs
pundă unor necesități spirituale 
rea.e. Sint vocații pentru cultura, 
captate în cea mai mare măsură de 
Festivalul național „Cintarea Româ
niei". ale unor oameni de cele mai 
variate profesiuni care nu se limi
tează la simpla dorință a afirmării 
personale (și .rebuie subliniat aici 
inca o dată c nu doar acesta este 
sensul amplei mișcări a muncii și 
creației libere ci se integrează in 
direcția foarb largă, generoasă a 
dezvoltării cu. .urii socialiste româ
nești contemporane.

„In spiritul indicațiilor secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicdlâe Ceaușescu. depunem toate 
eforturile pentru a transforma a- 
ceastă amplă manifestare națională 
intr-un important mijloc de stimu
lare, pe toate planurile, a spiritului 
creator, de mobilizare a maselor de 
oameni ai muncii la îndeplinirea 
exemplara a sarcinilor ce revin ju
dețului Neamț din planurile de dez
voltare economico-socială si cultu
rală in profil teritorial" — ne spu
nea tovarășul Mihai Hodorogea, 
președintele Comitetului județean 
de cultură și educație socialistă. Ci
frele sint și in această privință 
elocvente : din 1981, cind a început 
cea de-a patra ediție a festivalului, 
activitatea cultural-educativă de 
masă s-a materializat prin organi
zarea a peste 50 000 de manifestări 
care au vizat educația politică, pa
triotică și moral-cetățenească. juri
dică. materialist-științifică. sanitară 
și estetică a diferitelor categorii de 
oameni ai muncii. „Un important 
domeniu de activitate in cadrul 
Festivalului național «Cintarea 
României- l-a constituit creația 
tehnico-științifică. subordonată pro
movării noilor tehnologii si redu
cerii importurilor, economisirii ma
teriilor prime, materialelor și ener
giei si în ultimă instanță creșterii 
eficienței economice. In perioada 
corespunzătoare actualei ediții au 
participat la acțiuni organizate de

activă in etapa de masă a actualei 
ediții a festivalului. Sint rezultate 
care ilustrează, după cum ne spu
nea tovarășul Marcel Dragotescu. 
vicepreședinte al Comitetului jude
țean de cultură si educație so
cialistă. „responsabilitatea si com
petenta cu care s-a muncit in 
aceste domenii, priceperea instruc
torilor și îndrumătorilor culturali, 
buna orientare repertorială și, nu 
în ultimul rind. activitatea unor or
gane locale de partid și de stat, cum 
sint cele din Piatra Neamț. Roman, 
Tîrgu Neamț. Podoleni. Borca. Tri- 
fești. Ion Creangă. Vînători etc., 
ca si a unor conduceri de întreprin
deri, cum sint cele de la I.C.H. „Re- 
construcția“-Piatra Neamț. C.F.S. 
Săvinești. cooperativa meșteșugă
rească „Prestarea“-Piatra Neamț, 
I.M. Roman ete.“.

In viața culturală a județului 
Neamț există numeroase manifes
tări artistice devenite tradiționale, 
manifestări care, integrate aceluiași 
festival al muncii si creației libere, 
se dovedesc a fi instrumente efi
ciente de modelare și formare a 
bunului gust, adevărate punți spre 
înțelegerea, spre reactualizarea 
unor valori ale civilizației româ
nești. Dintre acestea amintim Fes
tivalul spectacolelor de teatru pen
tru eonii și tineret. „Vacanțele mu
zicale" ale Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu". stagiunea per
manentă a Filarmonicii Moldova 
din Iași, sărbătoarea Războienifor. 
Ziua Muntelui Ceahlău. Festivalul 
de muzică populară ..Florile Cea
hlăului". Zilele educației juridice, 
serbările folclorice „Arminden", 
„Pădurea de argint" si „La i'voa- 
rele Birladului". concursul „Mărți
șor". „Sadoveniana". Festivalul ju
dețean de teatru folcloric și cu 
măști etc.

FORȚA MODE
LATOARE A 

TRADIȚIEI

Pagini atît de larg cunoscute din 
Ion Creangă. Calistrat Hogaș, Ale
xandru Vlahuță sau Mihail Sado- 
veanu au favorizat, fără îndoială, 
pătrunderea, spre sensibilitatea pu
blicului. a frumuseților județului 
Neamț : creații de tinerețe ale lui 
Nicolae Grigorescu i-au sporit fai
ma. activitatea de mai tîrziu a lui 
Nicolae^Tonitza. Aurel Băieșu sau 
Lascăr Vorel au consolidat-o Mai

(Urmare din pag. I)
de densă, nu mai poate 
satisface nici princi
piul politehnizării. nici 
pe cel al circulației 
cadrelor în funcție de 
nevoile societății, nici 
exigențele tehnicii de 
virf. In întregul său, 
invățămintul devine 
mai complex și se 
vrea alimentat deopo
trivă prin bogate cu
noștințe de cultură 
generală, tehnică șl 
științifică. Universita
tea nu formează un 
;adru didactic, un 
specialist pentru toată 
i'iața. In actuala re- 
'oluție tehnico-științi- 
:ică, care produce o 
idevărată explozie de 
nformatie, metaboli- 
:area acestora și in
struirea continuă au 
levenit imo^ra'ive 
>entru toți învățătorii 
ării. Tineretul așteap

tă cunoștințe prelucra
te, sporirea capacității 
de pătrundere pe te
ritorii de frontieră, 
contact permanent cu 
gindirea originală, cu 
noile descoperiri, cu

ardoare ca in zilele 
noastre. Spre lumină 
se ipdreaptă astăzi cu 
pas hotărit totalitatea 
copiilor tării. Drumul 
lor ascendent se cere 
plivit de formalism,

STIL SI VALOARE ÎN ARTA 
FILMULUI ROMÂNESC

teristice culturii Costișa, bogatele 
descoperiri aparținind culturii geto- 
dace din jurul orașului Piatra 
Neamț și depresiunea Bistriței, in 
cetățile dacice de la Bitca Doamnei 
și Cozla, vestigiile descoperite in 
așezările carpice de la Dochia și 
Doina (secolul III e.n.), abundenta 
mărturiilor istorice din epoca feu
dală și multe altele.

Descoperirile lui Teodor Burada 
de la Cetățuia Cucuteni dezvăluiau, 
acum un secol, prezența pe terito
riul țării noastre a unei culturi de 
o importantă deosebită la nivel eu
ropean. „Să ne gîndim doar că in 
aceeași perioadă în Egipt se ridicau 
piramidele, iar în Sumer se reali
zau primele inscripții". Cuvintele 
arheologului Ștefan Cucoș, directo
rul Muzeului județean, ne-au des
lușit nu doar importanța acestei 
civilizații, ci si munca sa neobosi
tă. cercetările asidue pentru acu
mularea unor noi mărturii asupra 
civilizației Cucuteni. O muncă în
cununată dealtfel de succes oentru 
că anul trecut, in cadrul ultimelor 
săpături arheologice de ta Ghelâ- 
ești an fost date la iveală incă 16 
vase de o excepțională însemnăta
te. Dealtfel, o mare expoziție a ar
tei cucuteniene — care va reuni pe 
lingă patrimoniul muzeului din 
Piatra Neamț și alte piese repre
zentative din muzeele tării — un 
simpozion cu participare interna
țională. organizat la Iași și Piatra 
Neamț de către Academia de stiinte 
sociale și politice, simpozion care 
va cuorinde vizitarea stațiunilor 
de Ia Cucuteni și Ghelăești (comu
na Bărgăoani), ca și redeschiderea 
stațiunii de la Izvoare (pe baza 
materialului aflat aici s-a stabilit 
geneza culturii Precucuteni) vor 
marca această aniversare deosebit 
de importantă pentru cultura noas
tră.

UN OBIECTIV 
PERMANENT: 
FORMAREA 

OMULUI NOU

In ambianta calmă a atelierului 
Iuliei Hălăucescu — una dintre 
cele mai active membre ale Filia
lei U.A.P. din Piatra Neamț — se 
conturează profilul unei viitoare 
retrospective. Acuarele, picturi și

desene acumulate ani de-a rindul 
în colecțiile unor muzee sau in 
mapele răspindite, peste tot. in a- 
telier. vor reprezenta in curind 
personalitatea acestei artiste ajun
se la vîrsta maturității depline. Nu 
este insă singura retrospectivă care 
se pregătește aici, intrucît sălile 
secției de artă plastică ale Muzeu
lui județean vor adăposti, de ase
menea, o selecție retrospectivă sem
nată de sculptorul Pompiliu Cle
ment, președintele filialei. Pe lin
gă o bogată și susținută activitate 
curentă, pe lingă saloanele județe
ne sau expozițiile omagiale, un loc 
important in activitatea filialei, ne 
spunea Pompiliu Clement, il ocupă 
schimburile de expoziții cu alte fi
liale (de exemplu. Bacău, Baia 
Mare), ca și activitatea taberei de 
pictură de la Almas, realizată in 
colaborare cu Centrala de fire și 
fibre sintetice Săvinești.

Procesul de cunoaștere al crea
ției curente care contribuie la de
finirea profilului cultural al orașu
lui se îmbină cu activitatea foarte 
bogată a secției de artă plastică a 
muzeului județean. O instituție 
care, alături de colecția de artă 
contemporană din Roman și de sec
ția de etnografie din Piatra Neamț, 
vine prin întreaga ei activitate în 
întimpinarea gusturilor și preferin
țelor iubitorilor de frumos. „De la 
redeschiderea muzeului in noua 
formulă, care și-a propus să reva
lorifice întregul nostru patrimoniu, 
am pus un accent deosebit pe cre
ația acelor artiști a căror activitate 
se leagă de orașul Piatra Neamț. 
Lucrări semnate de Stahi, Petraș- 
cu. Tonitza. Țuculescu. Dimitrie și 
Aurelia Ghiață. Vorel. Băieșu, 
Baba, ca și creații aparținind Iu
liei Hălăucescu. Simonei Vasiliu 
Chintilă sau lui Eugen Crăciun fac 
cinste muzeului nostru" — ne spu
nea directorul secției de artă. Va
lentin Ciucă. deslusindu-ne cîteva 
din reperele mari ale unei foarte 
bogate activități de aorooiere a pu
blicului de valori ale artei româ
nești. Printre ele : „Colocviile mu
zeului de artă" — dezbateri pe va
riate probleme de istorie a artei si 
estetică, cursuri de istoria și civi
lizația românească, numeroase ex
poziții organizate în cluburi. Între
prinderi si instituții.

Citeva cifre furnizate de Centrul 
Județean de îndrumare a mișcării 
artistice de amatori conturează am
ploarea pe care a cunoscut-o In ul
timii ani o foarte bogată mișcare 
artistică. Numărul cercurilor și ce
naclurilor a ajuns la 41, cuprinzind 
peste 250 de creatori, la care se a- 
daugă alte zeci de cercuri ale pio
nierilor și școlarilor, cuprinzind sute 
de membri. Numai în anul 1983 au 
fost organizate aproape 150 de ex
poziții ale plasticienilor amatori in 
galerii de artă, case de cultură, 
cluburi, întreprinderi și Instituții, 
între acestea, un exemplu edifica
tor ii oferă cenaclul de la Combi
natul de fibre sintetice Săvinești, 
creațiile membrilor acestuia au fost 
reunite intr-o amplă expoziție de
dicată împlinirii a 25 de ani de la 
înființarea combinatului, precum și 
in numeroase expoziții periodice. 
Un ait exemplu il oferă cenaclul 
„Aurel Băieșu", organizat de re
dacția ziarului „Ceahlăul". Holul 
redacției sau al galeriei de artă 
„Alfa" găzduiesc aproape in per
manență exoozitil ale membrilor a- 
cestui cenaclu format din oameni 
ai muncii din întreprinderile și in
stituțiile pietrene. Roadele preocu
părilor pentru lărgirea și creșterea 
necontenită a valorii creației plas
tice a amatorilor din județul Neamț 
sint reflectate, alături) de eficienta 
pe plan artistic și educativ, de pal
maresul bogat al premiilor obținute 
de plasticienii amatori din județ în 
cadrul concursurilor Festivalului 
national „Cintarea României", intre 
care amintim ocuparea unor locuri 
fruntașe pe tară de către muncito
rii Ion Roșea. Nicolae Rusu, Elena 
Cojocaru. studentul Ion Cuciurea- 
nu, subinginerul Ion Nițu și mulțt 
alții. Fără îndoială că. așa cum ne 
mărturisea și profesorul Constantin 
Alupului, directorul Centrului ju
dețean de îndrumare a mișcării ar
tistice de amatori, „mijloacele de 
stimulare a creației plastice de a- 
matori din județul Neamț nu sint 
incă folosite in deplinătatea lor. 
Avem in vedere aici in primul rind 
necesitatea perfecționării organiză
rii activităților destinate ridicării 
pregătirii politico-ideologice. este
tice și tehnice ale acestora. îndru
mării lor mai atente și competente. 
Acest deziderat este Impus de ne
cesitatea lărgirii gamei subiectelor 
abordate, de atenuarea predilecției 
unor creatori spre teme minore și 
mijloace facile, cu conținut sărac 
de idei și semnificații, de unele 
stîngăcii de exprimare artistică și 
tehnică. De asemenea, trebuie ac
ționat mai eficient pentru ca toți 
membrii filialei județene a U.A P. 
și Cenaclului tinerilor olasticieni 
să-si îndeplinească nobilele înda
toriri pe care le au față de crea
torii amatori".

