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lucrări care angajează,
în aceste zile, toate forțele satelor

De la Congresul al XII-lea la Congresul al XlII-lea al partidului

ȚARA - UN VAST ȘI DINAMIC ȘANTIER
Igf1 ĂL MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE

• Pretutindeni, pe întreg cuprinsul țării, muncă intensă 
pentru strîngerea neîntîrziată, cu grijă gospodărească, a re
coltelor acestui an.

• In 20 de județe s-a încheiat însămînțarea griului, pînă 
la data de 17 octombrie sămînța fiind pusă sub brazdă, pe an
samblul țării, pe aproape 2,3 milioane hectare, ceea ce re
prezintă 94 la sută din suprafața planificată.

• Timpul foarte înaintat nu mai admite nici o amînare 
și pentru încheierea urgentă a însămînțărilor este nevoie de 
o puternică concentrare de forțe la eliberarea de resturi ve
getale a terenurilor, spre a se crea un larg front de lucru la 
semănat.

• Maximă răspundere pentru calitatea lucrărilor, pentru 
asigurarea densității optime stabilite prin normele tehnice.

La izvoarele energiei,
la izvoarele inițiativei
răspunderii muncitorești

Botoșani și Zalău.

da. pu- 
Voioși, 
sint o 
Gheor- 
virstni-

Cîțiva din cei 20000...

De Io o zare la alta a țării și de la o zi la alta, se face tot mai intens simțită apropierea marelui eve
niment. intr-o atmosferă de lucru dinamică, efervescentă, străbătută de o puternică angajare revoluționară, co
muniștii, intregul popor măsoară cu etalonul faptei rodnica etapă de împliniri dintre Congresul XII și Con
gresul XIII și raportează partidului, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, noi și importante 
realizări dedicate marelui forum al comuniștilor. Pe acest temei, țara își scrutează cu sporită încredere viitorul, 
conturat cu limpezime și înțelepciune în proiectul de Directive ale celui de-al XlII-lea Congres, insuflețitor 
program de muncă și viață spre orizontul anului 2 000.

Moment de evaluare, de prospecție, de angajare plenară a întregului popor pe drumul construcției so
cialiste și comuniste.

Pentru a surprinde la fața locului faptele, opiniile, simțămintele celor ce muncesc pe 
vastul șantier al creației materiale și spirituale care este țara, trei echipe de reporteri ai 
„Scinteii" străbat în aceste zile cuprinsul patriei pe trei itinerare — pornind de la Drobeta-Turnu 
Severin,

Concomitent cu intensificarea re
coltării și depozitării culturilor de 
toamnă, o sarcină de cea mai mare 
importanță ce. revine in aceste zile 
oamenilor muncii din agricultură, a 
cărei îndeplinire nu mai poate fi 
sub nici, un motiv aminată, o con
stituie încheierea neintirziatâ a in- 
sămînțării culturilor de toamnă și, 
în mod deosebit, a griului. Timpul 
este foarte înaintat și de aici îna
inte fiecare zi, fiecare oră cîștigate 
la semănat au.un rol hotărîtor pen
tru obținerea producțiilor prevăzu
te in anul viitor. Prin această pris
mă, sarcina încheierii grabnice a 
însămînțării griului și a celorlalte 
culturi de toamnă pe toate supra
fețele planificate trebuie privită a- 
cum cu cea mai mare răspundere 
de toate conducerile și de toți spe
cialiștii din unitățile unde sămînța 
mai este de pus sub brazdă.

Această sarcină devine cu atît 
mai presantă cu cit, din analiza 
stadiului „la zi“ al insămînțărilor, 
rezultă o serioasă răminere în urmă 
față de perioada de timp în care 
ne aflăm. Datele furnizate de Mi
nisterul Agriculturii pun în evi
dență faptul că, in seara zilei de 17 
octombrie, însămînțarea culturilor 
de toamnă se realizase, în ansam
blu, pe 96 la sută din suprafețele

prevăzute, griul fiind semănat pe 
94 la sută din suprafețele stabilite. 
Aceasta înseamnă că in cel mai 
scurt timp mai trebuie să fie însă- 
mințate cu griu aproape 149 000 
hectare. Este demn de remarcat 
faptul că unitățile agricole de stat 
și cooperatiste dintr-un număr de 
20 județe, prin organizarea temei
nică a activității, utilizarea din plin 
a mijloacelor mecanice și a timpu
lui hun de lucru, au incheiat semă
natul griului pe toate suprafețele 
prevăzute. Aceasta este o dovadă 
convingătoare că semănatul poate 
fi efectuat în perioada optimă și în 
bune condiții atunci cînd munca 
este bine organizată și cînd specia
liștii și celelalte cadre cu munci de 
răspundere din unitățile agricole 
conduc și îndrumă îndeaproape în
treaga activitate. Exemplul lăuda
bil al județelor care au terminat a- 
ceastă lucrare trebuie cu atît mai 
mult urmat cu cit, chiar în unele 
județe limitrofe lor, însămînțările 
sint nepermis de mult întîrziate. în 
tabelul de mai jos redăm stadiul 
însămînțării griului, în seara zilei 
de 17 octombrie, după datele comu
nicate de Ministerul Agriculturii, in 
10 județe, din zonele a doua și a 
treia de cultură, unde există cele 
mai mari rămineri în urmă :

Dunărea, 
este redus Ia mai puțin de 
jumătate prin uriașul arc al 
batardoului, geme și spu
megă. Din batardoul cen
tralei și al barajului dever- 
sor, crește acum, inaintind 
spre celălalt țărm, un pro
montoriu din uriașe blocuri 
de beton, din bucăți de 
stincă și pămint. Marile 
basculante vin aici pe rind 
intr-o curgere neîntreruptă 
de zi, de noapte și își răs
toarnă în albia fluviului în
cărcătura grea.

Aici, pe șantierul siste
mului hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier 2, 
a început asaltul final asu-

pra Dunării, o bătălie grea 
și aspră cu apele marelui 
fluviu, așteptată și pregă
tită cu emoții de către con
structori. Moment de apogeu 
pentru bărbăteasca lor în
cleștare cu dificultățile u- 
nei construcții gigantice, 
măsură a forței constructi
ve din acești cei mai fertili 
ani din întreaga istorie a 
României.

Imaginea aceasta (asupra 
căreia vom mai reveni), 
surprinsă ieri intr-o mar
gine a Mehedinților, se 
constituie intr-o imagine 
simbol in aceste zile pre
mergătoare marelui forum 
al comuniștilor.

Cine sint cei 20 000 ? Ce 
semnifică această cifră ? 
Să-l ascultăm, pentru înce
put, pe ing. loan Buzulică, 
director tehnic al noii între
prinderi de anvelope : „în 
conferința comitetului de 
partid, comuniștii au dezbă
tut probleme de mai bună 
organizare a noului flux de 
anvelope gigant, o gospo
dărire mai judicioasă a 
materiilor prime, pregăti
rea și perfecționarea forței

\

de muncă. Activitatea fie
cărei secții a fost trecută 
prin reflectorul aprecieri
lor lucide, cu un înalt spi
rit de răspundere, 
nu a scăpat 
scrutătoare, 
emoționat și 
în memorie, 
ginile încă .
zilelor și nopților pe șan
tierul de construcție al uzi
nei. aici, pe una din plat
formele industriale ale

Nimic 
atenției lor 

îi ascultam 
îmi reveneau 
totodată, ima-, 
proaspete ale

Drobetei-Turnu Severin, și din interiorul lor își fac 
lingă marele și modernul apariția, rind pe rind, mari 
șmttrer naval; unde se fa- ativMojfe de tirr rregrtr Iu*  
brică acum nave de 7 000 
tone, lingă noul laminor de 
profile mici și lingă noua 
și moderna forjă, lingă 
uzina de vagoane care 
inaugurează trecerea la 
construcția de vagoane de 
călători — stadiu superior 
al dezvoltării sale impetu
oase. Zile și nopți de mun
că aspră, de înfruntare cu 
greutățile începutului. în 
iulie 1981, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost în mijlo
cul nostru, a analizat cu 
noi întreaga activitate, 
ne-a dat indicații prețioa
se pentru accelerarea rit
mului construcției. Ne-a 
spus atunci — țin minte 
cuvint cu cuvînt : «Avem 
nevoie de forță calificată 
de muncă, de oameni bine 
pregătiți profesional, care 
să asigure din primele zile 
funcționarea noilor insta
lații la parametrii proiec
tați».

Avem acum acești oa
meni".

în hala secției de vulca
nizare, în jurul marilor 
utilaje, cițiva tineri, unii 
chiar foarte tineri, așteaptă 
cu un aer înfrigurat clipa 
deschiderii preselor. Iată, 
uriașele alveole se desfac

citor : cu mișcări repezi 
și sigure, băieții reincarcă 
presele. ~ 
tem sta 
deschiși 
echipă, 
ghe 
cul“ 
vîrstă a echipei 
treprinderii de fapt) — 
23 ani. Aparțin celei mai 
noi generații de muncitori 
ai orașului (și, de fapt, ai 
județului).

Marian Căpreanu, Steli- 
că Manafu, Vlad Sirbu, 
Daniel Stoean... Doar unul, 
șeful echipei, a mai lucrat 
și înainte de a fi venit 
aici. Toți s-au calificat aici 
prin cursuri speciale. Toți 
au venit de la țară (din ju
deț), toți au primit locuință 
in apartamente noi (unul 
împreună cu părinții, cei
lalți, burlaci deocamdată, 
cite doi intr-un aparta
ment). Unul, Căpreanu, este

După care, 
de vorbă, 
la suflet, 
echipa lui

Alfirii, „mai 
lor (27 ani). Media de

(și a în-

Mihai CARANFIL 
Dionisie Ș1NCAN 
Virqiiiu TĂTARU 
corespondentul „Scinteii"

Foto: Sandu CRISTIAN
(Continuare în pag. a III-a)

„DE LA PROIECT LA SCARA REALITĂȚII - pe drumul cel mai scurt" 
este hotărîrea care îi animă, în aceste zile premergătoare Congresului 
al XlII-lea al partidului,' pe constructorii Centralei electrice de termoficare 

din Drobeta-Turnu Severin

MARAMUREȘ : Producție fizică suplimentară

colectivele de întreprinderi, pentru toii oamenii muncii
In actuala etapă, cînd factorii cali

tativi, de eficiență au un rol prepon
derent in ansamblul procesului de 
dezvoltare intensivă a economiei na
ționale, creșterea mai accentuată, m 
ritm susținut a productivității muncii 
se înscrie ca un imperativ de’maxi
mă actualitate și însemnătate pentru 
toate colectivele de întreprinderi, 
pentru, toți oamenii muncii. Această 
cerință este pusă in evidență cu cla
ritate de prevederile planului pe a- 
cest an și pe anul viitor, de proiectul 
de Directive ale Congresului al XlII- 
lea al P.C.R., situindu-se permanent 
între preocupările prioritare ale 
partidului nostru, ale secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

După cum se știe, in urmă cu a- 
proape un an de zile, in cadrul Ple
narei C.C. al P.C.R. din 14—15 noiem
brie 1983, a fost dezbătut și aprobat 
în unanimitate Programul privind 
creșterea mai accentuată a produc
tivității muncii și perfecționarea or
ganizării și normării muncii in pe
rioada J583—1985 și pină în 1990. E- 
laborat din inițiativa și sub îndru
marea directă a secretarului general 
al partidului, acest program face 
parte integrantă dintr-un ansamblu 
de măsuri inițiate de conducerea 
partidului pentru ridicarea calitativă 
a întregii activități economice și are 
drept scop esențial înfăptuirea obiec- 

, tivului strategic stabilit de Conferin
ța Națională a P.C.R. privind reali
zarea în perspectivă a nivelului de 
productivitate existent în țările dez
voltate, asigurindu-se astfel înainta
rea fermă a țării noastre pe calea 
făuririi unei economii intensive, mo
derne și de înaltă eficiență. Este vor
ba, deci, de un program de mare în
semnătate pentru ridicarea patriei 
noastre la un stadiu superior ds dez

voltare, pentru progresul economic și 
social al țării.

Sub acțiunea dinamizatoare a fac
torilor de creștere a productivității 
muncii, toate ramurile industriale, e- 
conomia națională in ansamblu au 
cunoscut de-a lungul anilor o ascen
siune rapidă. Creșterea susținută a 
productivității muncii s-a dovedit 
a ii in anii socialismului și, îndeo
sebi, in ultimele două decenii,, unul 
din factorii fundamentali ai dezvol
tării economice, o pirghie deosebit de 
importantă pentru sporirea venitulu.i 
național și ridicarea bunăstării mate
riale și spirituale a întregului popor. 
Sint toate acestea motive majore 
pentru a situa creșterea mai accen
tuată a productivității muncii in ca
drul obiectivelor prioritare ale mun
cii noastre din acest an și din anii 
viitori. Pe seama creșterii substan
țiale a productivității muncii sociale, 
în perioada 1986—1990 va trebui să se 
obțină, asa oum prevede proiectul de 
Directive ale Congresului al XlII-lea 
al partidului, circa 85 la sută din spo
rul venitului național pe cincinal.

în lumina acestei orientări funda
mentale pentru progresul mai rapid 
și multilateral al patriei în actuala 
etapă, oamenii muncii din toate uni
tățile economice au înalta îndatorire 
patriotică de a acționa stăruitor, zi 
de zi, pentru ridicarea necontenită a 
productivității muncii. Corespunzător 
programului special adoptat de con
ducerea partidului în acest scop, pînă 
în anul 1990, pretutindeni, in indus
trie și în alte ramuri ale economiei 
naționale, trebuie să se asigure du
blarea productivității muncii. Este un 
obiectiv esențial, de importanță car
dinală pentru țara noastră, care ur
mează să se realizeze, așa cum se

prevede în program, pe parcursul 
mai multor etape.

Este cit se poate de evident că 
realizarea riguroasă a prevederilor 
din acest program impune ca pre
tutindeni, in fiecare intreprindere 
industrială, ne fiecare șantier de 
construcții, în toate unitățile econo
mice, să se evalueze permanent, cu 
exigență și răspundere, progresele 
înregistrate în creșterea productivi
tății muncii, nivelul de productivi
tate realizat, in ce măsură rezulta
tele obținute în acest domeniu co
respund sarcinilor stabilite pentru 
fiecare etapă. Dealtfel, se cuvine 
precizat că, în lumina indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre
vederile referitoare la sporirea pro
ductivității muncii pină in 1985 și 
1990 trebuie socotite ca minime. Ca 
atare, în fiecare an este nevoie să 
se acționeze cu stăruință pentru a 
se găsi noi căi și posibilități de 
creștere mai puternică a producti
vității muncii, astfel ca obiectivul 
final de a ajunge și depăși din acest 
punct de vedere unele țări dezvol
tate să se realizeze înainte de anul 
1990.