Marina PREUTU 
Constantin BL AGO VI CI 
corespondentul „Scinteii"

Se cuvine, In primul 
rind, după opinia mea, să 
înlăturăm o veche preju
decată, adîric cuibărită în 
conștiința spectatorilor, și 
chiar a unor „specialiști", 
și care constă in a socoti 
stilul ca pe ceva despărțit 
de conținutul operei de 
artă, in speță al filmului, 
și aparținind, oarecum, 
exclusiv „formei". Mai
mult : stilul e închipuit ca 
un set de instrumente
dinainte configurat, din
care cineastul iși alege so
luțiile cele mai potrivite 
— așa cum un mecanic iși 
alege cheile adecvate sau 
așa cum zețarul manipu
lează literele selectate din- 
tr-un probar variat — și le 
„introduce", ordonindu-le, 
firește, in plasma, in pro
cesul de naștere al expre
siei cinematografice. Ceea 
ce îngreuiază, desigur, 
deslușirea mai transpa
rentă a acestui proces 
creator. Trebuie avut in 
vedere, intr-adevăr, că 
stilul aparține limbajului 
(filmic, artistic) și, ca ata
re, este strins legat de 
mijloace, de tehnici, de 
procedee, de instrumen
tele comunicării și expre
sivității, ca și maniera, 
dealtfel. Dar, in timp ce 
maniera este condiționată, 
cu precădere, dacă nu ex
clusiv, de mijloace și de 
tehnici, stilul nu numai că 
„are in vedere și conținu
tul operei de artă", ci este 
de-a dreptul un vector al 
cunoașterii, directe și in
directe, prin artă, și in fe
lul acesta implică nemij
locit conținutul și acționea
ză asupra lui. „Căutați 
stilul și în el veți găsi me
tafizica unui artist", spu
nea Sartre, înțelegînd, de 
bună seamă, prin metafi
zică o „metodă generală 
de cunoaștere a realității". 
De la această constatare e 
ușor de făcut pasul înain
te spre o definiție netă, 
materiallst-istorică. a con
ceptului de care ne ocu
păm : stilul este un mod 
de cunoaștere, mal exact, 
este modul (personal) de 
cunoaștere al unui artist.

De aici, un corolar, o 
consecință deosebit de 
importantă : diversitatea
stilistică — de la un cine
ast ia altul, de la un film 
la altul — certifică nu nu
mai libertatea de a alege, 
de a prefera anumite teh
nici și procedee, proprii 
limbajului filmic, ci, îna
inte de orice, libertatea 
tuturor modalităților (in
dividuale) de cunoaștere a 
fluxului vieții ce străbate 
opera de artă autentică. 
Propusă și percepută ast
fel, întreaga problematică 
a stilului se colorează mai 
viu, mai organic și mai 
intim și, mai ales, se lea
gă indisolubil de totalita
tea expresiei artistice. Pe 
de altă parte, se elimină 
imaginea stilului ca exer
cițiu „în sine", steril, fără 
suportul unui miez de idei 
și de sentimente. In sfir- 
șit, considerînd stilul ca 
vector al cunoașterii lumii 
prin artă, cum am arătat, 
și, in consecință, ca primă 
dimensiune estetică a cine
matografului, înnobilăm 
criteriile de judecată cu 
privire la valoarea opere
lor și a realizatorilor. Se 
depășește, in felul acesta, 
viziunea despre stil luat 
drept simplă virtuozitate 
meșteșugărească, atribu- 
indu-se sfera lui de influ
ență, cu necesitate, înseși 
condiției artei, care artă 
este o expresie unică și 
unitară, sinteză proaspătă, 
originală, de fenomene și

esențe. Așa cum datele 
obiective, exterioare, ale 
realității, ale vieții, pe 
care artistul are menirea 
să le transmită și să le in- 

’terpreteze, nu sint o zes
tre de inerție și imobili
tate, ci se contopesc, de
vin totuna cu actul crea
ției, tot așa, și cu atît mai 
mult, stilul — însușire a 
limbajului și deopotrivă 
manifestare explicită a 
limbajului artistic — aderă 
complet la conținuturile 
operei create, fuzionează 
fără reziduuri cu ele și se 
identifică simultan cu fio
rul de viață ce le străbate.

Gîndurile de mai sus nu 
sint pure speculații teore
tice, abstracte, ci consti
tuie rodul unor asidue cer
cetări pe corpul operelor 
de artă finite, în dome
niul, oricit de fragil, al 
esteticii particulare a fil
mului. Cîteva exemple pot 
fi, cred, edificatoare. E 
vorba, firește, de opere 
reprezentative extrase din 
filrnografia noastră.

Se cuvine să începem 
cu un „clasic" : Pădurea 
spinzuraților de Liviu

Proba dc microfon de 
Mircea Daneliuc. Reali
tatea, lumea cu care cine
astul stabilește, aici, un 
contact de comunicare 
este, desigur, mult diferită 
de aceea a Pădurii spînzu- 
raților, ca și de respecti
vul „spirit al timpului". 
Diferit apare, de aceea, și 
actul de cunoaștere ce se 
exprimă in/prin stilul lui 
Daneliuc : mai puțin
„evocator" decit la Ciulei, 
mai „brusc", mai „înfo
metat de adevăr" și, îndeo
sebi, mai „rapid" in a des- 
coji fenomenele și în a 
pătrunde spre esențe. Și 
totuși, o anumită alter
nare de ritmuri — polirit
mia — e prezentă și in fil
mul lui Daneliuc, de pildă 
în adăstările pregătite pen
tru analiza sentimente
lor, niciodată degradată în 
sentimentalism, mereu lu
cidă, vecină cu răceala, 
dar nu înghețată în indi
ferență — altfel umanistă 
decit în Pădurea spinzu
raților. Așadar, tocmai 
pentru că altul, diferit, e 
procesul de cunoaștere ar
tistică și ca proces genetic

Opinii de Florian POTRA

Ciulei. Intr-un studiu 
aplicat și riguros, George 
Littera, aflat „in căutarea 
limbajului", scoate în evi
dență „implicațiile stilis
tice" ale acestui film : 
gust pentru detaliul de via
ță nespectaculos, scrupu
loasă reconstituire a ca
drului de epocă, din care 
derivă veracitatea cvasi- 
documentară, cronicâreas- 
că, pe a cărei puternică 
rețea realistă de imagini 
se dezvoltă simbolurile ; 
apoi, „ca matcă stilistică", 
poliritmia, adică amestecul 
descrierii psihologice do- 
moale cu narațiunea ner
voasă, cu schimbarea pe 
neașteptate a cadenței po
vestirii — toate acestea 
conducînd la o anumită 
amploare simfonică, pre
cum și la culminația din 
secvența cinei finale, unde 
„cineastul stăpînește su
veran ritmul cinematogra
fic". S-ar putea observa, 
chiar și din asemenea no- 
nații sumare, că stilul face 
parte din procesul unei 
dezvoltări. O astfel de 
dezvoltare se poate produ
ce de la complex la sim
plu, ca in cazul Pădurii 
spinzuraților. unde după 
ce se acționează o întrea
gă claviatură de imagini 
(baroce), șuvoiul narativ 
iși fringe ritmul (temporal 
și spațial), decantîndu-se 
într-o situație expresivă 
nudă, desfrunzită, „săra
că", esențială. Războiul 
din 1916—18, cu cortegiul 
său de anomalii și contra
dicții, în tabăra imperiului 
habsburgic, ii determină 
pe oameni, pe cei con
știent!, să se „reducă" la 
esențe, ca în cazul lui Bo- 
loga și ai Ilonei. Dar, în 
orice moment am sur
prinde acțiunea, din orice 
suită de imagini am de
tașa conturul unei clipe, e 
limpede că între soluțiile 
tehnico-stilistice și vibra
ția ideilor sau a sentimen
telor aruncate in joc se 
țese o desăvîrșită adecva
re, o lăuntrică fuziune ; 
(O discuție anaioagă s-ar 
putea purta în legătu
ră cu Moara cu noroo de 
Victor Hiu, ducind la con
cluzii înrudite.)

Un alt exemplu, de data 
aceasta împrumutat din 
filrnografia actualității :

al operei de artă, bazat 
mai puțin pe analiza psi
hologică tradițională, și 
mai mult pe necesitatea 
unei urgente „educații 
sentimentale", și stilul e 
altul- (diferit atît de filme
le anterioare ale lui Da
neliuc, cit și de filmele 
altor autori). Un stil ce se 
manifestă concret nu doar 
prin ritmul narațiunii, ci 
și prin „nervul", cu care 
cineastul „mușcă^ din via
ță, „decupind" acele ima
gini — cu semnificații di
recte sau simbolice — pe 
care le intîlnește, le 
„vede", le simte în însuși 
momentul producerii lor, 
topindu-le intr-o expresie 
unitară și omogenă.

In sfîrșit, un alt exem
plu, tot din seria actuali
tății : Concurs de Dan 
Pita. Dacă, în Proba de 
microfon, Daneliuc citeș
te faptele de viață intr-un 
sens existențial, oarecum 
sub nivelul istoriei, Pita 
iși situează povestirea oa
recum deasupra, in înțe
lesul că recurge la meta
fore, la simboluri, făcind 
din Concurs (așa cum Da
neliuc a făcut din Croazie
ra) un apolog cinemato
grafic, o parabolă. Situa
țiile, personajele, legătu
rile și conflictele dintre 
acestea nu mai apar ana
lizate în realismul lor do
cumentar. O potrivire veni
tă din adîncuri între ideo
logie și soluțiile expresive, 
tn opera finită, definește și 
de data aceasta stilul auto
rului, ca ipostază specifică 
a unei energii cognitive an
gajate în măsurarea rapor
tului dintre particular și 
universal.

Există, prin urmare, un 
„stil Ciulei", un „stil Da
neliuc", un „stil Pița" ? 
Firește că există, deși mai 
corect ar fi să se amin
tească de stilul fiecărui 
film in parte. Deoarece, 
deși se pot identifica nu
meroase elemente comu
ne, e sigur că tot atltea, 
dacă nu si mai multe, sint 
elementele diferentiatoa- 
re, „factorii stilistici di
ferențiali", de la Erupția 
la Valurile Dunării și, 
apoi, la Pădurea spinzu
raților, după cum, in că
zui lui Mtrcea Daneliuc, e 
limpede că divers e stilul

său in Cursa, film de de
but, față de cel din Vină- 
loarea dc vulpi, să zicem, 
in pofida unor similitu
dini, sau, comparand lu
crările lui Pita, se va con
stata, firește, că Nunta de 
piatră e un film stilistic 
distinct in raport cu Filip 
cel bun, iar acesta, in ra
port cu Tănase Scatiu. De 
ce ? Tocmai pentru că sti
lul nu înseamnă pur și 
simplu o paletă de culori, 
mai bogata sau mai redu
să (un pictor iși delinează 
stilul și apelind la citeva 
tente, puține, ba chiar și 
numai la alb/negru, ca și 
cineastul), nu înseamnă 
recurgerea la un anumit 
număr (limitat) de proce
dee, de pildă : la anumite 
mișcări de aparat sau la 
anumite, privilegiate, pro
puneri de incadratură etc., 
ci înseamnă, înainte de 
orice, un mod specific de 
cunoaștere care il pune pe 
artist in contact cu reali
tatea cercetată. Numai o 
asemenea legătură oferă 
cheia și măsură stilului 
unui autor (cinematogra
fic). Iar proba demonstra
ției poate fi oferită și de 
faptul ca la stil nu ajunge 
orice realizator, orice re
gizor, oricit de abil (celor 
mai multi le e deschis, in 
schimb, permanent, acce
sul la manieră, adica la 
preluarea și reluarea „prin 
imitație servilă, stereoti
pă, a procedeelor unui 
maestru consacrat", cum 
scrie in Dicționarul de 
estetică generală citat). La 
stil se inalța numai artis
tul autentic, ceea ce expli
că posibilitatea și chiar 
nevoia — pentru critic — 
de a adopta stilul ca pe 
un criteriu ferm și sigur 
întru măsurarea valorii 
operei de artă, intrucît el, 
stilul, este însăși expresia 
artistică, este opera de 
artă !

Așa stînd lucrurile, apa
re cu sporită evidență că 
diversitatea, belșugul de 
stiluri personale ale unor 
cineaști constituie dovada
— înăuntrul vieții artistice 
naționale — a unei depli
ne libertăți de creație, 
care asigura — ca intr-un 
cere ce se închide armo
nios — apariția, promova
rea și dezvoltarea talente
lor, a valorilor autentice, 
in domeniul artei filmului. 
La rindul ei, diversitatea 
manierelor e de acceptat 
și pozitivă, ca inițiativă de 
„difuzare", de răspindire 
și popularizare a motive
lor, a cuceririlor expresi
ve dobindite de marii ar
tiști, de „maeștri", motive 
și cuceriri pe care masa 
cineaștilor e chemată — in 
orice cinematografie sănă-' 
toasă și solidă se intimplă 
așa — să le' „socializeze", 
să le transmită mesajele 
la scară națională.

Felurimea stilistică In 
procesul de creație a va
lorilor, în cazul nostru 
cinematografice, prezintă, 
deci, o dublă importanță, 
fiindcă e emanația unei 
duble libertăți : atit o li
bertate artistică, învede
rată intr-un limbaj speci
fic, cit și o libertate ideo
logică, politică, intrucît 
concretizează, in și prin 
limbajul artistic, o moda
litate personală — subiec
tivă și obiectivă, totodată
— de a cunoaște adevărul 
vieții, chiar la „rădăcina 
lucrurilor". Intr-un proces 
ce urmărește o consecuție 
de felul celei proclamate 
de cele mai înalte idealuri 
ale artei.

Din noile construcții ale municipiului Bistrița (Foto : Alexandru Anton)

EXPOZIȚIE DE ARTĂ SCENICĂ

școala, aș reține doar 
cîteva idealuri defini
te prin cifre, expresie 
a generozității și grijii 
partidului și statului 
pentru destinul po
porului român. Astfel,

perioada 1991—2000, 
este prevăzută „gene
ralizarea celei de-a 
doua trepte a liceului" 
ceea ce -chezășuiește 
ocuparea unei poziții 
înaintate in frontul

Educafia permanenta
tot ce slujește lărgirii 
orizontului și înălțării 
spiritului. Pentru rea
lizarea acestui dezide
rat se impune o mai 
mare atenție in selec
tarea corpului profe
soral, astfel incit cri
teriul valorii să devi
nă determinant. Din- 
to'.deauna noțiunea de 
școală a fost asociată 
cu ce’e de lumină și 
adevăr ; nicicind insă 
societatea nu le-a cul
tivat cu mai multă

greutăți subiective la 
învățătură și rigidita
te, iar încărcătura de 
cunoștințe dozată ju
dicios in acord cu 
virsta și capacitatea 
de asimilare. In a- 
ceasta rezidă misiunea 
nobilă a invătămintu- 
lui de tip nou.

Fără a purcede la o 
analiză dc fond a 
principiilor din pro
iectul de Directive 
aln Congresului al 
XIII-lea, care privesc

„la sfirșitul cincinalu
lui viitor, in invăță- 
mîntul de 12 ani vor 
fi cuprinși, la cursu
rile de zi și serale, 
circa 60% din absol
venții treptei întii. 
Programele de perfec
tionarc a pregătirii 
profesionale vor cu
prinde anual circa 3 
milioane persoane".

In orientările de 
perspectivă ale dez
voltării economico-so- 
ciale a României, în

culturii, alături de 
cele mai evoluate na
țiuni ale lumii. Către 
această apoteoză a 
școlii românești se 
pășește gradat, iar 
cincinalul viitor cu 
parametrii săi impune 
o mare desfășurare de 
forțe și energie, com
petență, pasiune și de
votament, spirit revo
luționar în întreaga 
politică de pregătire 
a cadrelor.

Iată numai citeva 
din temeiprile care 
definesc fizionomia 
școlii moderne și pro
bează profundele sale 
implicații in progresul 
social, „Ridicarea ni
velului de pregătire a 
întregii populații va 
reprezenta o modifica
re calitativă in carac
terul diviziunii muncii, 
contribuind atit la a- 
firmarea personalității 
umane, cit și la sa
tisfacerea in condiții 
superioare a interese
lor și cerințelor gene
rale ale societății".

Călit in „furnalul" 
școlii, tineretul nos
tru studios va păși in 
nou] mileniu deplin 
pregătit să înfrunte 
problematica vremii și 
să continue pe o nouă 
spirală opera înainta
șilor, făptuită in con
diții mai grele. cu 
dăruire, dirzenie și 
patriotism.

Zilele acestea este deschi
să kH sala Ualies o expo' 
zttte ce permite tamiuari- 
zarea puoucuiui reuian cu 
imagini și fenomene ce 
caracterizează teatru, a- 
merican azi. O ,uare de 
contact bogată si sugesti
va. Vizitatorul poate inul- 
m aici afișe de pregnantă 
picturalitate si expresivi
tate. fotografii din spec
tacole. imagini ale clădiri
lor ce adăpostesc repre
zentații și ale feluritelor 
spatii de joc. chipuri ale 
unor animatori și actori — 
multi celebri și din filme 
— ale unor dramaturgi si 
compozitori, printre care 
O'Neill. Ed. Albee. Ten- 
nesse Williams. G. Ger
shwin etc., bine cunoscuți 
și la noi. Exponatelor cla
sice li se adaugă in „Tea
trul american azi" „argu
mente" specifice, creatoare 
de atmosferă (elemente de 
arhitectură precum mar
chiza prin care pătrundem 
în incinta expoziției, ma-, 
chete ale fațadelor Dictate 
ori ale unor decoruri, vitri
ne ce pot fi zărite in foa
ierele teatrelor, colturi re
producing poezia aparte a 
cabinelor — spațiul miste
rios in care interoretii se 
transformă in personaje) și 
altele, fructificind mij
loacele audio-vizuale mo

derne (un scurt film-pilulă 
despre teatrul american, 
un program video cu sce
ne de spectacol).

Firesc, incursiunea tn 
actualitatea artei scenice 
nu se poate dispensa de 
evocarea „rădăcinilor" — 
experimentul contempo
ran. atit de caracteristic si 
efervescent, coexistind si

tuia — aducînd o informa
ție bogată in legătură cu 
teatrul regional, atît de 
dinamic și divers, care cu
noaște in ultima vreme o 
afirmare fără precedent. 
Căci dacă teatrul de pe 
Broadway ilustrează suc
cesul comercial si arta di
vertismentului. oe multe 
scene de pe întinsul State

Sala Dalles: „Teatrul american azi“

in teatrul american cu mo
dalități tradiționale, Sint 
evocate, desigur, acele în
ceputuri modeste, dar no
bile. cind reprezentația 
teatrală imbogătea viata 
aspră a ...pionierilor" — in 
timpul cuceririi vestului 
sălbatic, ca si manifestări 
ale trupelor ambulante si 
de amatori — amatorismul 
fiind un fenomen vita] si 
azi. O atentie sDecială se 
acordă ..musicalului" — 
gen specific spectacolului 
american, care cunoaște si 
azi realizări impresionante 
prin fast, succes si longe
vitate. Organizatorii caută 
să păstreze insă un echili
bru între teatrul de pe 
Broadway și cel Off — din 
afara, sau chiar opus aces

lor Unite ale Americii se 
manifestă dorința de a 
adinei prin teatru condiția 
umană, de a reflecta si lua 
poziție fată de fenomene 
caracteristice contempora
neității — probleme mo
rale. sociale, politice ac
tuale.

„Teatrul american azi" 
ambiționează să restituie 
activitatea scenelor ame
ricane nu „muzeal", ci ca 
pe un fenomen viu. In ca
drul expoziției sint organi
zate și spectacolele Teatru
lui Actorilor din Louisville. 
Un teatru din cele mai 
proeminente azi, care s-a 
afirmat și impus prin a- 
tentia acordată piesei ori
ginale actuale. Condus cu 
competență și dăruire de

Jon Jory, teatrul din Louis
ville oferă șansa debutului 
unui mare număr de tineri 
autori, promovindu-i in
tr-un festival anual, „hii- 
mana". selecția care ne-a 
fost propusă (trei progra
me diferite ce includ 6 
monoloage. piese intr-un 
act. aparținind noii dra
maturgii originale) reflec
tă frămintări ale unor oa
meni obisnuiti si propun 
atenției texte remarca
bile prin simplitate si vir
tuți simbolice. Ele vorbesc 
despre dramatismul vie
ții („Aniversarea lui Ru
pert"), despre greutățile și 
noblețea artei scenice („15 
minute"), configuring pro
bleme mbrale mai noi 
(precum condiția de dem
nitate a femeii care lu
crează) ori acute probleme 
sociale („Cățelul Bartok", 
de pildă, evocînd conse
cințe psihologice ale fe
nomenului de somai). Mi- 
nisne'-tic'dele văzute re
levă talentul și comunicati
vitatea unor actori precum 
Beth Dixon, Suzana Hay, 
William Mc Nulty, Patrich 
Husted și realismul asociat 
pledoariei pentru umanism 
— drept caracteristici ale 
jocului lor.

Natalia STANCU
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Plenara Consiliului Național 
al Societății de Cruce Roșie

Sîmbătă s-au desfășurat în Capi
tală lucrările Plenarei Consiliului 
Național al Societății de Cruce Roșie.

Participanții au dezbătut și apro
Intr-o atmosferă dc vibrantă însuflețire patriotică, participanții la 

plenară au adresat o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, in
care se spune :

Cu profunzimea conștiințelor și căldura inimilor noastre ne alăturăm 
milioanelor de glasuri de pe întregul cuprins al patriei pentru a ne ex
prima deplina adeziune Ia Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire 
la realegerea dumneavoastră, de către Congresul al XIII-lea al parti
dului, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist 
Român. Această legitimă reinvestire ne dă certitudinea deplină a înde
plinirii idealurilor de dreptate, bunăstare, independență, suveranitate și 
progres a’c poporului român, in aceste momente de fierbinte manifestare 
a dragostei nețărmurite pe care o nutrim față de dumneavoastră, vă 
încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că cei 
peste șapte milioane de membri ai Societății de Cruce Roșie vor face 
totul pentru ca această largă organizație de masă — membră a Frontului 
Democrației și Unității Socialiste — să fie o prezență tot mai activă 
în viața social-politică a țării, pe frontul apărării vieții și sănătății popu
lației. Păstrăm adine intioărit in inimi îndemnul ce ni l-ați adresat, anul 
trecut, la congresul organizației noastre, de a acționa continuu in folosul 
și sore binele oameni'or, in spiritul umanismului socialist.

în întreaga noastră activitate avem permanent în fată mobilizatorul 
și luminosul exemplu Pe care ni-1 oferă tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceausescu, militant de scamă al partidului si statului, om de 
stiintă de un înalt prestigiu international, model de devotament si dă
ruire pentru binele si fericirea poporului.

Pentru noi constituie o misiune de onoare, de, un fierbinte patriotism 
și răspundere comunistă să ne angajăm cu toată puterea noastră pentru 
r. da viață sarcinilor ce ne revin din proiectul de Directive ale Con
gresului al XIII-lea al partidului. Crucea Rosie isi va mobiliza toate 
forțele pentru continua perfecționare a întregii activități, pentru creș
terea aportului ei la ridicarea nivelului de cultură sanitară a nopulaHei 
si în special a tineretului din întreprinderi si de ne șantiere, din mediul 
rural, pentru particioarea tuturor cetățenilor la apărarea sănătății, con
diție a mersului nostru înainte, a înfăptuirii mărețelor obiective ale dez
voltării economice si sociale â tării. Un accent deosebit vom nune si ne 
intensificarea activității dedicate pregătirii tinerilor în vederea întemeierii 
familiei, realizării obiectivului politicii de îmbunătățire a indicilor de
mografici. de asigurare a creșterii sporului natural al populației, nentru 
păstrarea vigorii si tinereții ponorului nostru. Constienti de adevărul că 
sănătatea si viata oamenilor sint indisolubil legate dc nacea întregii lumi, 
vo.u ac iona pentru ca Societatea de Cruce Roșie să-și facă un titlu de 
onoare din a participa, alături de întregul nonor. la înlănțuirea noliticii 
externe a partidului si statului nostru nentru asigurarea păcii si secu
rității internaționale, infănluirea dezarmării, realizarea aspirațiilor de 
progres ale tuturor popoarelor.

(Asernres)

tv
PROGRAMUL 1

8.3 Mult e dulce și frumoasă. Cena
clul elevilor

9,e Almanahul familiei
9.3 De strajă patriei

10,0 Viața satului (parțial color)»
11,5 Muzica pentru toți
11,4 Lumea copiilor
13,0 Telex
13,0 Album duminical (parțial color). 

Din sumar : • Succese ale mu
zicii ușoare românești • Cascado
rii risului ® Cîntece îndrăgite ® 
Desene animate 15,00 Telesport. 
Fotbal : Sportul studențesc —-
Steaua din Campionatul național 
- Divizia A. Transmisiune directă 
ie la stadionul 23 August • La 
isvedere. Mamaia I o La zi în 
610 de secunde ® Secvența tele
spectatorului

18,00 Cntarea României (color). Festi- 
vtlul cîntecului ostășesc ..Te apăr 
și te cînt, patria mea !“. Ediția a 
VK-a, 1984. Gala laureațllor

19,00 Telejurnal (parțial color)
19,20 Varietăți muzicale (color)
19.40 Telecinemateca (color). Ciclul 

„Dosarele ecranului" „Cortul 
roșu“. Coproducție sovieto-ita- 
lianâ. Cu : Peter Finch, Nikita Mi- 
halkov, Claudia Cardinale, Sean 
Connery, Massimo Girottt, Itiri 
Solomia, Hardy Kriiger, Nikolai 
Ivanov, Mario Adorf, Donatas Ba
nionis. Regia: Mihail Kalatozov

21.35 Farmecul operetei (color)
21,50 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
1,00 Formații artistice participante în 

Festivalul național „Cîntarea 
României* *4

• 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.
9 Mireasa sălbatică /,.Zilele fllmul’il 
turc") : STUDIO (59 53 15) — 10: 12; 
14: 16: 18: 20.
9 Glissando : EXCELSIOR (65 49 45)
- 9: 12: 16: -19.
• Haiducii Iul Șapiecal : VICTORIA 
(16 28 791 - 9.30: 11.30: 13.30: 16: 18: 20.
9 Imposibila iubire : UNION (13 49 04)
- 9: 12.30: 16: 19.30.
9 Un netic de cer : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) - 15.30: 17.30: 19.30.
• Surorile : COTROCENI (49 48 48) — 
15: 17.15: 19.30.
9 Dteptale In lanțuri : VOLGA 
(79 71 26) - 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18:

9.40 Viața culturală
9,55 Muzica ?... nimic mal simplu !

11,10 Teleenciclopedia
11.35 Din țările socialiste 

bat Raportul cu privire la sarcinile 
ce revin Societății de Cruce Roșie 
din proiectul de Directive ale Con
gresului al XIII-lea al P.C.R.

12,00 Salonul TV al artelor plastice. în 
întîmpinarea Congresului al XIII- 
lea al P.C.R. Efigii ale contempo
raneității în arta românească

12.40 Viața economică
13,10 Panoramic liric
14,00 Medicina — știința dragostei de 

oameni. Producție a studioului de 
film TV

14,25 Muzică ușoară
14,45 Din lumea științei
15,15 Melodii populare
15.35 Pași de viață lungă
16,05 Desene animate
16.30 Patru decenii de muzică româ

nească
16.50 Instantanee
17,00 Serată muzicală TV. Muzică, epo

că. stil
18.50 Pămlnt slăvit. încununat de roa

de. Versuri patriotice și revoluțio
nare

19,00 Telejurnal
19.20 Telerama
19,59 Concert simfonic
20.40 Generația deceniului patru al li

bertății noastre
21,00 Jaz în nocturnă
21.30 România pitorească
21.50 Telejurnal
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20,00 Telejurnal
20.20 Actualitatea tn economie. La zi pe 

ogoare : Toate forțele satului la 
recoltarea culturilor tîrzii

20.35 Tezaur folcloric
21,05 Roman foileton MARCO POLO — 

premieră pe tară. Coproducție in
ternațională, cu : Ken Marshall. 
Denholm Elliot, Riccardo Cucciol- 
la, Marilu Tolo, Ann Bancroft, 
Burt Lancaster. John Gielgud. Re
gia : Giuliano Montaldo — Epi
sodul 1

21,55 Orizont tehnico-știlnțific — Știin
ța în avangarda progresului "eco- 
nomico-social. Obiective ale cer
cetării științifice românești cu
prinse în Proiectul de Directive 
ale celui de-al XIII-lea Congres 
al P.C.R.