în spiritul acestei cerințe obiec
tive, oamenii muncii din fiecare 
unitate economică au, in acest ultim 
trimestru al anului, înalta datorie 
patriotică de a acționa perseverent 
pentru, ca printr-o activitate mai 
bine organizată, prin promovarea 
largă a progresului tehnic, întărirea 
ordinii și disciplinei, printr-un înalt 
Spirit gospodăresc, anul 1984 — anul 
celui de-al XlII-lea Congres al

Hie STEFAN
(Continuare in pag. a Il-a)

întîmpinind Congresul al XIII- 
lea al partidului cu hotărîrea fer
mă de a lărgi baza de materii pri
me a țării, minerii din unitățile 
Centralei minereurilor din Baia 
Mare raportează depășirea sarcini
lor de plan cu aproape 114 
milioane lei la productia-mar- 
fă. între produsele fizice li-

vrate peste plan în această peri
oadă, mai bine de 1 700 tone de 
plumb, aproape 900 tone zinc și 
peste 1 500 tone cupru. Această pro
ducție suplimentară s-a obținut a- 
proape în întregime pe seama spo
ririi productivității muncii. (Gheor- 
ghe Susa, corespondentul „Scîn- 
teti“).

Suprafața Suprafața
Judeful planificată însămințată

— in hectare — - în procente -

Satu Mare 64 190 68
Prahova 41 560 72
Sălaj 31 360 79
Botoșani 83 250 80
Mureș 56 200 85
Galați 83 600 87
Cluj 52 410 88
Alba 34 480 88
Vaslui 97 830 91
Bihor 74 220 91

După cum rezultă din tabel, în 
toate aceste județe există încă su
prafețe mari care mai trebuie se
mănate cu griu. Timpul presează, 
iar vremea, după cum indică dealt
fel și prognoza meteorologică, poa
te deveni nefavorabilă de la o zi la 
alta. Tocmai de aceea, in aceste ju
dețe, ca și în celelalte unde mai 
sint de semănat diferite suprafețe, 
organele si organizațiile de partid, 
organele agricole județene și con
ducerile unităților agricole trebuie 
să întreprindă măsuri ferme, ener
gice, astfel încît însămînțarea tutu
ror culturilor de toamnă, si în pri
mul rind a griului, să se încheie 
în cel mai scurt timp cu putintă.

Direcțiile în care trebuie să se 
acționeze în acest scop sint cit se 
poate de clare. în primul rind, este 
nevoie să fie concentrate forțe spo
rite la eliberarea grabnică de cul
turile premergătoare a terenurilor 
destinate însămînțărilor, pentru a 
se crea front larg de lucru la arat, 
pregătirea solului și semănat. In al 
doilea rind. este absolut necesar ca 
la executarea arăturilor și pregăti
rea terenului să fie utilizate mai 
multe mijloace mecanice, iar acti
vitatea mecanizatorilor să fie orga
nizată în două schimburi sau in 
schimburi prelungite. Desigur,

tru realizarea unor viteze mari la 
semănat, măsurile trebuie să vize
ze, deopotrivă, utilizarea din plin a 
utilajelor, din zori și pînă se întu
necă, precum și organizarea unor 
acțiuni de întrajutorare a unităților 
rămase în urmă cu mijloace meca
nice devenite disponibile in unită
țile care au terminat semănatul. 
Pretutindeni însă, eforturile pentru 
încheierea neîntîrziată a însămînță
rilor trebuie însoțite de o grijă și de 
o răspundere sporite pentru efec
tuarea lor la un înalt nivel calita
tiv, pentru respectarea riguroasă a 
densităților optime prevăzute în 
normele tehnice.

Pornind de la imperativul înche
ierii grabnice-a însămînțărilor, prin 
întreaga activitate politică și orga
nizatorică desfășurată în aceste 
zile, organele județene de partid și 
agricole, consiliile populare și con
ducerile unităților agricole au da
toria de mare răspundere de a mo
biliza puternic energiile mecaniza
torilor. cooDeratorilor si specia
liștilor, astfel încit pretutindeni să- 
mința să fie pusă sub brazdă in cel 
mai scurt timp, pe toate suprafețele 
planificate.
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LEGĂTURA STRÎNSĂ CU MASELE - garanția înfăptuirii mărețelor obiective de dezvoltare a patriei
Marile izbînzi obținute în edifica

rea societății socialiste pe pămintul 
României in cele patru decenii care 
au trecut de Ia revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă si 
anti imperialistă își au originea, cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în magistrala cuvintare la Sesiu
nea solemnă comună, și în fap
tul că Partidul Comunist Român, 
îndeplinindu-și rolul de forță politică 
conducătoare, pune la baza întregii 
sale activități adîncirea și perfecțio
narea legăturilor cu masele de oa
meni ai muncii, cu întregul popor, 
principiu care a devenit, odată cu 
cel de-al IX-lea Congres al partidu
lui. una din preocupările sale con
stante. In acest sens, secretarul gene
ral al partidului arăta : „Nu trebuie 
să uităm nici un moment că afirma
rea rolului conducător al partidului 
nu se poate infăptui decit in strinsă 
legătură cu clasa muncitoare, cu oa
menii muncii, fără deosebire de na
ționalitate. cu intregul popor, că nu
mai participarea activă a întregului 
popor la conducerea societății noas
tre socialiste dă expresia supremă a 
rolului conducător al partidului in 
societate".

Un exemplu tnsufletitor de culti

vare a legăturilor strinse cu masele 
il oferă tuturor activiștilor, cadrelor 
de partid, tuturor comuniștilor acti
vitatea secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
prezent mereu în mijlocul celor ce 
muncesc, adesea împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu, cu prilejul vizi

Comuniștii, oamenii muncii din ju
dețul Suceava au avut de mai multe 
ori satisfacția de a-1 avea pe se
cretarul general' al partidului în 
mijlocul lor. Unele unități, între care 
întreprinderea de mașini-unelte, în
treprinderea de utilaje și piese de 
schimb. Combinatul de celuloză și

Traian GIRBA
prim-secretar a! Comitetului județean Suceava al P.C.R.

telor de lucru în județele patriei. In 
localități, unități economice din in
dustrie și agricultură, în institute de 
cercetare științifică și proiectare teh
nologică, in școli și facultăți, sfătuin- 
du-se cu oamenii, apleeîndu-se atent 
asupra părerilor și valorificind. la 
scară națională. înțelepciunea colec
tivă a poporului. Este cunoscut că 
tovarășului Nicolae Ceaușescu ii a- 
parțin contribuții hotărîtoare. funda
mentale la întărirea si perfectio
narea permanentă a legăturilor parti
dului cu masele, la dezvoltarea de
mocrației noastre socialiste, a insti
tuțiilor democratice ale societății ro
mânești.

hîrtie din Suceava, Uzina de prepa
rare a minereurilor de la Tarnița, 
C.A.P. Dumbrăveni, au fost vizitate 
în mai multe rînduri. De fiecare 
dată, organele și organizațiile de 
partid și colectivele de muncă au 
beneficiat de generoase îndrumări 
și îndemnuri din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Desfășurate sub 
semnul grijii pentru prezentul și vi
itorul țării, vizitele de lucru ale 
secretarului general al partidului au 
contribuit, și în județul nostru, atît 
la perfecționarea muncii curente, cit 
și la găsirea posibilităților de reali
zare, în profil teritorial, a cutezătoa
relor planuri de perspectivă. Urmă

rile lor s-au concretizat în creșterea 
capacității organelor și organizațiilor 
de partid de a soluționa mai bine 
sarcinile încredințate, diversificarea 
producției, construirea de noi obiec
tive industriale și social-culturale, 
dezvoltarea celor existente, crearea 
de noi locuri de muncă.

întărirea continuă a legăturii cu 
masele, asigurarea participării active 
a oamenilor muncii la elaborarea 
planurilor, la luarea hotărîrilbr și 
înfăptuirea lor reprezintă principii 
fundamentale ale conducerii științi
fice a societății noastre. în aplicarea 
acestor principii, comitetul județean 
de partid, celelalte organe și orga
nizații de partid consideră ca primă 
îndatorire informarea exactă, clară 
si ranidă a oamenilor muncii, atît 
asupra direcțiilor dezvoltării econo- 
mico-sociale. așa cum sint ele pre
cizate în hotărîrile conducerii de 
partid și de stat, cît și asupra sar
cinilor concrete derivate din acestea 
potrivit specificului județului.

Un prilej deosebit pentru infor
marea si înârmarea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii cu privire 
la obiectivele, economico-sociale ne
(Continuare în pag. a IV-a)
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TOATĂ RECOLTA - URGENT STRÎNSĂ, 
__ GRABNIC DEPOZITATĂ! __

ARAD: Cînd toți pun umărul, culesul 
porumbului avansează mai repede

CALITATEA Șl EFICIENȚA PRODUCȚIEI
- obiective permanente ale întregului colectiv

In județul Arad, recoltarea porum
bului avansează rapid. Pină în seara 
zilei de 17 octombrie producția a 
fost strinsă de pe 55 300 hectare, 
adică pe 58 la sută din suprafața 
cultivată. îmbucurător este faptul că 
în ultimele zile agricultorii arădeni 
au depășit cu regularitate viteza de 
recoltare planificată. Și aceasta ca 
urmare a măsurilor luate de comi
tetul județean de partid pentru mo
bilizarea la cules a tuturor coopera
torilor. a personalului TESA din uni
tățile economice din comune, a unui 
mare număr de elevi și oameni ai 
muncii din întreprinderi si instituții.

Mult mai rapid avansează recolta
rea în cooperativele agricole, unde 
porumbul a fost adunat de Pe 56 la 
sută din suprafață. în timp ce în 
unitățile agricole de stat a fost strîns 
de pe numai 44 la sută din su
prafața cultivată, ceea ce Înseamnă 
că în acest sector culesul trebuie 
mult intensificat. Diferente mari în 
ce privește suprafețele recoltate 
există si între unele consilii agroin
dustriale. Astfel. în timp ce consiliile 
agroindustriale Sîntana. Vinga. Pe- 
cica si Sînleani se situează peste 
media realizată pe județ. în alte 
consilii agroindustriale — Lipova, 
Beliu si Săvîrșin — ritmul la recol
tare este încă nesatisfăcător.

Desigur, se poate lucra bine, ln- 
tr-un ritm susținut. De acest a- 
devăr ne-am convins cu prile
jul investigațiilor întreprinse în 
consiliile agroindustriale Sînleani si 
Vinga. în consiliul agroindustrial 
Sînleani. porumbul a fost strîns de 
pe mai mult de 70 la sută din su
prafața cultivată si. după cum ne 
spunea tovarășul Nicolae Stan, pre
ședintele acestui consiliu, există 
toate condițiile ca aici recoltarea să 
se termine încă în această săptă- 
mînă. Argumentul ? Viteza zilnică 
este depășită cu regularitate pentru 
că se asigură o puternică mobilizare 
de forte umane si mecanice. Concret, 
In ziua raidului nostru. în unitățile 
din acest consiliu, alături de cele 18 
combine. în lanuri se aflau aproape 
3 000 de cooperatori si oameni ai 
muncii din întreprinderi si instituții.
care au venit să dea o mînă de aju
tor la cules. Am remarcat buna or
ganizare a transportului, acțiune la 
care participă peste 100 de atelaje. 
Nimic din producție nu rămîne peste 
noapte în cîmp.

Unitățile fruntașe la cules din acest 
consiliu agroindustrial sînt cooperati
vele agricole Zimand, Sinleani și 
Mindruloc. La această ultimă unitate 
am găsit în lanurile cu porumb sute 
de cooperatori și alți cetățeni ai co
munei la culesul manual» Subliniem 
Si faptul că la Mindruloc zeci de pen
sionari au răspuns chemării conduce
rii unității și au venit să lucreze la 
depănușat. Și aici recolta se trans
portă din cimp la timp, fără pier
deri.

în general, se poate face aprecie
rea că în consiliul agroindustrial 
Sînleani recoltarea porumbului de
curge bine. Doar C.A.P. Horia face 
notă discordantă, rezultatele sale si- 
tuindu-se mult sub media inregistra-

Recoltarea mecanică a porumbului avansează rapid la C.A.P. Rociu, județul Argeș
Foto : E. Dichiseanu

GAIATI: Munca este mai bine organizată la preluarea și depozitarea produselor
în numărul din 3 octombrie al 

ziarului „Scînteia" semnalam — in 
contextul unor preocupări susținute 
ale lucrătorilor din agricultura jude
țului Galați pentru efectuarea cores
punzătoare a lucrărilor de sezon — 
și unele deficiențe in organizarea 
preluării porumbului la citeva baze 
de recepție din județ. Am revenit 
prin aceleași locuri, și prin altele, 
pentru a vedea in ce măsură situa
ția s-a îmbunătățit. în raidul nostru 
ne-a însotit Traian Gătej, directorul 
întreprinderii județene pentru con
tractarea, achiziționarea și păstrarea 
produselor agricole. Mai întii o con
statare de ordin general : există in 
bazele de recepție suficiente spații 
de depozitare, platforme, utilaje, toa
te în stare să asigure preluarea ope
rativă a unor cantități mari de pro
duse. Totuși, unitățile agricole de stat 
și cooperatiste din județ au transpor
tat, pină în prezent, cantități mici 
de porumb la bazele de recepție. 
Mai mult, Ia data raidului nostru 
mai existau chiar unități agricole 
care nu aduseseră in baze nici 
măcar o tonă de porumb, sau 
doar cantități foarte mici, intre 
care cooperativele din Băneasa, Go- 
hor, Roșcani și Suceveni, precum și 
I.A.S. Frumușița. 

tă pe ansamblul acestui consiliu a- 
groindustrial. "Justificările invocate 
de conducerea cooperativei — anu
me că cea mai mar parte a forței 
de muncă este concentrată la recol
tarea sfeclei de zahăr, a soiei si car
tofilor — nu fac decît să întărească 
și mai mult concluzia că în această 
unitate nu există o organizare te
meinică a muncii și nu se face o 
judicioasă repartizare a forțelor la 
fiecare lucrare in parte.