22.20 Telejurnal

Cronica zilei
Membri ai comitetului de conduce

re al Grupului român din Uniunea 
Interparlamentară s-au intilnit. sim- 
bătă, cu delegația Grupului vest- 
german din Uniunea Interparlamen
tară, condusă de Hans Stercken, pre
ședintele grupului, care efectuează o 
vizită in tara noastră.

A avut loc un schimb de informa
ții referitor la activitatea celor două 
grupuri, evidentiindu-se rolul pe 
care parlamentarii, grupurile parla
mentare din cele două tărl 11 pot( 
avea în amplificarea raporturilor de 
colaborare româno—vest-germană in 
domenii de interes comun.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorotogie șl hidro

logie comunică tlmmil probabil pentru 
intervalul 14 octombrie ora 20 — 11 oc
tombrie. ora 20, In țară : Vremea va ti 
răcoroasă îndeosebi noaptea și dimi
neața. Cerul va fi variabil. Izolai in 
nordul și estul tării vor cădea precipi
tații slabe. Vîntul va sufla slab pină la 
moderat cu unele Intensificări în estul 
tării și la munte predominînd din sec
torul nordic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre 2 șl 10 grade izolat 
mai coborîte în nordul șl centrul tării. 
Temperaturile maxime vor ti cuprinse 
Intre 12 și 22 de grade. Local se va 
produce brumă In jumătatea de nord 
a țării și izolat in rest, tn București : 
Vreme răcoroasă îndeosebi noaptea și 
dimineața. Cerul va fi variabil favora
bil precipitațiilor slabe. Vîntul va su
fla slab pină la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse intre 3 șl 
6 grade, iar temperaturile maxime vor 
ti cuprinse Intre 19 și 22 de grade. 
Condiții de brumă slabă.

INFORMAȚII SPORTIVE

De luni, Io Palatul sporturilor 
ți culturii

Campionatele naționale de box
tncepind de luni. 15 octombrie, și 

oină duminică. 21 octombrie, se vor 
desfășura la Palatul sporturilor si 
culturii din Capitală galele campio
natelor naționale de box.

Vor oarticioa 96 pugilisti. cite opt 
de fiecare categorie de greutate. Vi
zita medicală, cintărirea si tragerea 
la sorti vor fi efectuate mîine di
mineață.

Cele sânte Sale ale campionatelor 
sint programate astfel : sala nr. 1 — 
luni, ora 18,30 ; nr. 2 si nr. 3 — marți, 
ora 15.30 si. respectiv. 18,30 ; nr. 4
— miercuri, ora 18 : nr. 5 — joi. ora 
18 : nr. 6 — vineri, ora 18 : nr. 7 — 
gala finalelor — duminică, ora 10.

FOTBAL : Reamintim amatorilor 
de fotbal din Capitală că azi la sta
dionul „23 August" are loc cuplajul 
meciurilor interbucurestene Dlnamo
— Rapid (ora 13) si Sportul studen
țesc — Steaua (ora 15).

Celelalte meciuri ale etapei a opta
— toate încep la ora 15 — sint : 
F.C. Bihor — F.C.M. Brașov, Sport 
Club Bacău — Corvinul Hunedoara, 
Gloria Buzău — Universitatea Craio
va, F.C. Olt — F.C. Baia Mare, Po
litehnica Timișoara — Jiul Petroșani 
A.S.A. Tg. Mureș — Chimia Rm. 
Vilcea, Politehnica Iași — F.C. Argeș.

tnmînarea premiilor pentru creație 
literar-artistică ale U.T.C. pe anul 1983 Din agenda Tirgului internațional

In cadrul unei festivități care a 
avut loc simbătâ, in Capitală, s-au 
inmînat premiile pentru creație lite
rar-artistică ale U.T.C. pe anul 1983. 
La festivitate au participat membri 
ai Secretariatului C.C. al U.T.C., re
prezentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Uniunii scriito
rilor. Uniunii compozitorilor și mu
zicologilor. Uniunii artiștilor plastici, 
ai editurilor și publicațiilor literare, 
presei și Radioteleviziunii. oameni 
de cultură și artă, tineri creatori, ac
tiviști ai U.T.C., un numeros public.

Manifestarea a dat expresie voinței 
tinerilor creatori de a-și aduce în
treaga contribuție la îmbogățirea 
patrimoniului cultural-artistic al so
cietății noastre socialiste cu lucrări 
artistice al căror conținut să oglin
dească munca, viața, realizările re
marcabile ale poporului român, pă
trunse de un profund spirit patrio
tic, revoluționar, de înaltele Idealuri 
ale umanismului socialist, care să 
sădească in conștiința tineretului 
sentimentul datoriei de a face totul 
pentru a infâotui neabătut Programul 
partidului, indicațiile și orientările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Au fost acordate următoarele pre
mii :

Premii speciale: „Generația Enocll 
Nicolae Ceaușescu" — volum editat 
de Comitetul Central al U.T.C. (co
lectiv), „întemeietorul", de Ion Crîn- 
guleanu (editura „Eminescu").

Literatura social-politică : „So
ciologia românească contemporană", 
(Editura științifică și enciclopedică), 
de Ion Ungureanu, in colaborare cu 
Ștefan Costea și Maria Larionescu.

Beletristici. Poezie : „Ce oră 
bate-n univers", de Paul Balahur 
(editura „Eminescu"), „Experiențe

In județul Olt s-a încheiat însămînțarea griului 
și a celorlalte culturi de toamnă

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Olt. răsounzînd orin 
fapte de muncă sarcinilor formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al partidului, la re
centa Consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R.. raportează cu legiti
mă mindrie că. in ziua de 13 octom
brie. au încheiat însămînțarea griu
lui și a tuturor culturilor de toam
nă ne cele 150 855 hectare planificate.

tn telegrama adresată, cu acest 
prilej. Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al partidului, de Comitetul ju
dețean Olt al P.C.R.. se spune : în 
prezent întreaga suflare a satelor

Procurarea obligațiunilor C.E.C. 
la valoarea lor nominală în tot cursul lunii octombrie

Unul din cele mai solicitate in
strumente de economisire la C.E.C. 
sint obligațiunile C.E.C. cu ciști- 
guri. Această solicitare este deter
minată de faptul că pentru depu
nerea economiilor pe obligațiuni 
C.E.C. cu cîștiguri nu este necesară 
nici o formalitate de îndeplinit și 
se pot procura în număr nelimitat, 
la cererea depunătorului. Totodată 
toate obligațiunile C.E.C. existente 
la populație participă cu șanse 
egale de cîștig la fiecare tragere la 
sorți lunară.

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni informează depunătorii că in 
tot cursul lunii octombrie, in cadrul 
căreia se organizează „Săptănriina 
economiei", obligațiunile C.E.C. cu 
cîștiguri se vînd la valoarea lor no

pe sufletul viu", de Corneliu Ostahie, 
(editura „Eminescu"), „Lamura", de 
Gabriel Chifu (editura „Eminescu"),

Debut poezie: „Ora ideală", de Vio
rel Dinescu (editura „Cartea româ
nească"), „Pădurea de pini". de Ion 
Tudor Iovian (editura „Cartea româ
nească").

Proză : „Tobit", de Ștefan Ago- 
pian (editura „Eminescu").

Debut proză : „Tratat de apăra
re permanentă", de George Cușna- 
rencu (editura „Cartea românească").

Critică și istorie literară : „Sora 
Soarelui", de Mihai Coman. (editura 
„Albatros"), „Fantezii critice", de 
Val Condurache (editura „Junimea").

Publicistică-reportaj: „Piramidele 
Bărăganului", de Dumitru Ion Dln- 
că (editura „Eminescu"), „Jur că 
voi spune adevărul", de Areta Șan- 
dru (editura „Eminescu").

Debut publicistică-reoortaj : „Con
vorbiri cu Nichita Stănescu — Anti- 
metafizică", de Aurelian Titu Dumi
trescu. serial publicat in Suplimen
tul literar-arttstic al „Scînteii tine
retului".

Literatura de anticinație tehnico- 
științifică : „Ziua confuză", de Lu
cian Ionică (editura „Albatros").

Lucrări in limbile naționalităților 
conlocuitoare: „Șoapte" (Sutto.gâsok), 
de Bird Ference (editura „Krite- 
rion“) ; „Atins din greșeală" (Betro- 
fen auș versehen), de Adrian L6w 
(editura „Albatros").

Creație muzicală : „Etos I", de 
Adrian Pop (Editura muzicală).

Premiile pentru creație în dome
niul artelor plastice și cinematogra
fiei au fost acordate cu prileiul „Ex
poziției naționale de artă plastică a 
tineretului", care a avut loc la S’la 
„Dalles" din București (iunie 1984) 
și, resoectiv, la cea de-a VTT-a ediție 
a Festivalului filmului pentru tine
ret de la Costineștl (iulie-august 
1984).

este mobilizată la terminarea recol
tării porumbului, a sfeclei de zahăr 
și a culturilor duble, la eliberarea 
terenurilor de resturi vegetale, efec
tuarea la timp și de bună calitate a 
arăturilor adinei de toamnă. Puternic 
însuflețiți de mobilizatoarele dum
neavoastră indicații. îndemnuri si 
chemări, de grandioasele obiective 
cuprinse în proiectul Directivelor 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui. comuniștii, toti oamenii muncii 
din agricultura județului Olt iși re
afirmă hotărirea de a nu-și precupeți 
eforturile pentru a-și spori contribu
ția la continua prosperitate a patriei 
noastre socialiste.

(Agerpres)

minală. Acestea se pot procura de 
la oricare unitate C.E.C. sau poș
tală atit din mediul urban, cit și 
din cel rural.

Cu prilejul manifestărilor legate 
de sărbătorirea „Săptâminii econo
miei" intre 25—31 octombrie a. c„ 
pe lingă tragerea la sorți lunară 
obișnuită, Casa de Economii și 
Consemnațiuni organizează și o 
tragere la sorți suplimentară, la 
care se vor atribui numeroase cîș
tiguri in valori cuprinse intre 50 000 
de lei și 800 de lei.

Unitățile C.E.C. și poștale din În
treaga țară vă stau permanent la 
dispoziție pentru efectuarea depu
nerilor pe obligațiunile C.E.C. cu 
cîștiguri.

București -1984

Bogată ofertă 
la export 

a industriei 
chimice 

românești
De un mare interes din partea 

specialiștilor, a oamenilor de afa
ceri și publicului vizitator se bu
cură. la T.I.B. '84. bogata ofertă la 
export prezentată de industria 
chimică românească. Reunită in 
cadrul unei expoziții reprezentati
ve. centralele industriale si peste 
100 de întreprinderi de profil eta
lează citeva mii de produse. între 
care noutățile dețin o însemnată 
pondere.

Citeva date despre oferta româ
nească ne sint prezentate de tova
rășul Ioan Uță, director adjunct în 
Ministerul Industriei Chimice : 
„Avind un puternic potential de 
producție și cercetare, industria 
chimică românească, caracterizată 
printr-un înalt dinamism, participă 
cu o pondere însemnată la expor
tul țării. în prezent, produsele 
noastre chimice sint cunoscute (n 
peste 110 țări, calitatea lor fiind 
atestată $1 de cele peste 50 de me
dalii de aur acordate la tîrgurile si 
exoozițiile internaționale.

La actuala ediție a T.I.B.. indus
tria noastră chimică prezintă pro
duse cu un înalt grad de valorificare 
a materiilor prime, de un nivel teh
nic sporit, din toate subramurile 
producției. Pe lingă o serie de 
produse tradiționale la export — 
îngrășăminte chimice, produse ale 
chimiei de sinteză fină Si mic to
naj. produse petrochimice, mase 
plastice, coloranti. prezentate în- 
tr-o gamă mult diversificată, spe
cialiștii sj oamenii de afaceri sînt 
interesați de noile medicamente 
originale românești, produsele foto- 
șensibile. anvelopele-gigant pentru 
echiparea autobasculantelor grele".

Discuțiile care se desfășoară In 
aceste zile între reprezentanții în
treprinderilor românești de comerț 
exterior și ai firmelor străine so
siți la București cu ocazia T.I.B. *84  
dau garanția că întreprinderile din 
industria noastră chimică Isi vor 
spori în continuare volumul expor
turilor. ișt vor amplifica si diver
sifica raporturile de colaborare si 
cooperare cu partenerii de peste 
hotare. *

Opinii ale unor oaspeți 
de peste hotare

VERESS PETER, ministrul co
merțului exterior al R. P. Un
gare : „Cu ocazia inaugurării celei 
de-a zecea ediții a Tirgului inter
național București, am avut onoa
rea să primim la pavilionul oficial 
al Ungariei vizita conducătorului 
partidului șl statului român. Cu 
acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a evidențiat necesitatea 
valorificării largilor posibilități 
existente pentru dezvoltarea rela
țiilor economice dintre Ungaria si

România. potrivit înțelegerilor 
convenite la cel mai înalt nivel.

Sintem hotârîți. dealtfel, să ac
ționăm pentru extinderea acestor 
raporturi în conformitate cu poten
țialul și posibilitățile de care dis
pun economiile noastre. O dove
dește și actuala participare la T.I.B. 
’84 a Ungariei, care este mai boga
tă și mai variată decît în anii Dre- 
cedenți. Pe o suprafață de 879 mo. 
11 Întreprinderi de comerț exterior 
exoun o largă gamă de mărfuri. în 
cadrul livrărilor românești, o pon
dere însemnată o dețin produse ale 
industriei construcțiilor de mașini, 
cum sînt autoturismele „Dacia" șl 
instalațiile de foraj. Consider im
portantă colaborarea noastră în 
domeniul electronicii — sector cu 
mari perspective — ca si în dome
niul mijloacelor de transport auto. 
In care țările noastre au o experien
ță bogată. La fel de însemnată 
este colaborarea în industria chi
mică. precum si In industria ușoară 
și a bunurilor de consum. Dealtfel, 
în prezent pregătim protocolul 
comercial pe 1985 și avem motive 
eă afirmăm că anul viitor relațiile 
noastre economice vor fi marcate 
de creșterea schimburilor comercia
le, de o diversificare a domeniilor 
de colaborare în producție".

HELMUT GROTH, reprezentant 
al Ministerului Federal al Economi
ei al R. F. Germania : „Este un 
fapt bine cunoscut că relațiile eco
nomice dintre țările noastre con
stituie un element important al 
bunelor raporturi între R. F. Ger
mania șl România. Acest lu
cru a fost subliniat de pre
ședintele României, domnul Nicolae 
Ceaușescu. in discuțiile purtate cu 
reprezentanții firmelor vest-germa- 
ne la Inaugurarea T.I.B. ’84. Numă
rul firmelor din R. F. Germania care 
participă la a zecea ediție a tirgu
lui a sporit din nou. Aceasta con
stituie dovada voinței întreprinde
rilor din țara noastră de a depăși, 
cu eforturi mărite, conjugate cu 
ale partenerilor români, dificultă
țile create de recesiunea economiei 
mondiale. Dealtfel. în acest an. 
schimburile comerciale dintre 
R.F.G. și România cunosc o crește
re însemnată, ceea ce demonstrea
ză eficiența unor puncte de vedere 
constructive tn privința lărgirii si 
diversificării formelor de cooperare 
șl colaborare intre întreprinderile 
celor două țări".

Dan CONSTANTIN

plină de abnegație
(Urmare din pag. I)
Lupoaia. Despre semnificat!» aces
tui fapt ne-a vorbit Eugen Spahiu, 
comandantul șantierului :

— Cantitatea de cărbune extrasă 
•uplimentar de tinerii de oe șantie
rul nostru este de două ori mai mare 
decît angajamentul pe care ni l-am 
asumat pe întregul an. Ritmuri de
osebite la excavare și transport am 
înregistrat mai ales in ultima 
perioadă, din dorința fierbinte a celor 
peste 1 000 de brigadieri de aici de 
a cinsti cu fapte de înaltă răspunde
re și abnegație muncitorească apro
piatul forum al comuniștilor.

Veste bună si de la Raia Mare, mai 
exact de la întreprinderea de produc
ție industrială pentru construcții căi 
ferate Maramureș. Există in cadrul 
acestei întreprinderi o brigadă com
plexă de construcții industriale și 
montai cu o structură și atribuții cu 
totul aparte. O brigadă care con
struiește cuptoare de piine pentru 
toată tara, care întreține si repară 
utilajele si instalațiile de panificație. 
După cum aflăm, de la șeful acestei 
brigăzi, unică in felul ei. inginerul 
Vasile Dragoș. acest harnic si destoi
nic colectiv și-a îndeplinit, incâ de 
pe acum, planul de producție pe în
treg anul 1984. Cu atit mai mare 
este meritul acestei brigăzi — tine să 
adauge corespondentul nostru Gheor- 
ghe Susa — dacă avem in vedere 
faptul că ea. brigada, deși este răs- 
pîndită prin tontă tara, a acționat 
și acționează strins unită în efor
tul comun și lăudabil a) autodepă- 
sirii și a! performantei.

Produse noi, cu perfor
manțe superioare. Preocuparea 
pentru îndeplinirea exemplară a pla
nului și angajamentelor pe acest 
an este însoțită in njulte întreprin
deri și de aceea a lansării in fabri
cație a unor noi produse cu caracte
ristici tehnico-functionale superioare. 

competitive și de mare eficiență. La 
cunoscuta întreprindere craioveană 
„Electroputere" — cea mai mare 
unitate economică a Doljului și a 
ramurii electrotehnice — a fost asi
milat in producție un nou tio de 
locomotivă diesel electrică de 2100 
cai C'itere. destinată operațiilor de 
manevră grea în marile triaje. Noua 
locomotivă — ne spune corespon
dentul nostru Nicolae Băbălău — este 
realizată după un ~,roiect al specia
liștilor craioveni la parametri tehni- 
co-functionali competitivi si se în
scrie in rîndul celor mai puternice 
mașini de acest fel realizate pin*  
acum oe olan mondial.

Tot în această săptămină — ne 
transmite corespondentul nostru Pe
tru Necula — la întreprinderea ..Me
canica" din municipiul Vaslui au 
fost introduse in fabricație trei 
noi tipuri de servomecanisme 
care se aduceau pină acum din 
import. Realizate in premieră oe tară, 
cu un consum redus de metal, noile 
tipuri de servomecanisme de acționa
re sint deosebit de solicitate de in
dustria energetică, fiind folosite la e- 
chiparea cazanelor de la termocen
tralele care folosesc combustibil solid.

La rîndul său. Nicolae Brujan ne 
comunică o ..noutate de ultimă oră" 
de la întreprinderea de utilaje și 
piese de schimb din Sibiu. Aici a fost 
realizat primul electroferăstrău 
portabil destinat debitării lemnului 
în exploatările forestiere. Acest nou 
tip de utilai, fabricat pentru prima 
dată in tară, va înlocui motoferăs- 
traieje tip ..Retezat", realizate tot de 
sibieni. dar care funcționează cu 
benzină Așadar, prin fabricarea aces
tor utilaie se obțin randamente supe
rioare si se elimină consumul de 
combustibil.

Mereu Io datorie ! La căde* 
rea serii, imediat duoă incheierea lu
crărilor conferinței de dare de seamă 
și alegeri a ’organizației de partid de 
la Schela de producție petrolieră 

Craiova, in care comuniștii se anga
jaseră. între altele, să realizeze, oină 
la Congresul al XIII-lea. o producție 
de 1 500 tone titei peste plan, multi 
dintre delegați s-au îndreptat direct 
spre punctele lor de lucru. Cel mai 
grăbit dintre toti era ajutorul șefului 
brigăzii nr. I. comunistul Ion Brînzea, 
care fusese anuntat că la una din 
sonde gradul de inundare crescuse 
brusc, ceea ce făcuse ca producția 
zilnică a acesteia să scadă de 5 ori. 
Sub Îndrumarea lui. cei patru „doc
tori" — cum li se spune meșterilor 
din formațiile de intervenție la sonde 
— au trecut imediat la cimentarea si 
iz-larea stratului freatic de apă. 
După cum transmite corespondentul 
nostru Nicolae Băbălău. s-a muncit 
zi șl noapte, cu indiriire. fără o clină 
de întrerupere. Acum, cei patru bravi 
meșteri trăiesc o nespusă bucurie : 
sonda sf-a crescut de 3 ori producția, 
revenind la debitul ei normal.

Un fapt asemănător s-a petrecut 
de curind și la una din sondele din 
județul Brăila. Din cauza deteriorării 
unui ventil lateral aj capului de pom
pare. se produsese o erupție. Sub 
presiunea celor 60 de atmosfere, apa 
sărată si nisipul, gazele si țițeiul 
tîșneau la zeci de metri înălțime. Au 
venit in grabă, la fata locului, sondo
rii si „doctorii" de la intervenții, me
canicii si automacaragii. La gura 
sondei nu se outea rezista mai mull 
de citeva minute. S-au format echipe 
care să lucreze In așa fel incit tot 
timpul una să fie prezentă in 
„punctul cel mai fierbinte". După 36 
de ore de bărbăție și abnegație mun
citorească — ne relatează Corneliu 
Ifrim — sonda a fost domolită si a 
început să producă normal.

Eroism 7 „Doctorii sondelor" spun 
că toate acestea nu sint decit fapte 
obișnuite, muncitorești. Fapte ne care 
sondorii, asemenea tuturor oa
menilor muncii din patria noastră, le 
Înregistrează, in modul cel mai firesc 
cu putință. la capitolul „mereu la 
datorie".

In Galați, pe strada Cezar nr. 6, 
am descoperit un șantier... naval. 
Este adevărat, nu de proporțiile 
celuilalt, situat in partea opusă a 
orașului, dar cum altfel să numim 
o unitate care fabrică aproape 20 
de tipuri de ambarcațiuni ? Cu o 
precizare : toate sînt executate din 
material plastic armat cu fibră de ( 
sticlă, pentru că aici se află secția 
de profil a cooperativei meșteșugă
rești „Brateșul" din localitate. Băr
cile sînt destinate populației, dar și 
navelor aflate in construcție la șan
tierele din țară. Cooperativa reali
zează bărci de salvare in cooperare 
cu întreprinderea mecanică navală 
Galați, care le armează. Nu numai 
bărci, ci și alte repere pentru va
poare : uși și tocuri navale, insta
lații de spălat pește pentru super- 
trailere, iole, iahturi, ambarcațiuni 
de pescuit și altele. In țară, mește
rii gălăteni nu au concurent in 
materie de bărci din acest mate
rial. Ce Înseamnă o barcă de sal
vare pentru nave 7 O ambarcațiune 
In care încap 80 de oameni, iar o 
mahuna de pescuit, realizată tot 
aici, este o ambarcațiune ce ooate 
transporta 15 tone de pește. Un va
gon și lumătate !

Am făcut aceste precizări pentru 
a nu minimaliza nici dimensiunile 
bărcilor, nici eforturile colectivului 
secției Tovarășul Sterian Grusuza- 
che. șeful ei (încă de la înființare), 
ne pune in temă șl cu alte preocu
pări Secția efte și producătoare de 
căști auto Firește, tot din plastțc 
armat cu fibră de sticlă In acest 
an. pină in prezent, s-au făcut vreo 
50 000 de bucăți. Din același mate
rial se realizează in această secție 
elemente de caroserie auto pentru 
uzina de profil din Brașov, aripi de 
autoturisme, mobilier și alte co

menzi pentru Industrie. Cei care 
lucrează aici, in număr de numai 
140, sint calificați exclusiv la locul 
de muncă. în momentul in care ne 
aflam in secție, aici se lucra la ul
timul dintre cele cinci epuratoare 
de gaze, avind ca beneficiar între
prinderea de sîrmă, cuie și lanțuri 
Galați. „Dacă nu le-am fi făcut aici 
— ne spunea șeful secției — aceste

Cooperația meșteșugărească — Galați:

Produse de calitate, 
în continua diversificare
utilaje trebuiau executate din me
tal inoxidabil, fiind astfel de vreo 
trei ori mai grele decît sînt acum, 
fără a mai socoti economia de me
ta) ce se realizează prin folosirea 
plasticului armat cu fibră de sti
clă". La atelierul de căști discutăm 
cu șefa formației, Elena Palade. Ea 
ne-o recomandă și pe cea mai tî- 
nărâ componentă a echipei. Doina 
Roșu, absolventă de liceu, care lu
crează în secție alături de mama ei. 
Elena Roșu. Se naște o tradiție 
muncitoreasca în materie de fibră 
de sticlă 7 — am intrebat-o. și ne-a 
răspuns tot cu o întrebare : „De 
ce nu 7".

O altă secție a cooperativei „Bra- 
teșul" este cea de oglinzi. în locul 

metodei clasice, prin folosirea azo
tatului de argint, oglinzile se obțin 
acum prin metalizarea cu aluminiu 
și au o mai mare rezistență în timp, 
tn plus, oglinzile iși sporesc valoa
rea prin gravarea lor. Ghizela Me- 
linte, Margareta Horiceanu, Păuna 
Moraru, Lucia Osanu și alte meș
tere de aici, creatoare de modele, 
pun in priceperea lor de a grava o 

părticică de suflet, căutînd ca lu
crurile pe care le făuresc să placă 
oamenilor.

Satisfacerea cerințelor mereu 
crescinde ale cumpărătorilor se află 
șl la baza activității unei alte secții 
a cooperativei „Brateșul", cea de 
mase plastice. Fie că e vorba de 
podoabe, jucării sau articole de uz 
casnic, munca spornică a celor de 
aici se circumscrie bunului gust, 
utilității. Jucăriile se realizează 
după machete semnate de artiști 
plastici profesioniști sau la cererea 
expresă a Ministerului Educației și 
învățămintului.

O altă cooperativă este „Ancora" 
— Galați. 1 s-a spus așa, în urmă 
cu cițiva ani, cind a fost creată, 

pentru că pe atunci avea un pro
nunțat profil naval. Acum, „Anco
ra" șl-a diversificat foarte mult 
gama preocupărilor și a produselor, 
aici reallzîndu-se piese turnate din 
fontă și neferoase, construcții me
talice, prelucrări prin așchiere, 
presaj ușor și greu, lucrări de ma- 
trițerie și modelărie. Circa 40 la 
sută din producție este pentru ex
port. O altă importantă pondere o 
reprezintă articolele pentru fondul 
pieței, de o diversitate impresio
nantă : fărașe, tigăi, țesale. cutii de 
scule, rafturi modulate, bancuri de 
lucru, colțare pentru ferestre și 
multe altele. Nu in ultimă instanță, 
după cum ne spunea președintele 
cooperativei, inginerul Mihai Ichim, 
se plasează activitatea industrială. 
Astfel, cooperativei „Ancora" i-a 
fost încredințată executarea a circa 
80 la sută din furnitura necesară 
efectuării reparației capitale la ba
teria de cocsificare nr. 1 de la Ga
lați. Ca și comanda de execuție a 
rolelor pentru anumite coloane ne
cesare combinatelor siderurgice 
Hunedoara și Călărași, In acest caz 
cooperativa fiind subfurnizor al în
treprinderii de utilaj tehnologic 
Buzău. „Probele de presiune — ne 
spunea președintele cooperativei — 
au cerut o perfectă etanșeitate a 
pereților rolelor. A fost un examen 
greu, trecut Insă cu bine de către 
colectivul nostru". Ceea ce ni se 
pare deosebit de important este 
faptul că tabla folosită aici provine 
din materiale recuperate de la 
Combinatul siderurgic Galați, tur
nătoria lucrind, de asemenea, cu 
fontă din recuperări.