Și în consiliul agroindustrial Vinga 
am consemnat multe aspecte de 
muncă pozitive. Totuși, la C.A.P. 
Fiscut, recoltarea porumbului este 
mult întîrziată, învocîndu-se că la
nurile nu âu ajuns la maturitate. 
Este un motiv neplauzibil din mo
ment ce în cooperativele agricole 
vecine din Vinga și Mailat porum
bul a fost strîns de pe aproape 400 
hectare. Tot în acest consiliu, dealt
fel cu rezultate bune, care îl situea
ză peste media județului, transpor
tul trebuie intensificat și organizat 
mai rațional, întrucît, datorită ploi
lor abundente, el n-a reușit să țină 
pasul cu ritmul realizat la cules.

Pentru intensificarea substanțială 
a ritmului de recoltare si recupera
rea întirzierilor din unele consilii 
agroindustriale, comandamentul ju
dețean pentru agricultură a stabilit 
un amplu program de măsuri care 
va trebui aplicat cu rigurozitate în 
fiecare unitate agricolă în parte. în 
acest sens, puternicelor forțe umane 
trimise din alte sectoare de activita
te în sprijinul unităților agricole tre
buie să li se asigure front de lucru 
corespunzător. Totodată-, în toate uni
tățile. agricole trebuie să fie luate 
măsuri pentru ca producția să fie 
transportată din cîmp pe măsură ce 
se recoltează. Pentru aceasta se 
impune utilizarea la. transportul po
rumbului a tuturor atelajelor din 
comujle si sate, astfel încit recolta 
să fio pusă la adăpost în timp scurt 
si fără pierderi.

Tristan MIHUȚA
corespondentul „Scînteii"

La una din bazele vizitate, condusă 
de Gheorghe Bourceanu, la ora 9,45 
dimineața sosise prima mașină cu 
porumb de la cooperativa agricolă 
Sivița. La scurtă vreme urmează 
alta, de la cooperativa Vinători, și o 
basculantă de la I.T.S.A.I.A. Galați, 
care transporta porumb de la I.A.S.

Pe urmele unui semnal critic al ziarului
Galați. Mirați de faptul că o bascu
lantă de 12 tone, cu altă destinație 
decit aceea pentru transportul cerea
lelor, cară numai 5 tone de porumb 
știuleți, ne-am adresat șoferului Ion 
Arghir, care ne-a explicat că mașina 
lui trebuit! de fapt să se afle pe șan
tier, dar fiindcă n-are toate cauciu
curile în stare bună*  a fost trimisă 
la transportul porumbului. Alte 4 
basculante asemănătoare se află, 
după spusele șoferului, în aceeași 
stare. Ne Întrebăm : cit de efi
cient este folosit carburantul in 
aceste cazuri ? La un alt depo
zit, aparținînd de baza condusă 
de Gheorghe Tîrîlă, aflăm că una 
dintre cooperativele ce transportă 
porumb aici, cea din Frumușița, uti
lizează intens căruțele la această ac-

TELEORMAN: Transportul sfeclei de zahăr 
-mai intens, cu toate mijloacele!

Anul acesta unitățile agricole te- 
leormănene au cultivat cu sfeclă de 
zahăr 11 000 hectare. Ținînd seama 
de unele neajunsuri semnalate în 
toamna trecută, în actuala campanie 
de recoltare au fost luate o serie de 
măsuri organizatorice pentru a se 
asigura valorificarea superioară a 
producției. în primul rînd, recoltarea 
a început mult mai devreme decît în 
anul trecut. Apoi s-a realizat o co
relare mai bună între recoltarea și 
transportul sfeclei de zahăr, astfel 
incit întreprinderea de industriali
zare din orașul Zimnicea să prelu
creze zilnic producția planificată. 
Am urmărit în mai multe unități 
agricole cum se acționează concret 
pentru stringerea și punerea lă adă
post in cel mai scurt timp a întregii 
recolte de sfeclă de zahăr.

Pînă miercuri seara producția a fost 
strînsă de pe 6 100 hectare. In multe 
cooperative agricole, între care cele 
din Bujoru, Bragadiru, Izvoarele, 
Moșteni, Măgura, Uda Clocociov și 
Putineiu, unde activitatea în cîmp 
este bine organizată, recoltarea sfe
clei de zahăr se apropie de sfîrșit. 
După cum ne spunea inginerul Mi
hai Rusu. directorul adjunct al între
prinderii de industrializare a sfeclei 
de zahăr Zimnicea, unitățile agricole 
amintite depășesc zilnic graficele de 
livrare stabilite. Deoarece- vremea 
s-a răcit și este posibilă apariția 
ploilor, pentru evitarea pierderilor 
de producție s-a trecut la insilozarea 
sfeclei de zahăr în spațiile pregătite 
în incinta fabricii.

în ultimele zile, prin ampla mobi
lizare a forțelor satelor, ritmul re
coltării sfeclei de zahăr a crescut in 
intensitate. La C.A.P. Cringu, alături 
de cooperatori lucrează echipe de 
pensionari sau de oameni ai muncii 
de la consiliul popular, cooperativa 
de producție achiziții și desfacere a 
mărfurilor, poștă etc. In urma dislo
catorului sfecla este decoletată și 
strînsă în grămezi mici. Cu ajutorul 
atelajelor producția este transportată 
la capătul solelor, de unde autocami
oanele o duc direct la baza de re
cepție. Președintele unității, Paras- 
chiv Rece, ne-a spus : „Ne-am con
centrat forțele pentru a pune la 
adăpost întreaga producție în cel 
mai scurt timp. în acest fel evităm 
pierderile în greutate a rădăcinilor și 
de conținut în zahăr".

țiune, unitatea dispunînd în prezent 
de 28 atelaje. Preocupări asemănă
toare există și în cooperativele din 

■ Smulți, Firțănești și altele. în altă 
parte, la baza de recepție condusă de 
Cristea Pavel, de data aceasta sînt 
evidente ordinea și disciplina instau
rate în activitatea de preluare a 

produselor. Delegatul I.A.S. Dealu 
Bujorului, Virgil Poștaru, ne-a con
firmat, dealtfel, operativitatea cu care 
se acționează acum aici la preluarea 
porumbului.

In raidul efectuat în urmă cu mai 
bine de două săptămini la depozitul 
unde livrează porumbul cooperative
le din Tg. Bujor, Virlezi și Jorăști 
am constatat și existența unor uti
laje care stăteau nefolosite. Care este 
situația de acum ? Două remorci care 
zăceau neutilizate au fost casate, 
dezmembrate, subansamblele lor ur- 
mind să fie reutilizate. De asemenea, 
o parte din fierul vechi din incinta 
depozitului a fost transportat acolo 
unde-i este locul. Numai cu încărcă- 
torul-transportor de știuleți (ITS-100) 
situația a rămas încurcată. Acesta nu

Totuși, în unele unități agricole 
ritmul de lucru este necorespunzător. 
In vreme ce la cooperativa agricolă 
Izvoarele, de pildă, recoltarea se 
apropie de sfîrșit, în unitatea vecină 
din comuna Frumoasa această lu
crare s-a făcut doar pe 20 la sută 
din suprafața cultivată. Recoltarea 
sfeclei de zahăr este mult rămasă în 
urmă și în cooperativele agricole din 
Mavrodin, Nenciulești, Beciu, Seaca, 
Vinători. Desigur, în aceste unități se 
impune o corelare mai judicioasă a 
lucrărilor din actuala campanie de 
toamnă, o organizare mai bună a 
riiuncii pentru a se crea condiții ca 
sfecla de za-hâr să fie strînsă cit mai 
repede.

Neajunsuri se manifestă în unele 
cooperative agricole și în ce pri
vește transportul operativ al pro
ducției din cimp la bazele de recep
ție. în prezent, in grămezi, sub ce
rul liber, se află circa 22 000 tone de 
sfeclă de zahăr, mai ales în consiliile 
agroindustriale Smîrdioasa, Slobozia 
Mîndra, Piatra, Turnu Măgurele și 
Furculești. Cauza principală constă> 
în deficiențele, mai ales de ordin or
ganizatoric, care se fac simțite la în
cărcarea mijloacelor de transport și 
în ce privește folosirea capacității 
lor. Ca urmare, zilnic se efectuează, 
în medie, cu fiecare mijloc de trans
port numai între 1,5—2 curse.

Analizînd modul în care se desfă
șoară recoltarea și transportul sfeclei 
de zahăr, comandamentul județean 
pentru coordonarea lucrărilor din a- 
gricultură a stabilit noi măsuri me
nite să ducă la impulsionarea activi
tății, la realizarea și depășirea gra
ficelor de livrare către fabrica de 
prelucrare. Intre altele s-a hotărît ca 
toate cantitățile recoltate să fie adu
se la marginea tarlalelor numai cu 
atelajele, autocamioanele urmînd să 
execute transportul de la aceste 
locuri pînă la fabrică sau la bazele 
de recepție. De asemenea, a fost mă
rit numărul oamenilor care încarcă 
mijloacele de transport. In unitățile 
agricole unde există stocuri mai 
mari de sfecȚă de zahăr în cimp, au 
fost dirijate mijloace de transport 
suplimentare și utilaje mecanice 
pentru încărcarea lor.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"

a funcționat niciodată..Utilajul, pro
dus de I.M.A.I.A. Timișoara, a fost 
livrat unității în martie 1982. Pentru 
că nu a funcționat nici atunci, nici 
ulterior (lucru ce ne-a fost probat cu 
un braț de hîrtii), i s-a cerut unității 
constructoare să-l remedieze. In a- 
cest an utilajul a stat la Timișoara 
vreme de vreo două luni, după care 
a fost returnat la Galați, în aceeași 
stare de nefuncționare. „Ne-ar fi de 
mare folos dacă ar funcționa —ne 
spunea directorul Traian Gătej. A- 
ceasta a fost și rațiunea pentru care 
l-am cumpărat. Rămîne ca factorii în 
drept să decidă cine este vinovat 
pentru faptul că un utilaj plătit cu 
bani grei nu a putut fi folosit vreme 
de peste doi ani și jumătate".

Rezultă de aici că semnalul critic 
al ziarului a folosit. Organele jude
țene de specialitate au acționat 
prompt, luind măsuri pentru îmbu
nătățirea activității de preluare a 
produselor la bazele și depozitele 
I.C.A.P.P.A. Galați. Aceasta are o 
mare importanță întrucît în zilele 
următoare livrarea cantităților de 
porumb și de alte produse prevăzute 
la fondul de stat va crește mult în 
intensitate.

Dan PEAEȘU
corespondentul „Scînteii"

întreprinderea de aparate de mă
sură și corțtrol din Vaslui a intrat în 
funcțiune numai cu cinci ani în 
urmă, iar dotarea ei tehnică este la 
nivelul unităților similare pe plan 
mondial. în halele și atelierele de 
producție pot fi văzute utilaje mo
derne, cu comandă numerică, stan
duri de probă pentru testarea fiabi
lității fiecărui produs, pentru încer
carea și verificarea calității fiecărui 
aparat realizat.

— Acest nivel de dotare tehnică — 
ne spunea ing. Gheorghe Grumăzes- 
cu, directorul întreprinderii — ne o- 
bligă să realizăm produse competiti
ve, care să răspundă celor mai exi
gente cerințe ale beneficiarilor in
terni și partenerilor externi. Aceasta 
cu atît mai mult cu cit. o parte din 
utilajele din dotarea unității ău fost 
aduse din import. Avem deci dato
ria de a recupera cit mai repede 
fondurile investite, de a ne aduce, 
prin produsele pe care le realizăm, 
întreaga contribuție la progresul ge
neral al tării. Totuși, deși utilajele 
de care dispunem sînt de ultimul tip 
din punct de vedere al concepției 
constructive, pentru ca produsele 
realizate să fie în continuare la un 
nivel calitativ și de eficiență cit mai 
înalte trebuie ca zestrea tehnică din 
dotare, aparatura. să fie permanent 
înnoite, menținute la exigentele in 
continuă creștere manifestate pe plan 
mondial.

Cum s-a acționat concret pentru 
înfăptuirea acestor imperative eco
nomice ?

Tinerețea întreprinderii, ca și a 
colectivului său — media de vîrstă 
este de numai circa 23 de ani — se 
face simțită în primul rînd în ritmul 
impetuos al producției. Nu cu mult 
timp în urmă a fost fabricat apara
tul cu numărul 6 milioane, ceea ce 
înseamnă că de la intrarea în func
țiune a unității s-au realizat circa 
4 000 de aparate în medie pe zi. 
în prezent, unitatea furnizează 70 la 
sută din producția de manometre a 
țării și este singurul producător de 
termostate auto. Dacă acum cinci 
ani aceste termostate auto se adu
ceau din import sau se realizau cu 
piese din import, acum ele se pro
duc în țară, la Vaslui, aproape în to
talitate cu piese fabricate tot aici.

— Deși întreprinderea a fost pusă 
în funcțiune numai de cinci ani, am 
livrat produse la export încă din 
1981, ne spune Magdalena Liloiu, 
șeful compartimentului de export. 
Iar în acești 3 ani, de cînd am da,ve
nit exportatori, toate contractele au 
l'ost onorate exemplar. în .prezent 
livrăm produse in 14 țări. între care 
Bulgaria. Polonia, Albania, Italia, 
R. F. Germania, Franța. Pakistan, 
Irak. Libia etc., iar ceea ce ne bucu
ră si mai mult este faptul că nu am 
avut nici un refuz de calitate. Am 
primit scrisori si telexuri de mulțu
mire pentru promptitudinea livrărilor 
și aprecieri din cele mai bune pen
tru calitatea produselor de la fir
mele Rigamonti — Italia, Metronex 
— Polonia. Isotimpex — Bulgaria și 
altele. Putem spune că am devenit 
o firmă cunoscută atît ne piața in
ternă, cit și pe cea externă, dovadă 
că acum am început să primim oferte 
din tot mai multe țări.

Și, ceea ce trebuie remarcat, toate 
aceste rezultate au fost obținute cu 
ajutorul aparaturii și tehnicilor de 
vîrf, bine stăpinite de tinerii formați 
în școlile Vasluiului.

— înainte de a fi directorul între
prinderii am fost directorul Liceu
lui nr. 1 din Vaslui și mulți din lu
crătorii de azi mi-au fost elevi acum 
cîțiva ani. ne spune directorul uni
tății.

— Deci, beneficiați în modul cel 
mai concret de .roadele muncii de
puse pentru formarea cadrelor nece
sare tinerei industrii vasluiene ?