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scinteii”

cinema
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: 18: 20.
9 Acțiunea „Autobuzul" : MUNCA 
(21 50 97) - 15: 17.15: 19.30.
9 Salutări de la Agigea : FLACARA 
(20 33 40) - 15: 17: 15.
9 Cu cerul sub picioare t CENTRAL 
(14 12 24) - 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.
9 Aventurile ursuleților polari — 9: 
11: 13: 17.15. Prințesa Păun — 15: 19 : 
DOINA (16 35 38).
9 Soarele alb al pustiului : TIMPURI 
noi (15 61 10) - 9: 11 : 13,13: 15.30:
17.45: 20.
9 Agonia: LIRA (317171) - 15.30;
19.15.
9 O fală și un băiat : FERENTARI 
(80 49 85) - 15.30: 17.30: 19.30.
9 Jazz ’20 : VIITORUL (10 67 40) — 
15.30: 17.30: 19.30.
9 împușcături sub splnzurătoare : 
AURORA (35 04 66) — 9; 11,15: 13.30:
15,45: 18: 20.

9 După mult! ani : PROGRESUL 
(23 94 10) - 15.30: 17 30: 19.30.
9 Tess : PATRIA (11 86 25) - 9: 12,30; 
16: 19.30.
9 Seherezada : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) - 9: 11.15: 13.30: 15.45: 19 : 20.
9 Drumul spre victorie : CAPITOL 
(16 29 17) - 9: 12.30: 16: 19. la grădi
nă — 18.30.
9 Superman : FESTIVAL (15 63 84) — 
8.45: 11.30: 14.15: 16.45: 19.30,
9 Slut timid, dar mă tratez : FAVO
RIT (45 31.70) - 9: 11.15: 13.30: 15.45: 
18: 20 15
9 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.
9 Polițist sau delincvent : GRIVITA 
(17 08 58) - 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 
20.
9 Campionul : GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 12: 16: 19 GRADINA GLORIA
(47 46 75) - 18.30.
9 Lupii mărilor : DACIA (50 35 94) — 
9; 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.

9 Omul șl tiara : PACEA (60 30 83)
- 15.30: 18.30.
9 Undeva, clndva : MELODIA 
(11 13 49) - 9; 11.15: 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.
9 Cascadorul Hooper : FLOREASCA 
(33 29 71) - 9: 11 : 13: 15.30: 17.45: 20.
9 Competiția : POPULAR <35 15 17)
- 15: 17.15: 19.30.
9 Par și Impar : ARTA (21 31 86) — 
9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20. la grădină
- 19.
9 Căpitanul răzbunării : GRADINA 
AURORA (35 04 66) - 18.30.
9 Rocky D : GRADINA FEROVIAR 
(50 51 40) - 18.30.
9 Martorul știe mai mult : GRADI
NA LIRA (31 71 71) - 18.30.
9 Camionul de cursă lungă : COS
MOS (27 54 95) - 9.30: 11.30: 13.30:
15.30: 17.30: 19.30.
9 Cineva ca tine : GRADINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) - 18.30.

9 Albinuțp : GRADINA MODERN 
(23 71 01) - 18.30.
9 Lovitură fulgerătoare : GRADINA
PARC HOTEL (17 08 58) - 18.30.

teatre
9 Teatru) Național (14 71 71, sala 
mică) : Ploșnița — 10: Poveste din 
Hollywood — 15: Zbor deasupra unul 
cuib de cuci — 20: (sala Atelier) : 
Act venețian — 10: Gimnastica senti
mentală — 15.30: Idolul și Ion Ana
poda — 19,30: (sala ..Ion Vasilescu"): 
Cavoul de familie — 19.30.
9 Filarmonica ..George Enescu" 
(15 68 75. Ateneu) Român) : Concert 
In cadru) ciclului In abonament „Lu
mea fascinantă a Instrumentelor 
muzicale" — Instrumente cu claviatu
ră, harpă, chitară —11.
9 Opera Română (13 18 57) : Coppelia 
— 11: Madame Butterfly — 18.

9 Teatrul de operetă (14 80 11) : Se
cretul lui Marco Polo — 10,30; Vădu
va veselă — 19.
9 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Cu ușile închise — 10.30: Labyrintul 
19: (sala Grădina Icoanei. 11 95 44) : 
O zi de odihnă — 10,30; Gustul par
venirii — 19.
9 Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundlei — 10,30: Mitică 
Popescu — 19,30.
9 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 11; Romanță tlrzie 
- 20.
9 Teatrul de comedie (16 84 60) : 
Arma secretă a Iui Arhimede — 10,30; 
Preșul — 19,30.
9 Teatru) „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul Infern — 10; Pădu
rea — 18,30; (sala Studio) : Trăsura 
la scară — 10,30: Ex — 19. ,
9 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 10;
Anonimul venețian — 15; Jean, fiul 
Iul Ion — 19,30; (sala Giulești, 

18 04 83) : Cocoșelul neascultător — 
10; Hotei „Zodia gemenilor" — 19.
9 Teatru! satlrlc-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78. sala Savoy) : Băiatul cu 
aticlefi — 19,30; (sala Victoria.
50 58 63) : Dragoste la prima vedere
— 19.30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe ulița satului — 19.
9 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Trubaduri și purim-spiieri — 18.30.
9 Teatrul „Ion Creangă" (19 11 70) : 
Pinocchio — 10,30; Nota «ero la pur
tare — 19.
9 Teatru) „Țăndărică" (15 23 77) : 
Aventurile Iul Plum-Plum — 11; Noc
turn „Cartea de vizită" — 20; (sala 
„Ion Vasilescu") : Tigrlșorul Petre
— 11.
9 Circul București (10 65 90) : Vraja 
circului — 10: 15,30: 19.
9 Estrada Armatei (13 60 64, sala 
C.C.A.) : Estrada în croazieră — 
16.30; Atenție I Estrada in emisie — 
10,33.



AUn eveniment de însemnătate majoră pentru 
extinderea și diversificarea relațiilor dintre 

România și R. F. Germania, în interesul reciproc, 
al cauzei înțelegerii și colaborării internaționale
Interes deosebit în cercurile politice și ale opiniei publice vest-germane, 

în preajma vizitei de stat a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R. F. Germania

BONN 13 (Corespon
dentă Agerpres) — în 
Repuolica Federală Ger
mania este așteptată cu 
deosebit interes vizita de 
stat pe care președin
tele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarașa Elena 
Ceaușescu, urmează să o 
efectueze, incepind de 
luni, in această tară, 
la invitația președintelui 
R.F. Germania, Richard 
von Weizsacker, și a 
doamnei Mariane von 
Weizsacker. Evidențiin- 
du-se interesul viu sus
citat de această vizită, 
în cercurile politice și 
economice de la Bonn 
sint reliefate evoluția 
pozitivă de pină acum 
a relațiilor româno — 
vest-germane și dorin
ța de a se da un nou 
impuls dezvoltării rapor
turilor pe multiple pla
nuri dintre cele două 
țări. Evenimentul este 
considerat aici ca un mo
ment de referință in 
istoria relațiilor româno- 
vest-germane, relevîn- 
du-se faptul că el are loc 
intr-o perioadă în care 
pentru solutionarea pro
blemelor majore cu care 
se confruntă țările și po
poarele continentului eu
ropean. întreaga lume, 
sint necesare, din partea 
tuturor statelor, indife
rent de mărimea, puterea 
economică și militară 
sau de sistemul lor so
cial-politic. eforturi tot 
mai susținute.

în cercurile guverna
mentale vest-germane se 
subliniază că vizita se 
înscrie in mod firesc in

evoluția raporturilor din
tre cele două țări după 
stabilirea relațiilor diplo
matice. in 1937. și are 
menirea de a aduce o 
contribuție majoră la 
intensificarea si diversi
ficarea legăturilor bilate
rale. in cadrul eforturilor 
vizind instaurarea pe 
continentul nostru a unui 
climat de încredere și de 
conlucrare pașnică. în in
teresul ambelor țări și 
popoare, al securității și 
păcii.

în acest sens se înscriu 
și declarațiile unor 
personalități ale vieții 
politice vest-germane. în
tre care vicepreședintele 
Grupului parlamentar 
pentru relațiile de prie
tenie R. F. Germania — 
România, dr. Olaf Feld
mann, care a subliniat : 
..Politica externă a Româ
niei, propunerile constructive pe care președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
Marea Adunare Națională 
le-au făcut în sprijinul 
dezarmării, controlului 
armamentelor, redu
cerii tensiunii și rea
lizării destinderii și pă
cii sint urmărite cu foar
te mare atenție și cu 
mult interes în capitala 
R.F.G. Urmărim, de ase
menea, cu foarte mare 
atenție, acțiunile tării 
dumneavoastră nu nu
mai la Conferința de la 
Stockholm, ci și in alte 
împrejurări și părți ale 
continentului, cum ar fi, 
de pildă, propunerea ca 
europenii să participe la 
convorbirile privind sta
tionarea rachetelor nu
cleare pe continentul lor 
sau eforturile depuse de

-

România pentru crearea 
unei zone denucleari- 
zate în Balcani. Con- 
știenți că atît România, 
cit și R.F.G. sint țări eu
ropene, este firesc să ne 
simțim responsabili față 
de securitatea pe conti
nentul nos.ru și să do
rim, și unii și alții, ea 
blocurile militare exis
tente să fie desființate 
în viitor, să se reia pro
cesul de destindere în
ceput la He sinki".

Rețin atenția, de ase
menea, aspecte legate de 
stadiul actual al relații
lor bilaterale și perspec
tivele ce vor fi deschise 
in acest domeniu de noul 
dialog la nivel inalt ro- 
mâno-vest-german. Pe 
această linie, vizînd ' în
deosebi relațiile econo
mice bilaterale, dr. Volk- 
mar Kohler, secretar de 
stat parlamentar la Mi
nisterul Cooperării Eco
nomice, a declarat : „Vi
zita președintelui Nicolae 
Ceaușescu in R.F. Ger
mania este foarte bine 
venită. Sî:it de părere că 
există posibilități de a 
dezvolta cooperarea eco
nomică între țările noas
tre. De aceea, sper 
că vizita președintelui 
României în țara noastră 
va fi un foarte bun pri
lej pentru a se discuta 
asemenea probleme".

fiarele centrale și cele 
din landuri iși informea
ză zilnic cititorii in legă
tură cu apropiata vizită 
în R.F. Germania a •• șe
fului statului român, 
subliniind satisfacția față 
de eveniment

„Westdeutsche Zeitung" 
anunță, intre altele, că in

timpul vizitei șeful sta
tului român se va întîlni 
si va avea convorbiri cu 
președintele federal Ri
chard von Weizsacker, 
cancelarul federal Hel
mut Kohl, ministrul de 
externe Hans-Dietrich 
Genscher, cu șefii parti
delor politice parlamen
tare, avind ca ..temă o-in- 
ctnală nu numai re’atiile 
Est-Vcst. ci si probleme 
a'e colaborării economice 
dintre ce'e două țări".

La rind'd său. cotidia
nul „Suddeutsche Zei
tung" reamintește. în ar
ticolul intitulat ..România 
se pronunță pentru o con
ferință in problema ra
chetelor in Euroua". că 
t"n noastră „a proous ca 
statele euronene să Par
ticipe activ Ia dezbateri’e 
privind rachete'e cu rază 
medie de acțiune", a- 
ceasta deoarece ..statio
narea rachetelor nuclea
re amenință viata si 
existenta tuturor popoa
relor Euronei și se impu
ne necesitatea ca toate 
state’e continentului să 
ne-ticine la eforturile de 
înlăturare a acestui pe
ricol".

Posturile de radio si 
televiziune nationa'e si 
din landuri au relatat, de 
asemenea, despre apro
piata vizită de stat 
a tovarășului Nicolae 
Ceausescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceausescu, 
evidențiind problemele ce 
urmează să fie abordate 
în cursul convorbirilor ce 
vor avea loc cu șeful sta
tului. cancelarul federal 
si cu reprezentanți de 
frunte ai vieții politice si 
economice vest-germane.

ORIENTUL MIJLOCIU

Reînnoirea mandatului Forței 
Interimare O.N.U. în Liban
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a aprobat, la cererea guvernului li
banez. reînnoirea mandatului Forței 
Interimare a Națiunilor Unite în Li
ban (U.N.I.F.I.L.) pentru o nouă pe
rioadă de sase luni, respectiv, pinâ 
la 19 aprilie 1985. transmit agențiile 
internaționale de presă.

Rezoluția în acest sens, recoman
dată de secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, exprimă 
..sprijinul ferm fată de integritatea 
teritorială, suveranitatea si indepen
dența Libanului in cadrul frontiere
lor sale recunoscute internațional".

BEIRUT 13 (Agerpres). — Schim
buri de focuri cu mortiere și rachete 
s-au produs in noaptea de vineri 
snre sîmbătă între milițiile rivale 
libaneze pe înălțimile care domină 
Beirutul, au anunțat surse ale poli
tiei citate de agenția Associated 
Press.

BEIRUT 13 (Agerpres). — Conti- 
nuînd 'măsurile si practicile repre
sive împotriva populației locale, 
trupele israeliene de ocupație din 
sudul Libanului au impus interdicții 
de circulație in două orașe libaneze 
din regiune — Jezzin si Mashghara. 
Agențiile internaționale de presă 
relatează că in zonă a intervenit in 
ultima perioadă o intensificare a 
rezistenței populației locale fată de 
ocupația străină.

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerores). 
Secretarul general al O N.U.. Javier 
Perez de Cuellar, a conferit, la se
diul newyorkez al Națiunilor Unite, 
co nrim"l mimstru al Israelului. 
Shimon Peres, aflat in vizită în Sta
tele Unite. An fost examinate, cu 
prioritate, probleme privind retrage
rea forțelor israeliene din sudul Li
banului — informează agențiile 
Associated Press și’ United Press 
International.

Greva minerilor 
britanici

LONDRA 13 (Agerpres). — Nego
cierile purtate in ultimele două zile 
între reprezentanții sindicatului mi
nerilor și ai Consiliului Național al 
Cărbunelui din Marea Britanic, con
sacrate concilierii pozițiilor celor 
două părți în vederea încetării gre
vei minerilor, s-au. soldat cu un .eșec. 
Reprezentantul sindicatelor a preci
zat că pozițiile celor două părți sint 
tot atit de opuse cum au fost la în
ceputul negocierilor. Greva mineri
lor continuă de peste șase luni, fiind 
declanșată ca urmare a intenției Con
siliului Național al Cărbunelui de a 
închide mai multe mine, ceea ce ar 
determina concedierea ,a circa 20 000 
de lucrători de Ia exploatările car
bonifere'- din Marea Britanie.

Realizările si perspectivele de dezvoltare 
ale României, sub conducerea președintelui 

Nicolae Ceausescu, politica sa de pace si colaborare 
se bucură de înaltă prețuire in întreaga lume

RELATĂRI Șl COMENTARII IN PRESA DE PESTE HOTARE

încheierea intilnirii prietenești dintre 
reprezentanți ai tineretului român 

și ai tineretului sovietic
MOSCOVA 13 — Trimisul Ager

pres, M. Chebeleu, transmite : Sim- 
bătă s-au încheiat manifestările pri
lejuite de intilnirea prietenească din
tre reprezentanți ai tineretului român 
și ai tineretului sovietic, care s-au 
desfășurat la Moscova și Tbilisi în 
perioada 7—13 octombrie.

Intilnirea din acest an, ca și cele 
anterioare desfășurate în România 
și Uniunea Sovietici, a avut un 
pronunțat caracter de lucru. In ca
drul ei ș-a realizat un amplu schimb 
de experiență, au fost prezentate pe 
larg preocupările actuale ale tine
retului din cele două țări. Intilnirile 
cu tinerii din diferite domenii de 
activitate, seminariile și dezbaterile 
au contribuit la realizarea unui fruc
tuos dialog, manifestările din aceste 
zile înscriindu-se ca momente deo
sebite in cronica relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre Uniunea 
Tineretului Comunist și Uniunea Ti
neretului Comunist Leninist, dintre 
tineretul român și tineretul sovietic.

Programul intilnirii a cuprins pri
miri și discuții la C.C. al P.C. din 
Gruzia. la C.C. al U.T.C.L.. semina- 
rii bilaterale pe probleme ale educa
ției comuniste a tineretului, vizite la 
unități economice, obiective social- 
culturale și de invățămint, organi
zarea unor expoziții de fotografii și 
de afiș politic, vizitarea unor muzee 
și expoziții, „Zilele filmului româ
nesc", demonstrații de măiestrie .pro
fesională, depuneri de coroane de 
flori.

în cadrul intilnirii au fost reliefa
te tradiționalele relații de prietenie 
și colaborare dintre organizațiile re
voluționare de tineret din România 
și U.R.S.S., relații ce se înscriu in 
contextul raporturilor de prietenie și 
cooperare dintre țările și popoarele 
noastre și care sint profund marcate 
de intilnirile și convorbirile rodnice 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii- 
Socialiste România, și tovarășul 
Konstantin Cernenko, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

în ultima zi a intilnirii au avut 
loc lucrările mesei rotunde . „Tinere
tul in lupta pentru pace, împotriva 
pericolului unui război nuclear". 
Participanții au exprimat hotărîrea 
tinerilor din România și din Uniu
nea Sovietică de a,apăra bunul cel 
mai de preț al omenirii, pacea, de a 
desfășură cu toată energia acțiuni 
consecvente în direcția preintimpî- 
nării primejdiei războiului și' spriji
nirii tuturor eforturilor avind ca 
obiectiv dezarmarea și in primul 
rind dezarmarea nucleară.

în cursul după-âmiezii au avut loc 
festivitatea închiderii clubului „Prie- 
tenie-Drujba" din ' capitala Gruziei, 
precum și adunarea festivă și spec-, 
tacolul de închidere a intilnirii prie
tenești.' .

Un interviu acordat de tovarășul Erich Honecker
BERLIN 13 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat presei finlandeze. 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G.. președintele Con
siliului ’ de Stat al R. D. Germane, 
s-a pronunțat cu fermitate pentru 
măsuri eficiente de curmare a 
cursei înarmărilor, in special în do
meniul nuclear, pentru revenirea la 
destindere, pentru desfășurarea unui 
dialog politic constructiv si pentru 
crearea de condiții in vederea unor 
tratative de dezarmare rodnice, ba
zate pe principiul egalității si secu

rității- egale — transmite agenția 
A.D.N. „Situația mondială este com
plicată si periculoasă, dar ea nu este 
ireversibilă" — a subliniat Erich 
Honecker. „Acum este momentul să 
acționeze , ferm cei cărora le este 
setimpă pacea".

El a relevat, totodată, că. pornind 
de la propria experiență istorică si 
de la poziția sa geografică. R.D.G. 
se Călăuzește după îndatorirea de a 
face totul pentru ca. de pe pămîntul 
german, să nu mai izbucnească 
niciodată un război.

ȘEDINȚA UNEI COMISII A C.A.E.R.
BUDAPESTA 13 (Agerpres). — La 

Budapesta a avut loc ședința Comi
siei permanente C.A.E.R. pentru 
colaborare in domeniul industriei 
radiotehnice și electronice, la care au 
luat parte delegații din țările mem
bre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. Comisia 
a examinat sarcinile ce-i revin din 
hotăririle Sesiunii Consiliului si Co
mitetului Executiv, adoptind măsu
rile corespunzătoare pentru îndepli
nirea acestora. Au fost convenite.

de asemenea, propunerile de coope
rare in cadrul Convenției generale 
de colaborare pentru crearea bazei 
unice de produse unificate ale teh
nicii electronice si Programului de 
colaborare in domeniul televiziunii 
în culori. Comisia a aprobat olanul 
său de lucru pe anii 1985—1986 si a 
examinat alte probleme . ale dezvol- . 
tării colaborării tehnico-stiintifice si 
specializării internaționale multilate
rale in industria radiotehnică.

In perspectiva Conferinței mondiale 
a femeilor

DAR ES SALAAM 13 (Agerpres). 
— în localitatea tanzaniană Arusha 
s-au incheiat lucrările reuniunii re
gionale africane organizate in per
spectiva Conferinței mondiale asupra 
Deceniului Națiunilor Unite pentru 
femei (1976—1985). programată să 
aibă loc anul viitor la Nairobi. Des
fășurată sub deviza „Egalitate, dez
voltare și pace", reuniunea a permis 
trecerea in revistă a progreselor rea
lizate in atingerea obiectivelor sta

bilite in cadrul deceniului și a pro
iectelor de viitor in acest domeniu.

Președintele reuniunii regionale 
pregătitoare, Gertrude Mongela. a 
subliniat că încheierea Deceniului 
O.N.U. pentru femei va trebui să 
constituie un nou punct de plecare 
pentru eforturile destinate să contri
buie la creșterea rolului femeilor in 
dezvoltarea: statelor continentului a- 
frican. •

ROMANIA SE PRONUNȚA PENTRU ACȚIUNI EFICIENTE 
ÎN SCOPUL DEPĂȘIRII CRIZEI ECONOMICE MONDIALE 

Intervenția reprezentantului țării noastre în Comitetul pentru 
probleme economice ți financiare al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 13. (Agerpres). 
— în Comitelui pentru probleme eco
nomice și financiare, al Adunării Ge
nerale a O.N.U. au loc dezbateri a- 
supra situației economice mondiale 
și cooperării economice internațio
nale.

Luînd cuvintul, reprezentantul țării 
noastre a reafirmat poziția României 
privind necesitatea imperativă a re
zolvării problemelor grave cu care 
sint confruntate țările in curs de 
dezvoltare, a lichidării stării de sub
dezvoltare, a atenuării și lichidării 
decalajelor economice, a instaurării 
unei - noi ordini economice interna
ționale, mai bune și mai dreoțe, care 
să ofere fiecărui popor posibilitatea 
de a se dezvolta liber și independent, 
de a înainta pe treptele progresului 
și prosperității, de a beneficia ple
nar de cuceririle civilizației moderne.

Este stringent necesar — a arătat 
vorbitorul — ca. în examinarea pro
blemelor economice- internaționale, 
la actuala sesitțnb eforturile să fie 
concentrate, cu prioritate, in direcția 
găsirii căilor pentru angajarea unor 
tratative reale,. in. cadrul O.N.U.., in
tre statele dezvoltate și țările in curs 
de dezvoltare, în scopul depășirii cri
zei economice mondiale și al rezol
vării echitabile a problemelor sub
dezvoltării, pentru instaurarea noii 
ordini economice mondiale. Una din
tre cele mai grave probleme este a- 
cum datorja externă a fărilor în curs 
de dezvoltare. Prin complexitatea și

proporțiile la care a ajuns, datoria 
externă a țărilor in curs de dezvol
tare a devenit o problemă de interes 
general, a cărei rezolvare presupu
ne o colaborare strinsă intre toate 
părțile interesate. România sa pro
nunță, alături de celelalte țări 
din- „Grupul celor 77“,' pentru iniți
erea unui dialog politie multila
teral intre statale debitoare și cele 
creditoare, reducerea și eliminarea 
restricțiilor și discriminărilor din co
merțul mondial și facilitarea accesu
lui exporturilor din țările in curs de 
dezvoltare pe piețele statelor indus
trializate. sporirea asistenței" finan
ciare acordate statelor sărace, asigu
rarea accesului aefestor țări, in con
diții avantajoase, la noile tehnologii, 
sprijinirea, intr-o mai mare măsură, 
de către statele industrializate, a e- 
forturilor țărilor rămase in urmă din 
punct de vedere economic, in direc
ția accelerării industrializării lor, a 
creșterii producției lor agricole și 
alimentare, pentru combaterea hotă
rî tă a fenomenului racolării de cadre 
de specialiști și a consecințelor sale 
dăunătoare pentru statele sărace ale 
lumii.

România se pronunță consecvent 
pentru impulsionarea eforturilor in 
vederea lansării neîntirziate a nego
cierilor globale, care să permită re
zolvarea tuturor problemelor ma
jore din domeniile materiilor prime, 
energiei, comerțului și sistemului 
monetar-financiar.

DEZBATERILE DIN CADRUL SESIUNII O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 13. — Trimi

sul Agerpres, N. Chilie, transmite : 
După încheierea dezbaterilor gene
rale din plenara Adunării Generale, 
lucrările celei de-a 39-a sesiuni au 
intrat intr-o nouă etapă. Este vorba 
de examinarea concretă in principa
lele comitete ale Adunării Generale 
a celor peste 140 de puncte de pe 
ordinea de zi a actualei sesiuni, care 
includ probleme politice, econo
mice, sociale, militare, financiare, 
tehnico-științifice, culturale și de 
altă natură ce preocupă lumea con
temporană,

Astfel, in Comitetul pentru pro
bleme economice și financiare se 
desfășoară dezbateri generale asu
pra importantului grup de probleme 
referitoare la situația economică 
mondială și la cooperarea economică 
internațională. în discursurile lor re
prezentanții statelor membre. în spe
cial cei ai țărilor in curs de -dezvol
tare și nealiniate, exprimă îngrijo
rarea crescindă a guvernelor și Po
poarelor lor, în legătură cu perpetua
rea fenomenelor de criză din econo
mia mondială, care afectează toate 
statele, dar în primul rind țările să
race, eerind să. se adopte de urgen
tă măsuri concrete, care să conducă 
la un dialog constructiv'între statele 
industrializate și țările in curs de 
dezvoltare. în .scopul lichidării stă
rii. de subdezvoltare, atenuării și eli
minării decalajelor economice și. în 
final, pentru instaurarea noii ordini 
economice, internaționale.

In Comitetul pentru probleme so
ciale, umanitare și culturale sint 
examinate o serie de probleme refe
ritoare la eliminarea politicii de 
apartheid și discriminării rasiale, la 
asigurarea dreptului inalienabil al

popoarelor la autodeterminare. A 
fost evidențiată situația periculoasă 
de' încordare existentă in Africa, 
australă, ca urmare a noilor măsuri 
ale regimului de la Pretoria de in
tensificare a politicii de apartheid și 
discriminării rasiale, împotriva popu
lației africane majoritare din R.S A. 
și a acțiunilor agresive repetate 
comise de autoritățile rasiste sud- 
africane împotriva unor state afri
cane vecine.

în Comitetul pentru probleme ju
ridice al Adunării Generăl-e Conti
nuă dezbaterile asupra importantei 
și actualei probleme a întăririi prin
cipiului nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu forța în relațiile in
ternaționale. Majoritatea reprezen
tanților -statelor au accentuat că ex
cluderea definitivă a forței din ra
porturile interstatale constituie con
diția esențială a depășirii actualei 
încordări fără precedent din climatul 
politic internațional, a prevenirii 
izbucnirii de noi conflicte între 
state și lichidării celor existente, a 
desfășurării largi a cooperării inter
naționale. S-a relevat că eforturile 
pentru întărirea principiului cardinal 
al nerecurgerii la. forță se cer între
prinse în paralel cu urmărirea -unui 
alt obiectiv major ăl epocii contem
porane — acela al reglementării 
pașnice a diferendelor si conflictelor 
internaționale și ■ al întăririi meca
nismelor și. rolului Organizației Na
țiunilor Unite in acest domeniu.★

Comitetul special al O.N.U. împo
triva apartheidului a marcat. în ca
drul un,ei. ședințe speciale, ziua in
ternațională de solidaritate cu 
deținutii. politici . din Republica 
Sud-Africană.

Mărețele realizări obținute de 
poporul român in toate dome
niile de activitate, indeosebi in pe
rioada de după Congresul a! IX-lea 
al partidului, perspectivele pe care 
le deschide amplul program de e- 
dificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în patria noas
tră trasat de proiectul de Directive 
ale Congresului al Xlll-lea al 
P.C.R., coordonatele majore ale po
liticii interne ți externe a țârii noas
tre sint pe larg prezentate în presa 
de peste hotare.

Orizonturile unui 
nou avînt 

al economiei, 
științei și culturii

Presa din Bulgaria a informat 
despre proiectul de Directive ale 
Congresului al XIII-lea ai P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea econo- 
mico-socială a României în cinci
nalul 1986—1990 și orientările de 
perspectivă pină în anul 2000, re- 
levind că o orientare de bază a 
viitorului cincinal este participarea 
tot mai activă a României la cir
cuitul economic mondial.