— Formarea cadrelor este una din 
problemele-cheie ale fiecărei între
prinderi și trebuie să mărturisesc că 
tinerii muncitori răspund bine exi
gențelor actuale ale producției. 
Avem numeroși muncitori, specia
liști, care, cu multă inventivitate, au 
reușit să contribuie efectiv la îmbu
nătățirea calitativă a produselor și 
reducerea consumurilor de materii 
prime, materiale și energie. Oameni 
entuziaști, cum sint Ștefan Carp, 
tehnician, Popa Dinu, muncitor, Va- 
sile Hutinici, maistru, Radu Florin,

MUREȘ : Energie 
electrică 

peste plan
Colectivele de oameni ai mun

cii de la cele trei centrale electri
ce — Iernut. Fintînele si Tîrnăveni 
— din cadrul întreprinderii „Elec- 
trocentrale" Mureș, raportează că. 
in perioada de la începutul anu
lui si pină în prezent, au produs 
si pulsat suplimentar în sistemul 
energetic national 280 milioane 
kWh energie electrică. Acest 
succes, realizat in principal pe 
seama exploatării rationale a agre
gatelor și scurtării perioadei de 
reparații, a fost obținut in condi
țiile economisirii a 260 tone com
bustibil conventional si reducerii 
consumului propriu cu 3.5 mili
oane kWh energie electrică. (Gheor
ghe Giurgiu). 

inginer, și mulți alții și-ar dori orice 
conducător de întreprindere.

Elocvente sînt si realizările pe 
anul în curs. Astfel. în cele nouă 
luni care au trecut din acest an. 
indicatorii de plan au fost îndepli
niți si chiar depășiți la producția fi
zică. la productivitatea muncii, iar 
cheltuielile au fost reduse cu un leu 
la mia de Iei productie-marfă. Prin
tre altele, s-au realizat suplimentar 
36 000 de manometre industriale.

— Dacă inițial întreprinderea a 
fost dotată cu o bază tehnică la ni
velul existent atunci pe plan mon
dial în acest domeniu — ne spune 
ing. Teodor Gruia, șeful colectivului 
de cercetare al unității — ridicarea

La întreprinderea 
de aparate de măsură 
și control din Vaslui

continuă a calității produselor ne im
pune să găsim soluții noi pentru per
fecționarea mașinilor și utilajelor de 
pe fluxurile de fabricație. Se înțe
lege deci că nu vrem să mai apelăm 
la ifnporturi. De aceea, atelierul de 
cercetare are stabilite sarcini precise 
cu privire la realizarea prin autouti- 
lare a unor utilaje specifice si a si 
realizat unele din acestea (mașini de 
crestat șuruburi, standuri de pro
be etc.), care au completat dotarea 
inițială. Așa. de pildă, in primii ani, 
în profilul de fabricație nu intrau 
termostatele. Cînd am început să le 
producem, am avut nevoie de stan
duri de probă. Și le-am făcut. Tot 
prin autoutilare am realizat mașina 
de lăcuit si cea de imprimat cadra
ne, ca să mă refer numai la cele mai 
recente utilaje fabricate prin auto- 
dotare.

Aceste realizări dovedesc capacita
tea tinerilor muncitori și specialiști 
din unitate de a se autodepăși, de a 
realiza produse și utilaje de mare 
tehnicitate.

— Avem tineri capabili — ne spu
ne secretarul comitetului de partid 
al _ întreprinderii, maistrul Viorel 
Trifu — și prin toate acțiunile pe 
care le organizăm căutăm să mobili
zăm capacitatea lor de creație tehni-

Noutăți tehnico-științifice 
românești

9

„Unelte" perfecționate pentru
căutătorii de

Dacă însumăm înălțimea semețe
lor culmi carpatice Moldoveanu 
(2 544 m), Omu (2 505 m), Toaca 
(1 904 m), tot ar mai trebui să adău
găm 72 de metri pentru a afla noul 
record național de adincime în fora
jul sondelor pentru extracția țițeiu
lui. Vechiul record de 6 500 de metri 
a fost deci depășit cu 525 de metri 
prin forajul realizat recent la sonda 
„7 000 Băicoi". Și chiar mai meritoriu 
decit realizarea unui nou record este 
faptul că programul de execuție a 
acestei lucrări de foraj, tehnologia, 
echipamentele și produșii folosiți re
prezintă, în totalitate, creații ale cer
cetării științifice și industriei româ
nești. în timp record, specialiștii de 
la Institutul de cercetări si proiec
tări pentru petrol și gaze din Cimpi- 
na au reușit să sintetizeze o serie de 
aditivi, care nu numai că au redus 
importul pe devize libere, dar au 
permis, atingerea noului record de 
adincime de forai de la noi din tară. 
Aditivii recent realizați au asigurat 
6ăparea impecabilă a sondei, la tem
peraturi de 150—170 de grade si pre
siuni foarte mari.

în laboratorul de aditivi, fluide de 
foraj și compoziții de cimentare, dr. 
ing. Ion Ana, șeful de temă al noi
lor aditivi, ne dezvăluie „secretul" 
promptitudinii acestei realizări :

— Munca în echipă, dăruirea pro
fesională, asistența tehnică perma
nentă la sondă, o bună colaborare 
cu alte institute de cercetări și... ma
rele avantaj de a dispune de o sta- 
ție-pilot.

— Concret, în ce constă acest 
avantaj ?

— Produsul, odată cercetat în la
borator, îl realizăm direct pe stația- 
pilot, apoi îl experimentăm,. tot noi, 
la sondă. Iar dacă se întîmplă să 
observăm unele neajunsuri, efectuăm 
perfecționările necesare și fabricăm 
produsul din nou. In felul acesta, 
avem garanția că produsele oferite 
unităților petroliere sînt de cea mai 
bună calitate.

Noul aditiv reprezintă însă numai 
una din realizările de prestigiu ale 
institutului. în mai puțin de doi ani, 
industria extractivă de țiței a intrat 
în posesia unei întregi game de adi
tivi. Aceștia sint fabricați chiar pe 
stația-pilot sau de către diferite 
unități industriale. La Combinatul 
de celuloză și hirtie din Zărnești, 
bunăoară, au fost preluați ori sint în 
curs de asimilare 10 noi aditivi. 

co-științifică, în așa fel incit să aibă 
satisfacția împlinirii profesionale, să 
se simtă utili societății care i-a for
mat. care le-a creat condiții de afir
mare.

Intr-adevăr; faptele dovedesc 
această ambiție a colectivului de a 
produce mai mult și mai bine. Dacă 
la început se lucra cu repere furni
zate de diferite unități din tară (75 
la sută din repere fiind asigurate de 
întreprinderea de mecanică fină — 
București) ori din import, astăzi 
aproape toate reperele se realizează 
în întreprindere (în proporție de 95 
la sută), redueîndu-se aproape în to-t 
talitate importul. Deci numai 5 la 
sută din semifabricate provin din co
laborarea cu alte unități.

— Dar noi avem ambiția să redu
cem și aceste colaborări, adaugă 
subinginerul Anton Mihordea. pro
iectant la secția pregătirea fabrica
ției. Totodată, sîntem preocupați de 
reducerea consumurilor încă din faza 
de proiectare. Un exemplu concret : 
carcasa asamblată de la un termo- 
manometru avea prevăzută inițial o 
flanșă de prindere pe panou in greu
tate de 550 grame. Noi am inlocuit-o 
cu 3 clame de prindere, ceea ce a 
redus consumul de metal de peste 
zece ori, în final aceste piese avînd 
40 grame. La fel s-a procedat și pen
tru reducerea greutății de la 370 gra
me la 348 grame la o altă piesă de 
manometru, de data aceasta din ala
mă. Deși 22 de grame de alamă la 
fiecare piesă ar putea să pară puțin, 
calculînd la 30 000 piese pe lună, bite 
realizăm, reiese o economie de 600 kg 
alamă pe lună.

Reducerea cheltuielilor de pro
ducție s-a obținut și printr-o nouă 
reproiectare a reperelor, prin noi so
luții constructive și tehnologice, 
prin raționalizarea pieselor compo
nente ale prototipurilor realizate de 
cercetătorii institutului de profil, 
prototipuri pe care specialiștii de la 
întreprinderea din Vaslui le pregă
tesc pentru introducerea in fabrica
ție. Sint soluții care. în final, paralel 
cu reducerea consumurilor, contri
buie și la îmbunătățirea calității 
produselor.

Elena MANTU 
Petru NECULA 
corespondentul „Scînteii"

„aur negru"
Aceste adevărate „unelte" ale pe

troliștilor, cum pe drept cuvînt mai 
pot fi numiți aditivii, nu sînt folosiți 
însă numai la prepararea fluidelor 
de foraj. Aditivii utilizați Ia prepa
rarea de fluide de perforare și pen
tru punerea in producție a sondelor 
de mare adincime, de exemplu, sint 
folosiți cu bune rezultate la sondele 
de pe structurile Mitrofani, Piscuri, 
Conțești etc. Un alt aditiv este folo
sit pentru degajarea garniturilor de 
foraj „lipite" de peretele găurii de 
sondă. In lipsa acestuia, ar trebui 
săpată o nouă sondă, ceea ce ar costa 
milioane de lei. Șansa de reușită a 
produsului românesc este de 75—85 
la sută, față de 40—50 la sută, cit 
avea cel din import utilizat pină nu 
demult.

Evident, deosebit de important este 
și timpul în care se realizează aceste 
noi produse atît de solicitate și ne
cesare in industria petrolieră.

— Pentru noul aditiv, care împie
dică pătrunderea apei din fluidul de 
foraj în roca traversată, denumit 
Redfil, ne spune șeful acestei teme, 
cercetările au început în primul tri
mestru al anului, în al doilea tri
mestru produsul a fost experimentat, 
iar acum se utilizează curent în in
dustria extractivă a țițeiului. Și incă 
o precizare: noul aditiv 6e obține 
din produse secundare celulozice, 
deci nu se mai consumă celuloză.

— Ce înseamnă pentru dumnea
voastră dăruire profesională ?

— A porni pe șantier la orice oră, 
pe orice vreme, ori de cîte ori e ne
voie.

Acest răspuns este confirmat prin 
fapte, zi de zi, de activitatea ingine
rilor Toma Basarabescu, Ion Botoa- 
că, de fapt a întregului colectiv al 
laboratorului.

Care sint preocupările de perspec
tivă ale acestui tînăr colectiv de spe
cialiști ?

— în primul rînd, realizarea unor 
aditivi cu stabilitate termieă ridica
tă, Ia peste 200 de grade, care să răs
pundă programului prioritar de cer
cetare: „forajul de mare adincime". 
ne spune chimistul Filip Popescu, 
șeful laboratorului.

Rezultatele obținute pină în pre
zent oferă garanția că. in curind, 
vom putea scrie și despre această 
nouă gamă de aditivi. Deci, vom 
reveni.

Ioana DABU

(Urmare din pag. I)

partidului — să marcheze un nou șl 
important pas în înfăptuirea obiec
tivului privind dublarea productivi
tății muncii.

De bună seamă, prevederile planu
lui pe acest an, sarcinile pentru anii 
următori privind creșterea produc
tivității muncii sînt deosebit de 
complexe și mobilizatoare. Dar ele 
sint profund realiste, riguros funda
mentate și posibil de realizat. Re
zultatele obținute în acest domeniu 
în perioada care a trecut de la în
ceputul anului de numeroase colec
tive de oameni ai muncii demon
strează, cu puterea faptelor, că sar
cinile planificate de creștere a pro
ductivității pot fi nu numai înde
plinite, ci chiar depășite substan
țial. Zilnic, sute și sute de între

prinderi raportează realizarea unor 
importante sporuri de producție, 
prin creșterea productivității muncii. 
Sint în prezent zeci și zeci de co
lective de unități economice care, 
pe bună dreptate, se mîndresc că 
au atins o productivitate supe
rioară, dovedind că pot asigura în- 
tr-o perioadă mult mai scurtă du
blarea productivității muncii. To
tuși, într-o serie de întreprinderi 
rezultatele obținute în această pri
vință nu reflectă pe deplin poten
țialul tehnico-material de care dis
pun, nu se situează la nivelul sar
cinilor de plan, ceea ce a influențat 
și influențează negativ nivelul pro
ductivității muncii pe ansamblul 
economiei. Iată de ce se impune, 
în continuare, un efort susținut in 
toate întreprinderile pentru reali
zarea unor sporuri importante de

CREȘTEREA MAI ACCENTUATA A PROIiUETIVilfllll MUNCII
productivitate în zilele care au mai 
rămas pînă la sfîrșitul anului, ca și 
pe parcursul anului viitor.

Care sînt direcțiile de acțiune ? Le 
găsim clar precizate în cuvîntările 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu. în Pro
gramul privind creșterea mai accen
tuată a productivității muncii : pro
movarea largă a progresului tehnic 
si. îndeosebi, introducerea de teh
nologii noi, moderne de fabricație, 
extinderea mecanizării si automati
zării producției, modernizarea si fo
losirea deplină, cu randament ma
xim. a mașinilor, utilajelor si in
stalațiilor. intensificarea programe

lor de autodotate pentru activități
le de transport uzinal, manipulări 
si depozitări. Cu stăruință este ne
cesar. totodată, să se acționeze pen
tru generalizarea muncii la mai 
multe mașini, pentru utilizarea ra
țională a timpului de lucru si a 
forței de muncă. De asemenea, ca
lificarea personalului muncitor tre
buie ridicată in toate unitățile la 
nivelul de complexitate al produc
ției moderne, al dotării tehnice, a- 
sigurindu-se. totodată. perfecțio
narea organizării producției si a 
normelor de muncă, întărirea ordi
nii si disciplinei la fiecare loc de 
muncă.

Toate acestea sînt direcții majore 
si permanente de acțiune pentru 
toate colectivele de oameni ai mun
cii. Ele se regăsesc, dealtfel, și in 
cele peste 1 300 de programe de mă
suri stabilite pe ramuri si unitătl 
în vederea creșterii mai accentuate 
a productivității muncii. Esențial 
este ca ministerele, ceptralele in
dustriale si întreprinderile să ac
ționeze cu toată fermitatea pentru 
aplicarea neabătută a măsurilor sta
bilite. pentru identificarea de noi căi 
si posibilități de sporire a produc
tivității muncii. Nu există întreprin
dere in care să se poată spune că 
au fost epuizate rezervele de creș

tere mal accentuată a productivi
tății muncii. Economia noastră na
țională are nevoie de o productivi
tate din ce în ce mai mare in toa
te unitățile, în toate ramurile, pen
tru că ne-am propus să realizăm o 
creștere economică intensivă, pe 
baza accentuării laturilor calitative 
ale dezvoltării economice.

Sîntem deci pe deplin interesați 
cu totii — ca proprietari, producă
tori si beneficiari a tot ceea ce în
făptuim — să realizăm o producti
vitate a muncii mereu mai înaltă, 
asigurind pe această cale creșterea 
eficientei economice, a venitului na
tional. progresul economic si social 
tot mai accelerat al tării. Tocmai 
pornind de la aceste considerente, 
ziarul nostru îsi propune să publi
ce în continuare un ciclu de anche
te. interviuri si dezbateri, menite să 

evidențieze rezultatele obținute în 
perioada de un an care a trecut de 
la aprobarea Programului privind 
creșterea mai accentuată a produc
tivității muncii, experiență unități
lor fruntașe, acțiunile cu eficientă 
deosebită ce not fi aplicate intr-un 
număr cît mai mare de întreprin
deri. Precum si măsurile ce se im
pun pentru creșterea mai susținută 
a productivității muncii. în acest 
scop, adresăm muncitorilor si spe
cialiștilor invitația de a participa la 
această acțiune a ziarului, de a Pre
zenta cit mai convingător experien
ța lor si a colectivelor din care fao 
parte, de a veni cu idei, soluții si 
propuneri de natură să asigure creș
terea intr-un ritm tot mai susținut 
a productivității muncii — asa cum 
o cer interesele economiei naționale, 
ale noastre, ale tuturor.
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f SM, ȚARA - UN VAST ȘI DINAMIC ȘANTIER
ĂL MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE

La izvoarele energiei, la izvoarele

inițiativei și răspunderii muncitorești
(Urmare din pag. I)
membru de partid, ceilalți 
uteciști. Mai toți absolvenți 
de liceu. Toți spun despre 
meseria lor același lucru : e 
frumoasă pentru că e... pre
tențioasă. Că cere cunoș
tințe de chimie, atenție și 
îndemînare. Și e de viitor. 
„Ne-am început viața de 
oameni ai muncii odată cu 
intrarea in viață a acestei 
uzine. Deci e uzina noastră, 
după cum și noi ii aparți
nem" (Manafu). „Cind 
am venit aici, unde sintem 
noi acum era țarină. Acum 
e o uzină modernă, iar noi 
sintem primii muncitori ai 
uneia dintre cele mai mari 
uzine de anvelope din Eu
ropa. Ați văzut anvelopele 
gigant ? Cine le vede le ' 
admiră. Da. noi le facem", 
zice, diriiînd fluxul teh
nologic, o tânără cu ochi 
vioi și cu un zîmbet per
manent. Inginera stagiară 
Elvira Bedreag, Stagiară, 
dar cu depline răspunderi 
în mecanismul producției. 
„Așa a fost din prima zi a 
venirii mele aici. Și a fost 
minunat pentru mine. Este 
un lucru foarte bun cind, ca 
absolvent, ca inginer tînăr, 
intri din prima clipă in 
atribuții profesionale care 
te fac să te simți necesar, 
să știi că faci ceva impor
tant pentru societate". Sta
giara Bedreag a venit la 
Drobeta-Turnu Severin de 
la Timișoara prin reparti
ție, împreună cu soțul, co
leg de facultate : și el in
giner chimist, lucrînd și el 
cu răspundere deplină in
tr-o secție foarte nouă a 
șantierului naval, la un 
produs de mare noutate : 
ambarcațiuni din fibre de 
sticlă. Au venit cu gindul 
să se retragă mai târziu spre 
Transilvania, gind pe’ care 
l-ap părăsit repede pentru. 
Că viața și munca loc, de 

și-au 
nou,

social, rod al unei perioade 
de mare fertilitatp pentru 
dezvoltarea județului Me
hedinți și a țării : interva
lul dintre cele două con
grese ale partidului, al 
XII-lea si al XIII-lea. Ei 
sint doar citiva dintre cei- 
peste 20 000 oameni pen
tru care s-au creat locuri 
de muncă in unități eco
nomice nou-nouțe, moder
ne, cu tehnologii avan
sate, doar în intervalul de 
care vorbeam. Sînt, ca să 
zicem, așa, masiva cotă de 
împlinire a personalității 
umane, de împlinire a unei 
etape, scurtă in timp, dar 
de o mare densitate, cu
prinsă intre un congres și 
altul ale partidului.

Intr-un singur județ, și 
doar în cîțiva ani, 20 000 
de oameni, tineri în marea

țării energie produsă de 
energeticienii de aici — ti
neri formați la experiența 
marilor noastre obiective 
energetice aflate in plină 
funcțiune. Vreți să simțiți 
temperatura muncii noas
tre în aceste zile premergă
toare celui de-ai XIIIHea 
Congres ? Să ne oprim ,în 
cel mai dinamic sector al 
construcției noastre, în cel 
al montajului.

Inginerul Aurel 
e șeful brigăzii 
montaj (conduce 
gul colectiv de 
tori ai marilor și
complexelor utilaje și in
stalații din marea centrală 
termoelectrică). „Nu putem 
discută decit eiteva minute. 
Vom începe operativa de 
seară. Ne-ați găsit într-un 
moment mai deosebit, pre-

imaginat atunci. Dar pe . 
unde mă duc am mereu de 
făcut asemenea descoperiri.
chiar dacă revin doar după 
2—3 ani, uneori și chiar 
după eiteva luni, e o epocă 
de un dinamism extraordi
nar. Dar mă iertați, ope
rativ a"...

La 18,30 se întunecase, 
pe șantier era insă lumină, 
se 
în încăperea operativei era 
de

muncea cu intensitate,

asemenea lumină, se 
pregătea acolo strategia 
unei noi zile de febrilă ac
tivitate.

Ovezea 
energo- 

intre- 
mon- 

atît de

în cel mai tînăr bazin

carbonifer al României
Husnicioara. Zegujani, 

Livezile erau simple topo
nimice mehedințene cu- 
cîțiva ani în urmă. Locuri

mului și de forța uriașelor 
sale mașini, 
transportoare 
în lungimi de

Mari benzi 
se montează 
kilometri pe

că viața și munca 
aici le oferă tot ce 
dorit : apartament 
un cimp de activitate in 
care afirmarea profesio
nală este regula și condiția 
de bază.

Acum să tragem linie și 
să adunăm : toți acești ti
neri muncitori și specia
liști sint. ca oameni. împli
niți pe plan profesional și

montează prima turbină pe șantie„ORA KILOWAȚILOR" SE APROPIE! - spun cu mîndrie muncitorească cei ce 
noii termocentrale de la Drobeta-Turnu Severinrul

majoritate, și-au găsit te
meinice rosturi în societate 
și in viață, s6 pot gindi în 
liniște și- cu seninătate la 
viitorul lor și al societății.

în cinstea congre- 
predarea circuitelor

în pregătirea

unei importante

premiere energetice
Dealul Halinga, in apro

pierea orașului Drobeta- 
Turnu Severin. II știam, 
l-am călcat cu pasul atunci 
cind de pe virful lui golaș 
privirile mai puteau pă
trunde pînă spre munte, 
peste colinele cu pilcuri de 
pădure și pină in vale, 
acolo unde Dunărea intră 
în turbinele hidroelectrice 
ale centralei de la Porțile 
de Fier 1. Acum priviri® 
se îndreaptă cu precădere 
spre Halinga, devenit un 
loc fierbinte al marilor șan
tiere ale industriei energe
tice si chimice : aici, pe 
dealul acesta, in primăvara 
lui 1981, s-a bătut țăruș de 
nouă ctitorie industrială. 
Zidirile noii centrale se ri
dică zvelte, îndrăznețe. In 
nici trei ani de zile s-a a- 
juns in stadiul ca, în întâm
pinarea Congresului al 
XIII-lea al partidului, con
structorii și montorii să 
pregătească febril punerea 
în funcțiune a centralei ter
mice de pornire și să fina
lizeze lucrările de montaj 
la cazanul nr. 1.

Este angajamentul tână
rului colectiv muncitoresc 
de la Halinga in cinstea 
marelui forum al comuniș
tilor, angajament armonios 
îmbinat cu cel al mineri
lor din foarte tânărul bazin 
carbonifer al Mehedinților, 
unde se lucrează cu insu-

flețire la punerea in func
țiune a primei linii tehno
logice de carieră. Dar des
pre acest moment — puțin 
mai tîrziu.

Urcăm pe schelele noii 
centrale termoelectrice îm
preună cu inginerul-sef 
Viorel Martinescu. E 
lui construcție de 
porții.

— Este o mîndrie 
mare cinste să . te numeri 
intre constructorii unui ast
fel de obiectiv, ne spune 
el. Vor funcționa aici, in 
final, 6 grupuri de agrega
te electrice1 de cîte 50 MW. 
Fiecare sporind în felul a- 
cesta contribuția actuală de 
10,4 la sută a județului, la 
producția de energie a ță
rii, cu încă 1.5 milioane 
kWh. Și cu circa 6 mili
oane Gcal energie termică. 
Intensificăm ritmurile de 
construcție, concomitent cu , 
cele de montaj, pregătin- 
du-ne, totodată, cadrele 
care vor gospodări această 
avere a țării.

— Cum se înfățișează a- 
ceâstă pregătire, care au 

• fost criteriile de selecționa
re a oamenilor ?

— Ar fi foarte multe de 
spus. Ne-am gindit să pre
gătim oameni din această 
zonă. Sigur, ar fi fost ușor 
să-i 
dar 
mai

prima
pro-

și o

căutăm in restul tării, 
nu. nu era soluția cea 
bună. Vrem să dăm

gătind 
sului 
de conducte de medie și 
joasă presiune ale grupului 
nr. 1. Un grup ca acesta se 
pune in operă în 40—45 de 
luni, 
doar 
cord.
chiderea turbinei

Am înțeles că avem 
de-a face cu oameni care, 
aflați acum, ca întreaga 
țară, in preajma unui eve
niment in care se concen
trează gindul de viitor al. 
întregii națiuni, ii dăruiesc 
toată puterea lor de mun
că, turnată în fapte de ex
cepție. Suportul moral al 
acestui moment din exis
tența oamenilor de aici 
este insăși viața și munca 
lor de pină acum, prin firul 
cărora s-au brodat împli
niri tainice. El. inginerul 
Ovezea, de exemplu, și-a 
început activitatea de con
structor la Porțile de 
Fier 1.

„Venisem din facultate
— își amintește el» — 
cu cîteva luni înaintea 
punerii în funcțiune a pri
mului hidroagregat în
tr-un moment de emoție 
generală. Se apropia 
23 August, iar hidroagrega
tul era un dar pentru âcea 
aniversare... De atunci am 
trăit mai multe asemenea 
mompnte. Am lucrat la 
termocentrala de la Ișalni- 
ța, la CET Năvodari, la 
centrala pe șisturi bitumi
noase Anina. Un traseu al 
vieții mele de energetician 

. și un crîmpei din traseul 
în ascensiune continuă al 
energeticii românești. Am 
trăit intens această epocă, 
mereu cu sentimentul că-i 
sintem datori țării cu tot ce 
avem mai bun în ființa 
noastră. După 11 ani am re
venit în Mehedinți. Nu cu 
sentimentul unei întoarceri, 
ci cu al unei continuări. 
Vreau să vă spun că, după 
acești 11 ani, am găsit ju
dețul complet schimbat la 
față, de nerecunoscut, cu 
transformări ce erau de ne-

Noi credem că reușim 
în 29. E un fel de
Mai pregătim și

nr.

re- 
in- 
l.'“ 

aici

pă-
cu

coli nare bune doar de 
șune, împestrițate 
pilcuri de pădure. în anul 
cind se realizau 
fundații la noua 
termoelectrică < 
lingă, aici 
bazin carbonifer 
primele cantități de cărbu
ne. ’ Directorul întreprinde
rii miniere Mehedinți. 
Gheorghe Dumitru, un 
teran al deschiderii de 
bazine carbonifere, ne 
vestește despre începuturi
le mineritului de aici.

— Au fost ritmuri alerte 
la deschiderea noilor mine 
și cariere pentru, a putea 
îndeplini sarcina trasată de 
secretarul general al parti
dului de a furniza tării, la 
sfirsitul acestui cincinal, 
fi 000 000 tone cărbune — 
ne spune dînsul. Avem un 
colectiv muncitoresc foar
te tinăr, format aici in 
zonă. Performanțele lui ? 
Iată prin comparație : in
vestițiile Jilțului au fost 
realizate in 7 ani — in 
Mehedinți lucrările de in
vestiții vor fi realizate in 
3 ani și jumătate. Aceas
ta înseamnă un 
competentă, 
tă, de pildă, , 
șurarea concomitentă' 
cercetărilor geologice, 
cercetărilor tehnologice cu 
exploatarea. Aceasta 
soldat cu timp comprimat. 
Producție imediată. Sub 
semnul acesta, al valorifi
cării superioare a timpu
lui. ni se desfășoară în
treaga muncă. Este modul 
specific al comuniștilor de 
a aborda în permanentă 
viitorul.

Pătrundem în zona de 170 
km pătrațî, cea mai tînără 
zonă carboniferă a țării.

O panoramă de-a dreptul 
impresionantă, dealuri si văi 
sint traversate, secționate, 
reașezate în spațiu, mutate 
dințr-un loc într-altul pen
tru a se putea ajunge ia 
stratul de lignit. E ca un 
nou început de eră geo
logică. generată de in
teligenta constructivă a o-

primele 
centrală 

de la Ha- 
minerii noului 

scoteau

ing. 
ve- 
noi 
po-

spor .de 
demonstra- 

prin desfă-
a
a

s-a

spinări de dealuri. șiruri 
de uriașe autobasculante, 
(pe toate scrie fabricat in 
România), se mișcă pe dru
muri in coastă purtîndu-și 
marile încărcături. de pă- 
mînt, excavatoare și buldo
zere mușcă din trupul 
galben al dealurilor. Și 
e doar începutul. Undeva, 
pe o platformă special a- 
menajată. se pregătește 
pentru a intra într-un 
grandios teatru de operații 
un colos tehnic, primul ex
cavator gigant cu rotor, de 
construcție 
mânească. 
zină pe 
rea lui durează de cîteva 
luni. E acum aproape gata, 
îi urmează, alături, al doi
lea, mari părți din el în
cep să prindă contur. 
Nouă este in România 
și construirea unor ase
menea gigantice utilaje 
pentru exploatările minie
re la zi. Realizarea lor face

integral ro- 
practic. o u- 

șenile. Monta-

parte din programul dobin- 
dirii independentei energe
tice a României, elaborat 
conform hotăririlor Con
gresului al XII-lea. Ti revi
ne întreprinderii miniere 
Mehedinii. creată și ea ca 
urmare a îndeplinirii siste
matice a acestui program, 
îi revine deci ei cinșlea de 
a sie folosi prima de aceas
tă atit de prestigioasă crea
ție a industriei românești. 
Mai multe mari întreprin
deri constructoare de ma
șini iși pun semnătura pe 
această realizare. Aici, in 
carierele de la Husnicioara. 
uriașul agregat se va afla 
pe miini bune. îl montea
ză cu forte proprii, cu pri
cepere și entuziasm, cite- 
va zeci de meșteri ai șan
tierelor, ca și „echipajul" 
ce-1 va exploata. Echipai, 
desigur, pentru că pe ma
șina aceasta cu instalații 
de automatizări, cu sisteme 
electrice extrem de com
plicate. cu două posturi de 
comandă, vor lucra 11 
meni pe schimb.