Ziarul „RABOTNICESKO DELO“ 
arată că vor fi amplificate, în con
tinuare, schimburile comerciale și 
cooperarea cu toate țările socialis
te, care vor continua să dețină 
ponderea principală în comerțul 
exterior românesc. România — scrie 
ziarul .— va acționa consecvent 
pentru extinderea și adincirea co
laborării economice și tehnico-ști- 
ințifice în cadrul C.A.E.R., în inte
resul dezvoltării economico-sociale 
a fiecărei țări membre, al edificării 
jcu succes a noii orînduiri, al întă
ririi prestigiului socialismului în 
lume. în proiectul de Directive se 
subliniază că un obiectiv primor
dial ii constituie realizarea unei 
balanțe excedentare, care să asigu
re o balanță de plăți activă și să 
permită lichidarea datoriei externe 
a tării in primii ani ai cincinalului.

Un loc important in relațiile cu 
alte țări il va ocupa cooperarea 
economică și tehnico-științifică, 
urmind ca. aceasta să aducă o con
tribuție esențială la acoperirea 
necesarului de materii prime și re
surse energetice, . la specializarea 
reciproc avantajoasă a producției.

Socialismul a descoperit în satul 
românesc una dintre sursele ine
puizabile ale forței. sale — se sub
liniază într-o corespondență ană- 
rută în ziarul bulgar „OTE- 
CESTVEN FRONȚ" Și consacrată 
dezvoltării agriculturii românești. 
Astăzi. De ogoarele românești lu
crează 170 000 de' tractoare de 12 
ori mai mult comparativ cu 1950. 
în vederea sporirii productivității 
solului, anul trecut aii fost folo
site 1 373 000 tone de îngrășăminte 
chimice cu substanță activă, ceea 
ce înseamnă 110 kg la hectar, față 
de 27 de kg in 1965. Folosirea ra
țională a solului și sporirea conti
nuă a recoltei — scrie ziarul bul
gar — constituie, in momentul de 
față, sarcinile principale ale celor 
ce muncesc in satul românesc.

Cifrele — subliniază ziarul bul
gar — rint o dovadă pentru succe
sele obținute. Ele stabilesc și sar
cinile viitoare ale gospodarilor din 
agricultura... țării vecine. Un ele
ment caracteristic al dezvoltării 
sale in etapa acțuală este desfășu
rarea largă a programului noii re
voluții agrare, care trebuie să ducă 
la-creștereâ mai rapidă a cantității 
de produse obținute din principa
lele culturi agricole, concomitent 
cu ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual al populației de 
la sate.

Cotidianul polonez „RZECZPOS
POLITA" informează despre pregă
tirile in vederea celui de-al XIII- 
lea Congres al P.C.R. în documen
tele date publicității la București — 
preăizează ziarul — se subliniază 
că România s-a transformat intr-un 
stat cu o economie dinamică și cu 
o avuție socială impresionantă.

O atenție tot, mai mare se va 
acorda, in cincinalul următor, in
tensificării și eficienței acțiunilor 
economice, acțiunilor sociale, lăr
girii și aprofundării democrației 
socialiste. între sarcinile cruciale 
se află ridicarea rolului științei și 
tehnicii . in dezvoltarea și moder
nizarea forțelor de producție și în 
continua dezvoltare a bazei de ma

terii prime și energetice, mai buna 
folosire a resurselor proprii, asi
gurarea unei înalte eficiente în eco
nomie. Productivitatea în agricul
tură va crește prin realizarea unui 
vast program de ameliorări.

Vastă activitate 
internațională 

în slujba 
cerințelor păcii

Un amplu articol, in care se evi
dențiază semnificațiile Congresului 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român, subliniind că acesta a des
chis o nouă pagină în istoria țării 
— „Epoca Ceaușescu", a apărut in 
cotidianul polonez „SZTANDAR 
MLODYCH".

Prezentind activitatea multilate
rală. deosebit, de intensă a condu
cătorului partidului și statului nos
tru, ziarul polonez arată. între al
tele. că tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a efectuat sute de vizite de lucru 
în toată țara, în cursul cărora a, 
analizat problemele concrete de 
dezvoltare a unui mare număr de 
unităti economice si social-cultu- 
rale, controlind si impulsionind 
procesul de transformări.

Articolul se referă, de asemenea, 
la prezenta activă a României, la 
vizitele pe arena internațională 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
in diferite țări ale lumii. România 
are relații diplomatice cu 140 de 
state. Partidul Comunist Român 
are. relații de colaborare cu peste 
200 de partide comuniste, socialiste 
si social-democrate. cu partide de 
guvernămint din țările în curs de 
dezvoltare si cu mișcări de elibe
rare națională.

Există cîteva domenii — scrie 
ziarul polonez — în care România 
dă dovadă de o activitate deosebit 
de intensă: lupta pentru pace, cre
area unei zone1 libere de arme 
nucleare în Balcani, soluționarea 
conflictului din Orientul Apropiat, 
stabilirea unei noi ordini economice 
internaționale.

„România — un partener și aliat 
valoros" — este titlul unui articol 
sub care în cotidianul polonez 
„ZOLNIERZ WOLNOSCI" se sub
liniază că „bilanțul realizărilor și 
înfăptuirilor pe perioada de 40 de 
ani ai existenței României socialis
te este impunător".

Planurile cincinale — cel ac
tual și oel pină in anul 1990 — 
prevăd o 'importantă preștere a 
producției industriilor metalurgică, 
constructoare de mașini, de ma
șini-unelte, de aparatură de mă
sură și control, precum și a valo
rificării de noi surse de energie. 
Pe lingă folosirea tradițională a 
petrolului și cărbunelui, pe Dunăre 
și alte riuri au fost ridicate mari 
hidrocentrale, se construiește pri
ma centrală atomoelectrică. se fac 
cercetări privind utilizarea ener
giei solare — scrie ziarul armatei 
poloneze. •

Sub titlul „în România sporește 
producția de energie electrică", 
ziarul „NODQN SINMUN". din 
R.P.D. Coreeană, subliniază că în 
țara noastră a crescut in mod deo
sebit .producția de energie electrică 
de proveniență hidraulică.

în strategia de dezvoltare eco
nomică și socială a României, una 
dintre opțiunile fundamentale a 
fost, și continuă să fie, asigurarea 
cantitativă și in structura necesară 
a materiilor prime și resurselor de 
energie. întrjicit viața demonstrea
ză că intrarea in circuitul economic 
a resurselor energetice și de ma
terii prime interne, valorificarea 
superioară a . acestora reprezintă 
unul dintre cei mai importanți 
factori de realizare a politicii de 
industrializare și de dezvoltare pu
ternică a bazei tehnico-materiale a 
societății — se arată în articolul 
„Strategia energetică a României", 
apărut in Dublicatia portugheză „O 
COMERCIO DO PORTO".

Principala caracteristică a muta
țiilor preconizate a se realiza în 
acest cincinal și in cincinalul . ur
mător in structura producției de 
energie electrică — scrie publica
ția portugheză — este limitarea la 
minimum a consumului de hidro
carburi și utilizarea într-o măsură 
mult mai mare a celorlalte catego
rii de surse energetice ale tării, 
accentul principal fiind. pus pe 
folosirea combustibililor solizi, uti
lizarea intr-o măsură mai mare a 
potențialului hidroenergetic, dez

voltarea sectorului de energie nu
cleară. reintroducerea — pe scară 
mai largă — in circuitul economic 
a resurselor energetice secundare 
și sporirea contribuției noilor surse 
la balanța energetică.

Cotidianul. cehoslovac „RUDE 
PRAVO" a publicat un amplu re
portaj despre Galati, in care, rele- 
vînd dezvoltarea impetuoasă eco- 
nomico-socială și culturală a ora
șului în anii socialismului, crește
rea de cinci ori a populației lui 
față de perioada antebelică, pune 
în lumină in mod deosebit ascen
siunea construcției de nave. Este 
relevată, însemnăta
tea combinatului metalurgic din 
Galați — „Gigantul de otel" — 
care se află ne primul Ion în 
România în producția de fontă și 
otel.

România 
în circuitul 

economic mondial
Făcînd o legătură între marile 

realizări ale României socialiste șl 
antrenarea ei in circuitul mondial 
de valori, în schimburile mondialei 
presa internațională relatează des
pre a X-a ediție jubiliară a Tir- 
gului internațional de la București.

Ziarul sovietic „PRAVDA" a in
format despre deschiderea celei 
de-a X-a ediții jubiliare a Tirgu- 
lui internațional București „T.I.B.- 
’84“ subliniind că acesta, ca și in 
anii trecuți, se desfășoară sub 
deviza „Comerț—cooperare—dez
voltare—pace". Ceremonia — arată 
ziarul — s-a desfășurat în prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. „Pravda" 
consemnează, în continuare, că to
varășul Nicolae Ceaușescu a vizitat 
pavilionul U.R.S.S.. in care peste 30 
de întreprinderi unionale prezintă 
3 000 de exponate. Se menționeșză, 
de asemenea, că în pavilioane sau 
in aer liber expun firme și Între
prinderi de comerț din 39 de țări.

De asemenea, în cadrul progra
mului său „Vremea", TELEVIZIU
NEA SOVIETICA a transmis un 
reportaj de la deschiderea „Tirgu
lui international București „T.I.B.- 
’84". subliniind că pavilionul 
U.R.S.S. a fost vizitat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Despre deschiderea Tirgului in
ternational București. Agenția un
gară — M.T.I. a relatat >n emisiunea 
sa internațională, subliniind că la 
ceremonia inaugurală a participat 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele' Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Agenția relevă că in acest an 
pavilionul Ungariei prezintă, din 
partea, mai multor întreprinderi, 
produse, printre care se numără 
mașini-unelte și instalații electro
nice. ' M.T.I. precizează că „T.I.B. 
reprezintă o bună posibilitate de 
dezvoltare a colaborării economice 
româno-ungare".1

Despre inaugurarea de către to
varășul Nicolae Ceatișescu a celei 
de-a X-a ediții, jilbiliare, a Tirgu
lui internațional București a rela
tat pe larg si agenția CHINA 
NOUA. Agenția chineză de presă 
relevă că președintele Nicolae 
Ceaușescu, după ce, intr-un cadru 
festiv, a tăiat panglica inaugurală, 
a vizitat pavilioanele tirgului — la 
care participă, in acest, ăn, 39 de 
țări — oprindu-se și la pavilionul 
R.P. Chineze.

La rindul său, agenția cubaneză 
PRENSA LATINA a informat — 
într-o corespondență din București 
— că președintele Nicolae Ceaușescu 
a inaugurat cea de-a X-a ediție 
a Tirgului internațional București, 
manifestare ce se constituie intr-o 
elocventă imagine a amplelor 
transformări economico-sopiale în
făptuite de poporul nostru în cei 
40 de ani de viață liberă. Se men
ționează că secretarul general el 
partidului, președintele Republicii, 
a vizitat, apoi, pavilionul central, 
unde, prin exponate, date și cifre, 
sint prezentate înnoirile calitative 
ce s-au produs, in ultimii ani, in 
toate ramurile economiei noastre 
naționale.

Despre inaugurarea „T.I.B. ’84“ 
au relatat, de asemenea, și marile 
agenții internaționale de presă.

(Agerpres)
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ÎNCHEIEREA VIZITEI CAN
CELARULUI R.F.G. ÎN R.P. CHI
NEZA. La 13 octombrie s-a incheiat 
vizita cancelarului federal al R.F. 
Germania. Helmut Kohl, in Repu
blica Populară Chineză, transmite 
agenția China Nouă. El a avut 
convorbiri cu conducători de partid 
și de 
toare 
unele 
tuale.

Ciad in 1983, cu acordul autorități
lor de la N’Djamena.

I.

stat ai R.P. Chineze, referi
ta relațiile bilaterale și la 
probleme internaționale ac-

ZAIRUL ÎSI VA RETRAGE 
TRUPELE CARE SE GĂSESC ÎN 
CIAD. Guvernul Zairului a anunțat 
că va retrage „toate trupele zaireze 
care se găsesc in prezent in Ciad" 
— transmit agențiile A.F.P. și 
Reuter, citind un comunicat oficial 
dat publicității la Kinshasa. Milita
rii zairezi, al căror număr este 
apreciat la 2 000, au fost trimiși in

La MOSCOVA s-au încheiat 
lucrările Conferinței reprezentanți
lor opiniei publice sovietice și ja
poneze, care s-a desfășurat sub 
deviza „Prietenia și buna vecinăta
te — singura cale spre pace și în
țelegere reciprocă intre popoarele 
U.R.S.S. și Japoniei" — informează 
agenția T.A.S.S, în cadrul confe
rinței s-a efectuat un schimb de 
păreri cu privire la relațiile so- 
vieto-japoneze.

DESCHIDEREA PARLAMENTU
LUI MAROCAN. — La Rabat s-au 
deschis lucrările primei sesiuni a 
Camerei Reprezentanților (parla
mentul). în noua sa componentă 
după alegerile generale de la 14 
septembrie. transmite agenția

MAP. în discursul inaugural, rege
le Hassan al Il-lea s-a referit 
o serie de probleme interne și 
evoluția situației pe plan arab 
african, relevă agenția citată.

la 
la 
și

LaȘOMAJUL ÎN FRANȚA, 
chemarea Confederației Generale 
a Muncii. în Franța au avut loc 
greve, demonstrații și mitinguri de 
masă, prin care oamenii muncii 
din industria metalurgică au pro
testat împotriva creșterii șomaju
lui. Potrivit datelor publicate 
ziarul „L’Humanite", în 
metalurgică franceză vor 
încă aproximativ 30 000 
de muncă.
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AMERI-NAVETA SPAȚIALA .....
CANA „CHALLENGER" a aterizat, 
simbătă, la ora 16,27 GMT. la Cen
trul spațial Cape Canaveral, din 
Florida, la capătul unei misiuni 
orbitale de 8 zile, 5 ore și 22 de 
minute, a anuntat N.A.S.A. La bor
dul navetei /.Challenger" s-a aflat 
un echipaj compus din 7 persoane, 
care a efectuat un amplu program 
de cercetări și experiențe, precum 
și operațiuni vizind reaproviziona- 
rea cu carburanți a sateliților aflați 
pe orbită.
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