I-am găsit aici pe cei 
tineri ingineri care se
ocupa de exploatarea aces
tor excavatoare. Alexandru 
Braia a lucrat 8 ani Ia Ro- 
vinari. A venit aici pentru 
câ... era nevoie. Cristian 
Arvat, absolvent de acum 
4 ani. a mai lucrat la Me
tru. E din Drobeta-Turnu 
Severin si. aflrnd că por
nește și aici o carieră, a 
venit „acasă". „Și ce bucu
rie pe mine să nimeresc 
chiar pe un asemenea a- 
grdgat 1“ Stagiarul Petre 
Carp, craiovean. absolvent 
din acest an. ne vorbește 
despre' cinstea și mîndria 
de a se număra printre 
primii ingineri ce se vor 
ocupa de bunul mers al 
unui produs tehnic româ
nesc de o asemenea va
loare. „Acum sint le
gat de agregatul acesta, 
de mina aceasta, e des
tinul meu aici si eu zic că 
e un destin fericit".

Toți ne-au vorbit despre 
faptul ca ceea ce se întâm
plă acpm in jurul si in in
teriorul uriașei mașini, for
fota. graba, aerul de preo
cupare 
nume 
junul 
na se 
prima.
va merge 
tul ei de lucru si va în
cepe probele. Probele ei, 
ale mașinii, probe tehnice, 
și proba profesională a e- 
chipelor pe care cei trei in
gineri le-au pregătit cu 
minuție pentru a intra din 
prima clipă cu întreaga 
competentă necesară în 
„focul" producției. Așa 
cum e acum, montată in
tegral. în stadiu de fini
sări. mașina arată ca un 
transatlantic, gata să por
nească la drum. Va naviga 
croindu-și drum prin stra
turile de pămînt si rocă, 
redimensionînd relieful a- 
cestui colt de Mehedinți.

oa-

trei 
vor

și atenție, are o a- 
semnificatie. 
Congresului.
va 1 pune 
oară in 

pinâ la fro'n-

Tn a- 
masi- 

pentru 
mișcare.

La Ostrovul Mare,

la porțile luminii
Au fost mai intii Porți

le de Fier. O epopee. Hi
drocentrala de acolo pro
duce de mult. O a doua e- 
pbpee a Porților de Fier e 
acum în curs, la 80 km. 
în insula Ostrovul Mare. 
Porțile de Fier 2, făcind 
parte din marea constelație 
a hidrocentralelor Româ
niei (70 se află'in funcțiu
ne. 46 șe află acum în 
construcție) este, alături 
de alte eiteva zeci și fiind 
cea mai mare dintre ele, 
din generația construcțiilor 
hidro și termoenergetice 
ale acestui scurt, dar cit, e 
de dens . răstimp dintre 
Congresele al XII-lea și al 
XIII-lea ale partidului.

Porțile de Fier 2 este un 
șantier colos. De o ampli-

tudine aproximativ egală 
cu a primei hidrocentrale 
de pe Dunăre si nu mai pu
țin complex. Nu vom avea 
aici nici loc, nici timp să-l 
prezentăm pe larg. Destul 
să spunem că muncesc a- 
cum aproximativ 8 000 de 
constructori, locuind toți 
în Ostrovul Mare. într-o 
colonie-oraș. Destul, de a- 
semenea, dacă spunem că 
în aceste zile marele șan
tier se află intr-un moment 
de vîrf . al activității. Mo
mentele punerii în funcțiu
ne au și început. Mai intii 
la ecluză, la barajul dever- 
sor Gogoșu. de 
mic al Dunării, 
atmosfera marii 
niversări de la

pe brațul 
unde, in 
noastre a- 
23 August,

O UZINĂ... PE ȘENILE - așa poate fi numit acest excavator gigant cu rotor, de con
strucție românească, a cărui montare, in carierele de la Husnicioara, se apropie de sfirșit

PESTE DEALURI, PESTE VĂI se întind benzile transportoare care vor scoate cărbunele 
din carierele de suprafață ale tinărului bazin minier mehedințean

a fost ridicat batardoul. au 
fost închise marile stadii 
segment (unele dintre cele 
mai mari din Europa, fa
bricate la Reșița și Galați) și 
a fost așezat în calea Dună
rii primul dintre obstaco
lele construite pentru a di
rija forța apelor spre vii
toarele turbine. Viitoarele ? 
De ce viitoarele, căci ia- 
tă-le : dffuă dintre cele opt 
hidroagregate sint in sta
diul final de montaj ; cu- 
rind. foarte curînd. se vor 
roti pentru prima oară. E- 
venimentul acesta consa
crat apropiatului Congres 
al partidului ocupă acum 
întregul spațiu de gind. de 
suflet, de faptă al miilor 
de constructori.

Pe una din marile bas
culante 1 citim o . inscripție 
caligrafiată cu pensula de 
șoferul tinăr și cu aer mar
țial ce-I zărim la volan : 
„Grăbește-te încet". O luăm 
ca pe un semn al ma
rii încordări (în care se im
plică efort de voință și a- 
tenție) ce domină acum în
tinderile marii construcții.

Coborim ca într-un sub
marin (asemănarea e izbr- 
toare). in interiorul pri
mei turbine bulb. Sintem 
cu maistrul Nicolae M. Ni- 
colae. un veteran al mari
lor hidrocentrale, incepind 
cu Bicazul și continuind cu

cele de pe Bistrița, Olt, 
Porțile de Fier 1, cu cele 
de pe Someș. Aici se află 
de la prima piesă montată 
in primul soclu de beton. 
„Sînt jitiei de trei ani si, 
iată, se apropie clipa pri
mei puneri în funcțiune. 
Am emoții, firește, deși am 
montat în viata mea peste 
30 turbine. Mai simple sau 
mai complicate, dar clipele 
premierelor au rămas si 
acum pentru mine clipe de 
emoție, ele sînt primul 
gong al victoriei", „Ați a- 
vut aici momente dificile?" 
„De la o zi la alta. Pieseie 
sint mari și grele, precizia 
trebuie să fie extraordina
ră. spatiile de manevră sînt 
înguste, turbinele sînt de 
un tip mai nou pentru 
mine, mail complexe, dar. 
de fapt, nimic nu e dificil 
și imposibil cind ai în spa
te atiția ani de muncă fă
cută cum trebuie și cind aî 
alături 120 de băieți 
puși pe fapte mari, 
firmare. pe muncă, 
țioși și romantici.

încă unul dintre 
din prima linie a 

pentru energie.
Ciortan, șeful unei 
de 40 dulgheri — 

meserie mai puțin 
socotim. în era

tineri, 
pe a- 
ambi-

acești

totul deosebite, cofraje din 
beton cu o tehnologie nouă, 
care ne aparține. Cofraje 
cu suprafețe finisate gata, 
înglobîndu-se în construc
ție. rămînmd definitiv a- 
colo.

— A cui a fost ideea ?
— Nu mâi știm, e gindi- 

re colectivă. Nu a fost pre
văzută în proiecte, dar gră
bește realizarea lor. dă o 
forță de rezistență și ritm 
in construcție. Vedeți, tre
buie să intîmpinăm 
greșul partidului i 
chiderea Dunării, i 
trimisă la noua

ȘASE DIN CEI 20 000 de mehedințeni pentru care, în intervalul dintre cele două congrese, s-au creat locuri de muncă în unități economice noi, moderne, construite sau dezvoltate în acești ani

oameni 
bătăliei 
Neculai 
formații 
această 
solicitată, 
automatizărilor și a meca
nizărilor complexe, îl inci
tăm noi cu bună știință.

— Greșim cumva ?
— Greșiți profund, se a- 

prinde el. La orice con
strucție, chiar și la centra
lele atomoelectrice, dulghe
rul vine primul și pleacă 
ultimul. El creează formele, 
el dă dimensiunile visului 
constructiv. De cind s-a 
născut lumea, el începe 
casa, el o termină.

— Am vrut doar să 
stârnim.

— Ne-am dat seama.

vă

De 
fapt, dacă faceți cunoștință 
cu formația noastră, veți 
descoperi că dulgherii acu
mulează mai multe mese
rii — sint și sudori și lă
cătuși și montori 
ventatori.

— Cum asta. ?
— Vedeți dv.. 

propus să scurtăm
nele de execuție, să întâm
pinăm Congresul al XIII- 
lea cu fapte exemplare de 
muncă. S-a născut ideea să 
construim niște cofraje cu

i Con- 
cu in- 
Cu apa 
ecluză, 

care e gata să o primeas
că și să dăm prima rotire 
de elice la hidroagregatul 
nr. 1, acesta este angaja
mentul nostru comunist, și 
îl vom îndeplini I

S-au aprins luminile pe 
șantier. Munca e în toi. 
Fulgeră aparate de sudu
ră. Acolo, la închiderea Du
nării, unde uscatul este în
tins spre țărmul celălalt al 
fluviului, acolo unde spu
neam că a început acum 
bătălia finală pentru stăvi
lirea apelor (de ea depin
de inundarea batardoului 
și pătrunderea apei la pri
mele turbine), un 
mește și dirijează 
nitul pelerinaj al 
basculante ce își 
în Dunăre cupele 
mari blocuri din beton. Stă 
aici 12 ore pe zi. Azi e un 
vint bicisnic, omul e îm
brăcat intr-o șubă, pare și 
chiar este foarte calm. In
ginerul Ion Crăciunescu a 
mai lucrat și la barajul 
Gogosu. E obișnuit cu ast
fel de bătălii. Malul celă
lalt se vede departe. „Va fi 
posibil ca digul acesta să 
ajungă pină acolo, doar in
tr-o lună ?“ „Este posibil, 
spune inginerul. Este, cu 
dotarea de acum, cu disci
plina 
bil". 
mult

Cu

om pri- 
neconte- 

marilor 
descarcă 
pline cu

si... in-

ne-am 
terme-

și voința, este posi- 
Și atît. Nu are mai 
timp pentru noi. 
dotare, cu disciplină 

și voință.
Sînt exact reperele aces

tui anotimp Ia Porțile de 
Fier 2. Și ale Mehedinților, 
și ale țării întregi. Ele mar
chează hotărîrea fermă, e- 
lanul și dăruirea tuturor 
de a întîmpina cel de-al 
XIII-lea Congres cu fapte 
de muncă pe măsura aces
tui timp eroic.
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Orice program de practică a stu
denților, oricît de bogat și de riguros 
conceput, riscă să eșueze în forma
lism cită vreme nu beneficiază de 
îndrumarea nemijlocită a cadrelor 
didactice, nu numai a celor direct 
responsabile, pe o perioadă de citeva 
zile sau săptâmîni, cu practica stu
denților, ci și a tuturor titularilor de 
cursuri, de discipline și de catedre, 
cei dinții răspunzători de pregătirea 
viitorilor specialiști. Un asemenea 
adevăr, valabil pentru orice dome
niu universitar, este cu atît mai evi
dent în cazul învățămintului superior 
politehnic, agronomic sau medical și 
farmaceutic, ale cărui valențe apli
cative conferă practicii 0 importanță 
sporită in procesul pregătirii viito
rilor specialiști. Tocmai de aceea, se 
impune a analiza sistematic desfășu
rarea practicii studenților cu acest 
profil, luînd de fiecare dată atitudine 
împotriva aspectelor improvizate. 
Dar iată o interesantă experiență pe 
care am întîlnit-o la Institutul agro
nomic din Iași și o consemnăm 
ca ata^e. Ferma nr. 3 horticolă 
„Adamachi" este o parte a sta
țiunii didactice experimentale cu 
care Institutul agronomic ieșean, 
asemenea celorlalte institute de pro
fil, a fost dotat în urmă cu peste 
opt ani pentru o rodnică integrare 
cu cercețarea și producția. în zilele 
anchetei noastre, aici efectuau sta
giul de practică studenți din grupa 
386, anul al II-lea, Facultatea de hor- 
ticultură, iar lucrările parcurse aco
pereau, de l'apt, întregul anotimp 
agricol : culesul, sortarea și ambala
rea fructelor, a legumelor, activități 
la sere și solarii, precum și în ate- 
lierele-școală de vinificație și de ob

STAGIUNEA MUZICALĂ 
cu fata spre marele public

Mari podiumuri de concert, case 
de cultură, studio-uri aparținînd ti
nerilor internreti. scene lirice, de re
vistă... au marcat, nrin manifestări 
de calitate, deschiderea stagiunii mu
zicale. Si dacă itinerarul nostru înce
pe la BUCUREȘTI, vom nota fără 
îndoială că la Ateneul Român, sub 
bagheta maestrului Mircea Basarab, 
în trei concerte (dintre care primul 
închinat lucrătorilor marilor platfor
me industriale bucureștene) s-a 
cîntat, alături de o primă audiție ro
mânească (oratoriul pentru recita
tor, cor si orchestră. ..Flăcări în 
singe". de D. Capolanu — o piesă 
dramatică de substanță, o orchestra
tie de mare culoare si expresivitate, 
un apel fierbinte, prin versurile lui 
Eugen Jebeleanu. la pacea lumii). 
Concertul pentru vioară si orchestră 
de Mendelsohn (solistă Mihaela Mar
tin. cu un arcuș viguros, sensibil, 
penetrant) si Simfonia a IV-a de 
Brahms. S-a dat si tonul serilor ca
merale (nu putem să nu amintim 
participarea de excepție a ansam
blului clujean „Mușica Antidua" — 
1 muzicieni, autentici trubaduri al 
secolului XX, care luminează comori 
ale muzicii vechi românești) si mai 
ales s-a lansat stagiunea, educativă 
care în acest an la Filarmonica 
..George Enescu" se conturează a 
fi bine alcătuită, bine echilibrată. 
Mai clar, are în vedere concerte- 
lectie pentru elevii școlilor genera
le (despre genurile si formele mu
zicii instrumentale si simfonice, au
diții de muzică veche, operă de ca
meră pentru copii), pentru elevii din 
licee (..Confluenta artelor'*.  Tricen- 
tenar Bach-Haendel, „Muzica româ
nească în muzica lumii"), pentru 
studenți (recitaluri instrumentale, 
concerte, seri de jaz) și un larg 
ciclu despre ..fascinanta lume a .in
strumentelor muzicale". La BACĂU, 
în ansamblul concertelor de debut 
s-a integrat Si cea de-a cincea edi
ție a Festivalului ..Enescu“ — Or- 
feul moldâv" (manifestare sub egi
da Comitetului județean de cultură 
si educație socialistă Bacău, filar
monicii băcăuane si Colegiului cri
ticilor muzicali din A.T.M.). in care 
s-a remarcat clasa asist, univ. Geor- 
geta Stoleriu de la Conservatorul 
„Cinrian Porumbescu" în spectacolul 
..Couperin-Rameau". în care s-au as
cultat lieduri inedite de George 
Enescu (interpretă Georgeta Stole
riu). in care au fost aplaudate vo
cile. sensibilitatea studentelor Ru- 
xandra Donose. Irina Săndulesou- 
Bălan. iar alături de simfonicul bă
căuan (la pupitru, talentatul dirijor 
Ovidiu Bălan) s-a înscris și evolu
ția grupului coregrafic „Columna", 
condus de Vera Proca-Ciortea. 
Cu alte cuvinte, o ediție cu un 

ținere a distilatelor, amenajate prin 
autodotare în incinta fermei ș.a.m.d. 
Nimic neobișnuit, dar ineditul uni
versitarilor ieșeni abia de aici în
cepe : pe toată durata zilei de prac-, 
tică a studenților, care nu o dată se 
confundă cu ziua-lumină, .cadrele di
dactice, în frunte cu fermierul, el 
însuși șef de catedră, lucrează lao
laltă cu tinerii, iar procesul de învă- 
țămînt se mută, practic, în vastul 
amfiteatru al fermei. Așa se face că 
în zilele anchetei noastre lucrau cu 
cei 25 de studenți nu mai puțin de

O experiență bună în organizarea 
practicii studenților la Institutul 

agronomic din Iași
■ 5 cadre didactice, de specialități di
ferite, dar strins legate de activita
tea studenților. La începutul progra
mului cotidian se face o expunere 
concentrată, chiar acolo, la fața lo
cului, asupra caracteristicilor lucră
rilor incluse în orarul zilei, apoi, pe 
echipe, studenții sînt repartizați la 
diferite puncte de lucru, iși îndepli
nesc normele stabilite și, totodată, 
efectuează diferite observații, formu
lează întrebări, stabilesc subiecte de 
analiză și de dezbatere pe care le 
aprofundează spre sfirșitul zilei 
cind, tot in fermă, are loc un verita
bil colocviu cu participarea studenți» 
lor practicanți și a cadrelor didactice 
de la mai multe discipline.

Așa s-a ajuns la introducerea me
canizării pe scară largă in executa
rea lucrărilor din fermă ; studenții 

program variat din care nu au 
lipsit paginile enesciene, un pro
gram pe care sute de melo
mani, după cum spunea prof. 
Alexandru Popovici. directorul Așe- 
zămintului de creație de la Tescani 
(acolo unde Enescu a compus, in
spirat de frumusețea locurilor, ul
timele pagini din „Oedip"), l-au a- 
plaudat. l-au numit „evenimentul 
stagiunii".

PLOIEȘTI, septembrie 1984. Sub ba
gheta unuia dintre prestigioșii noștri 
dirijori. Horia Andreescu. Prin 
participarea inimosului colectiv — 
Filarmonica prahoveană. din iniția
tiva Colegiului criticilor muzicali din 
A.T.M. s-au sărbătorit „Zilele mu
zicale Paul Constantinescu" (aniver
sarea a 75 de ani de la nașterea mu
zicianului). propunîndu-se Pentru 
prima oară, spre audiție. Integrala 
creației concertante a marelui com
pozitor român. A fost fără îndoia
lă un act de cultură, un omagiu a- 
dus celui care a lăsat numeroase 
capodopere literaturii muzicale ro
mânești (și dacă ne gindim doar la 
opera „O noapte furtunoasă" — a- 
vem un strălucit exemplu), celui 
care inspirat de cîntul nostru popu
lar. de străvechi fire de cintec ro
mânesc culese de Anton Pann. de 
Breazul, de JBrăildiu — a știut să 
dea paginilor sale sufletul folcloru
lui nostru, adîncime. spirit si sub
stanță. făcindu-le inconfundabile. 
Astfel, pentru prima oară s-au as
cultat. sub genericul „Gala «tinerilor 
concertisti" (manifestare itinerantă 
aflată la cea de-a XVII-a'ediție), cele 
sase lucrări concertante, pagini care 
vorbesc despre drumul creației lui 
Paul Constantinescu. de la anii de 
tinerețe pînă la „cîntecul de le
bădă" : mai mult, o pledoarie Pen
tru literatura română de gen.

Așadar, stagiunea muzicală 1984— 
1935 s-a deschis, după cum am în
cercat să subliniem, cu „premiere" 
in viața muzicală a țării, cu re
marcabile momente care nu se 
vor șterge cu ușurință din memoria 
celor îndrăgostiți de muzică. Pentru 
că numărul melomanilor creste de 
la an la an : dovadă sălile de con
cert pline ! ; de asemenea, numărul 
tinerilor care frecventează concerte
le filarmonicilor, teatrele lirice. A- 
tunci cind vorbim de marele public 
avem in vedere si melomanii din 
orașele in care nu există instituții 
muzicale profesioniste, dar din care 
nu lipsesc evenimentele. Asa cum 
s-a dovedit la Slobozia Prin parti
ciparea largă, de calitate a sutelor 
de spectatori la „Festivalul recita
lurilor" (o manifestare organizată de 
forurile de cultură locale si Cole
giul criticilor muzicali A.T.M.). la 
excepționala evoluție a sopranei Mo

împreună cu profesorii au pus la 
punct prototipul unei instalații 
originale de scuturare a fructelor 
destinate prelucrării, iar acum se 
preconizează ca acest prototip să se 
multiplice la scară industrială. Aici 
s-au efectuat, de asemenea, primele 
tăieri mecanice pe baza cărora s-a 
definitivat o mașină de recoltat lăs
tari. Agregatele folosite în comba
terea dăunătorilor au fost adaptate și 
pentru efectuarea erbicidării, iar pe 
o tarla specială a fost amenajată o 
colecție pomologică, cuprinzind, 

practic, toate soiurile întilnite in re
lieful frămintat al Moldovei care, 

, iată, este reprodus, după aceleași ob
servații și' concluzii prilejuite de 
dezbaterea profesorilor și studenților, 
de întreaga amenajare a fermei nr. 3 
horticole. Și cum vastul program de 
irigații și îmbunătățiri funciare, ini
țiat de partid, constituie o temă pre
dilectă în dezbaterile pe teren ale 
viitorilor specialiști, primele lor ini
țiative au apărut tot aici, în fermă : 
izvoare subterane, care pînă de cu- 
rind constituiau o problemă pentru 
culturile fermei, au fost captate, diri
jate ,spre bazine speciale (calculele 
arată că aici se vor acumula zilnic 
circa trei vagoane de apă), urmind 
ca în viitoarele săptămîni să intre în 
folosință o instalație specială, con
cepută tot de studenți și profesori.

Același caracter de participare 

nica Teodorescu de la Opera Româ
nă (o voce remarcabilă, cu stiinta 
muzicii de cameră, a liedului depă
nat cu sensibilitate, cu echilibru, cu 
înțelegerea, cu virtuozitatea contu
rării imaginilor, a stărilor sufle
tești), la concertul formației clujene 
de muzică veche „Musica Antiqua", 
a recitalurilor susținute de soprana 
Georgeta Stoleriu. care a prezentat 
in primă audiție liedurile lui Ionel 
Perlea. trompetistul Iancu Văduva, 
cunoscutul harpist Ion Ivan Rohcea 
— la o „gală de excepție", cum a- 
precia Gheorghe Antonescu, preșe
dintele Comitetului de cultură sl 
educație socialistă Ialomița. Așa 
cum s-a conturat și la Focșani, 
în desfășurarea celui de-al VI-lea 
„Panoramic de balet contemporan" 
(organizat de forurile de cultură lo
cale si Asociația oamenilor de artă), 
la care s-au întilnit în spectacole, in 
dezbateri, solisti. ansambluri din ma
rile ceritre muzicale. în care recita
lul de păntomimă a lui Mihai Mă- 
laimare (in tradiția lui Marcel Mar
ceau), gala de filme (organizată de 
Aleeu Gavrilescu, directorul între
prinderii cinematografice a județu
lui Vrancea) — au fost momente de 
referință.

Au trecut cîteva săptămîni de, la 
gongul inaugural si agenda notea
ză, deci, interesante momente la 
București, Bacău. Ploiești, Slobozia, 
Focșani... Dacă ștafeta este la înăl
țime, nu putem decît să dorim ca 
valorile artei interpretative (de la 
tineri concertiști la nume cunoscute) 
să fie prezente în viața muzicală a 
țării, ca paginile de muzică româ
nească să strălucească alături de 
opusuri din literatura univer
sală, ca publicul, mai ales in 
orașele în care nu ființează 
instituții muzicale profesioniste, să 
fie încunoștințat din timp de pro
gramele care i se propun, ca la ma
nifestările de anvergură. în dia
loguri mese rotunde, simpozioane — 
tinerii să-si spună opinia despre cir
culația Vâlorilor interpretative, des
pre viata muzicală românească. A- 
sistăm la un debut promițător — să 
nu uităm că A.R.I.A. anunță : Or
chestra de cameră din Moscova, con
dusă de Viktor Tretiakov, pe cele
brul violoncelist Mihail Homitzer, 
tenorul Zurab Sotkilava si soprana 
Bela Rudenko (U.R.S.S.). pianistul 
francez Cristian Debrus. dirijorii 
Ronald Zollman (Belgia). Maurice 
Handford (Anglia). Ruslan Raicev 
(Bulgaria)... Un debut care antre
nează publicul și obligă organizatorii 
vieții muzicale la o permanentă con
centrare în sublinierea valorilor.

Smaranda OȚEANU 

nemijlocită și multilaterală la orga
nizarea și desfășurarea producției il 
are și practica studenților zootehniști 
și veterinari la ferma zootehnică și 
veterinară Rediu, cu deosebirea că 
studenții lucrează aici zilnic in două 
ture, plus intr-o echipă de deservire 
pe timp de noapte. Cauza ? De mai 
mulți ani, ei au hotărît să preia în 
întregime organizarea și efectuarea 
lucrărilor specifice acestei ferme, 
care are în alcătuirea ei, pe lingă 
culturi de cereale și plante furajere, 
grajduri cu 200 taurine, peste 1 000 
ovine, 2 000 de porcine, 30 cabaline 
și un sector model, in întregime au
tomatizat, cu 95 000 de păsări. Și, deși 
Facultatea de zootehnie și medicină 
veterinară din Iași nu are mai mult 
de 750 studenți. printr-o exemplară 
organizare și desfășurare a practicii 
s-a reușit ca de la 1 ianuarie și pînă 
la 31 decembrie, cu o întrerupere de 
numai 24 de ore intr-un an intreg, 
studenții să asigure organizarea și 
desfășurarea tuturor lucrărilor spe
cifice fermei, obținînd aici venituri 
anuale de peste 7 milioane iei. E 
adevărat, gradul înalt de automati
zare introdus aici face ca eforturile 
fizice ale studenților șă nu fie prea 
mari, dar tot atît de adevărat este și 
faptul că înalta mecanizare reprezin
tă in bună parte rodul cercetărilor, 
al gindirii și străduinței studenților 
și cadrelor didactice care, zi de zi, 
modernizează -fiecare operație, spo- 
rindu-i eficiența economică. în zilele 
anchetei noastre, bunăoară, aici iși 
desfășurau practica studenți de la 
Facultatea de zootehnie și medicină 
veterinară, anul al II-lea, grupele 
168, 170 și 172, din anul al IV-lea, 
grupele 164, 679,x680 și 681. dar și de 
la Facultatea de agricultură, anul al 
IV-lea, grupa 280, vehiți aici să cu
noască pe viu problemele complexe 
pe care le comportă pentru culturile 
agricole o fermă zootehnică moder
nă. Repartizarea lor se efectuează pe 
puncte de lucru, unde au îndatorirea 
ca lucrările să întrunească un înalt 
grad de calitate și tot lor le revine 
sarcina ca, la sfirșitul fiecărei etape, 
să avanseze modalități noi de perfec
ționare a muncii. In acest scop, le 
stă la dispoziție și moderna sală de 
cursuri, amenajată în incinta fermei, 
unde studenții inițiază dezbateri, 
analize de caz, iau cunoștință prin 
proiecții de cele mai inalte realizări 
sau iși susțin examenele de specia
litate, cu folosirea inepuizabilului 
material demonstrativ din jur. „Ne 
străduim in felul acesta — ne 
încredințează conf. dr. loan Va- 
caru-Opriș — să asigurăm absol
venților noștri nu o specialitate în
chistată în limite prestabilite, ci o 
pregătire în profil larg, care să-i 
ajute să soluționeze optim toate pro
blemele, cu atit mai mult cu cit in
terdependența și condiționarea reci
procă a acestora constituie caracte
ristici esențiale ale agriculturii noas
tre- socialiste. Numai astfel ' viitorii 
specialiști vor putea răspunde, fără 
obișnuita perioadă de acomodare, 
imperativelor noii revoluții agrare, 
așa cum ne-a cerut secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu".

Mihai IORDANESCU 
Manole CORCAC1 
corespondentul „Scînteii"

Din noua arhitectură bucureșteană

Chipul înfloritor 
al satului românesc de azi
După ce am poposit în cîmpiile 

dintre Timiș și Bega, la mecaniza
tori și zootehniști, la legumicultori 
și la cei de la „cultura mare" (des
pre care am relatat in reportajul pu
blicat în ziarul nostru de ieri), ne 
reîntoarcem în sat, aici, la Belinț, 
pentru a cunoaște viața și munca al
tor vrednici gospodari.

...Răchia de prună nu-i prea tare, 
are gust bun și culoare galbenă, 
dind luciri de chihlimbar in paha
rele zvelte, scoase din vitrina cu 
cristaluri și porțelanuri frumos 
orinduite.

— Culoarea galbenă-i de la doaga 
de dud, ne lămurește gazda noastră, 
Dimitrie Laichici. Eu mi-s în coo
perativă încă de la începuturile ei. 
Ne-ațn pus mari nădejdi cînd ne-am 
unit pămînturile, dar trebuie să spun 
că într-o vreme lucrurile n-au mers 
prea bine la noi. Cooperativa nu 
era conducă așa cum trebuie, parti
ciparea la muncă era slabă. De la 
2 600 kg griu la hectar in 1962 ajun
sesem la 1 600 in 1965.

în camera de-alături sună telefo
nul. După o scurtă convorbire, gazda 
noastră iși reia gîndurile :

— După Congresul al IX-lea al 
partidului, așa cum a orinduit foarte 
bine toate în țară, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a pus in drepturile ei ță
rănimea ca o clasă de bază a socie
tății, ca fiind aceea care a luptat 
pentru neatîrnare și dreptate, care 
a hrănit oarrienii acestei țări și 
a purtat și a îmbogățit prin veacuri 
limba și obiceiurile. De la această 
răscruce s-au schimbat multe și la 
noi, Ja Belinț. Comuniștii au fost su
fletul îndreptării treburilor pe calea 
lor cea bună. Acum oamenii nu mai 
stau de-o parte nici cîrțd trebuie 
să-și spună cuvîntul și nici la muncă. 
Noi, cei care aveam odinioară cele 
mai mici producții pe- județ, am 
ajuns anul acesta să producem — 
luați seama bine 1 — ’cu mai mult 
de 1 100 kg de griu la hectar peste 
media Timișului. Această ridicare ce 
mi se pare din cale-afară de grăi
toare. aceasta și multe altele încă 
înseamnă pentru noi, țăranii, „Epoca 
Ceaușescu".

în timpul discuției noastre telefo
nul a mai sunat de citeva ori. Ridi- 
cîndu-se. mereu, gazda se scuză in
tr-un fel :

— Știți, nu aș răspunde numai- 
decit. Dar îmi aștept copiii. Fiică- 
mea. Doina, e operatoare la centrul 
de calcul din Lugoj, ginerele e scu- 
ler-matrițer. Nepoțelul, Claudiu, 
are 3 ani. Au fost in concediu mai 
întii la mare, apoi la munte și 
acum ii aștept să mă sune din Lu
goj să mă anunțe cînd vin aici. 
Mai ales taică-miu nu mai poate 
de dorul strănepotului.

La o vreme așezăm pe masă cele 
două monografii, înfățișînd realități 
din jurul anilor 1938 și 1965, din 
care spicuim cu glas tare : prin anii 
’30 locuințele celor din Beiinț erau 
în proporție de 96,6 la sută din 
bîrne. iar 96,2 la sută aveau lut pe 
jos : prin anii ’60. 89 la sută dintre 
locuințe se construiau din cărămidă 
și toate aveau podele din scînduri. 
Acum, ne spun gazdele, se constru
iește numai din cărămidă, trainic, 
frumos, uneori și cu etaj. La alte 
capitole comparația cu anii ’30 nu 
se poate face, așa că ne limităm 
doar la doi termeni : 1965 — 323 case 
electrificate ; 1984 — 605 case ; te
levizoare în 1965 — 28, în 1984 — 
341. Dar, parcă pentru a realiza cea 
mai vie și mai lămuritoare compa
rație cu cele scrise în filele cărților, 
gazda noastră ne invită să-i vizităm 
gospodăria. Ca în mai toate curțile 
de azi din Belinț și aici se află 
două case : cea veche „pusă la 
punct", adică mărită și renovată, în 
care locuiesc bătrinii, și cea nouă, 
cu trei camere mari, frumoase, an
treu, verandă, baie și cămară, că- 
seia pe-aici i se zice „șpaiț". Asa se 
face că în gospodărie se află două 
aparate de radio și două televi
zoare, cărora li se adaugă un case- 
tofon, frigiderul și alte însemne 
moderne ale traiului civilizat. Curtea 
e plină de păsări, iepurii de casă 
ronțăie in cuștile lor, în coteț se 
află trei porci — „dintre care unul 
e contractat". Dar marea mîndrie a 
celor doi Dimitrie Laichici — între 
timp făcusem cunoștință și cu „bă- 
trînul" — e grădina din spatele 
curții : roșiile, vinetele, ardeii, var
za, cartofii sint o frumusețe.

— Le udăm zilnic. Scoatem apa 
din fintînă cu motorașul. Le ^indent 

și la contractări, le ducem și pe 
piață.

La poartă se aud frînele unui au
tomobil. Se izbesc portierele.

— Uite că au venit fără să mă 
mai anunțe !

Primul sare din mașină nepo
țelul, Claudiu. își sărută străbunicii 
și bunicii și se minunează că de 
cînd n-a mai fost pe aici, in pomul 
din vasul de lemn, lămiile s-au copt. 
Razele soarelui fac să strălucească 
fructele mari, galbene.

Mergem prin satul cu străzi largi, 
drepte, cu case și curți frumoase și 
Teodora Borchescu, primarul comu
nei, ne este călăuză bună :

— Comuna noastră, cu 3 720 locui
tori și 1 182 gospodării, cuprinde sa
tele Belinț, în care ne aflăm acum, 
Chizătău, Babșa și Gruni. La teme
lia dezvoltării de azi a Belințului 
stau rezultatele economice. Pe lîngă 
recolta bună de grîu, vara aceasta 
s-au strins peste 5 000 kg orz la hec
tar si acum, in toamnă, vom avea o 
recoltă bună de porumb- Cooperativa 
agricolă și-a dezvoltat și un sector 
de mică industrie, deschizind o ba
lastieră’ proprie' care asigură material 
de construcții pentru toate C.A.P.- 
urile din județ. Nu trebuie să uităm 
nici faptul că pe teritoriul comunei 
s-a construit o fabrică de cărămidă

De Ja filele unor mono
grafii de altădată la 
realitățile prezentului 
- într-o comună bănă

țeană (II)

la care lucrează 120 de oameni șl se 
exploatează o carieră de bazalt. Toa
te acestea au diversificat și ampli
ficat sursele de venituri. Aceasta se 
oglindește și in faptul, că, față de 
1965, volumul de desfacere a mărfu
rilor prin cooperativa de consum din 
satul Belinț a crescut de aproape trei 
ori. Și cam tot de trei ori a sporit, 
în aceeași perioadă, valoarea produ
selor achiziționate și contractate.

Trecem prin fața „Service"-ului 
din sat. Cinci automobile stau la 
rind, la revizie.

— Numai in satul Belinț numărul 
celor care au automobile se ridică la 
o sută.

Ajungem la șantierul din centrul 
satului. Se construiește de zor.

— Acesta e primul bloc cu parter 
și patru etaje.

— Primul ?
— Da, în perspectiva apropiată 

ne-am propus să mai construim încă 
patru blocuri. Tot cu parter și patru 
etaje.

— Și in perspectiva... mai înde
părtată ?

— O pregătim și pe aceea. Dar, vă 
zic eu, s-ar putea să nu fie chiar atit 
de îndepărtată. Priviți acolo, Ja stin
gă. 4 La. ațelțerul, central S.M.A. se 
montează ’ panourile pentru captarea 
energiei solare. Ei bine, ar fi crezut 
autorii vechilor monografii că aici, 
la Belinț. vom ajunge atît de curind 
la folosirea modernă a surselor de 
energie?

Seara ne reîntîlnim cu Romulus 
Vlaiconi, cel pe care președinții de 
cooperative agricole de producție din 
județ il porecliseră „mezinul".

— La început n-au fost prea bătă
torite drumurile dumneavoastră, to
varășe președinte !

— Ba, într-un anumit fel, au fost 
chiar prea bătătorite. Să vă spun o 
poveste. Cînd am fost ales președin
te, o parte din pămînturile coopera
tivei erau străbătute de tot felul de 
drumuri. O seamă de întreprinderi și 
cooperative din Timișoara deschise
seră o mulțime de balastiere la Ti
miș. Umblau camioanele în lung și-n 
lat. scotînd din circuit suprafețe de 
teren agricol. Am încercat să stau de 
vorbă cu responsabilii unităților res
pective,-să le explic. Degeaba. Mi-au 
zis că privesc îngust. ..prin prisma 
interesului mărunt". Păi. cum vine 
asta ? De cînd buna folosire a pă- 
mintului e interes mărunt ? Văzind 
că nu am cu cine să mă înțeleg, în
tr-o bună zi am arat toate drumurile 
de prisos. A ieșit mare scandal ! S-a 
pus problema să fiu tras la răspun
dere...

— Și, desigur, v-ați apărat ?
— Ba, dimpotrivă, eu am fost in 

ofensivă. Cei cu pricina nu întelese- 
seră un lucru: pentru prima oară in 
istoria României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a ridicat problema folo
sirii pămintului la scara interesului 
național. Și nu numai așa, în mare, 
ci, precum atît de lămuritor ne spu
ne secretarul general al partidului — 
a „fiecărei palme de pămînt". Este 
doar vorba despre cea mai însemnată 
avuție a țării .noastre. Dealtminteri, 
cu toții trebuie să acționăm pentru 
îndeplinirea prevederilor din Direc
tivele celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului care au în vedere sporirea 
potențialului productiv și folosirea 
eficientă a întregului fond funciar. 
Aceste idei au mers drept la inima 
cooperatorilor noștri.

— Unii din sat ne-au spus că a fost 
o vreme cind treburile cooperativei 
nu prea le erau la inimă.

— Cred că v-au spus și de ce. Este, 
de asemenea, vorba despre aducerea 
lucrurilor pe făgașul lor cel bun — 
și la noi în sat, și în întreaga țară. 
Aceasta s-a petrecut in era cea nouă 
din viața partidului și a țării deschi
să de Congresul al IX-lea. Iată, acum 
sîntem în preajma celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului, pe 
care-1 întimpinăm cu realizări, cu 
bucurie, cu planuri noi. Acum demo
crația adevărată înseamnă partici
pare adevărată : și la conducere, și la 
muncă, și cu inițiative, și cu fapte. 
Nimic nu le mai este indiferent oa
menilor. Iată, cu cîtva timp in urmă 
cheltuiam in fiecare an o jumătate 
de milion de lei ca să cumpărăm 
fin. „Trebuie să fim în stare să ne 
asigurăm singuri baza furajeră", a 
propus șefa de echipă Elena Mircu, 
care e și vicepreședintă a consiliului 
de conducere. Ne-am sfătuit, am so
cotit și am luat măsuri : cultivăm 
lucernă, însămînțăm porumb pentru 
siloz, regenerăm pășunile, cosim di
gurile, șanțurile. Rezultatul ? Nu mai 
dăm nici un ban și avem furaje cîte 
ne trebuie. Și un alt exemplu. Unii 
înțeleseseră progresul tehnic ca pe 
un fel de leagăn al comodității : 
„dăm cu erbicide și noi putem sta 
la umbră. Ne fac erbicidele treaba". 
Dimpotrivă, Ion Cărăbuș și Ion Da
mian au propus să nu ne bazăm exa
gerat pe erbicidare, să prășim ori de 
cite ori e nevoie. „Economisim șt 
substanțe, și motorină, iar treaba e 
mai bună". Și consiliul de conducere 
al cooperativei, și viața le-a dat 
dreptate acestora din urmă.

în timpul convorbirii noastre oa
menii vin și pleacă, se încheie so
cotelile zilei de azi, se ,pun la punct 
treburile de miine. Contabilii au de
finitivat niște situații — tabele cit 
masa — și le aduc președintelui la 
semnat. Parcurgindu-le, Romulus 
Vlaiconi sare ca ars :

— De ce n-ați trecut producția 
exactă la grîu ? '

— Păi. am trecut-o.
— Văd aici 5 300 la hectar. în rea

litate e vorba de 5 301 kg. Refaceți 
tabelele.

— Păi, e de lucru toată noaptea.
— Nu-i nimic.. Pentru producția 

asta noi am muncit toate zilele anu
lui și— cînd a fost nevoie — chiar 
și nopțile.

Contabilii Ies. Vrem să alungăm 
încruntarea președintelui :

— Cind de la cele 800 kg din anii 
’30 și de la cele 1 600 din ’65 ați 
ajuns la 5 300 kg, pe 650 hectare, vi 
se pare chiar atit de important kilo
gramul acela ?

— Nu mi se pare, ci chiar este. Și 
nu numai „kilogramul acela", ci șl 
fiecare bob. E vorba de plinea noas
tră și de piinea țârii.

...Se încheie o zi rodnică in satul 
acesta cu viața sa, cu împlinirile sale 
atit de asemănătoare cu cele din 
multe alte așezări ale Banatului și 
ale intregii țări, in satul acesta în 
care am poposit pornind de la cele 
înscrise în filele unor monografii și 
de la realitățile vii, semnificative de 
azi. Soarele s-a topit de mult in 
cimpia Lugojului. E întuneric. Faru
rile automobilelor de toate tipurile 
fac să strălucească panglica de asfalt 
a drumului european E 94 care îm
parte Belințul in două. în case, ecra
nele televizoarelor se sting. E noap
te. Stelele licăresc in înalturi. Pă- 
mîntul dintre Bega și Timiș respiră 
răcoarea nopții, așteptind tumultul 
de muncă, de viață al dimineților și 
zilelor viitoare.

Gh. ATANAS1U 
Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii"

■ ■ ■ ■ H ■
(Urmare din pag. I)

care le au de înfăptuit l-a constituit 
și il constituie, in continuare, larga 
dezbatere de către întregul partid, 
de către întregul popor a proiectului 
de Directive ale Congresului al 
XIII-lea al partidului, eveniment 
politic de cea mai mare importantă 
pentru definirea direcțiilor de dez
voltare ale societății, pentru progre
sul multilateral al patriei. Largul in
teres cu care este intimpinat acest 
document, ce se va afla pe ordinea de 
zi a Congresului partidului, adeziunea 
entuziastă la orientările și obiective
le pe care le cuprinde, numeroasele 
propuneri și angajamente generate 
de dezbaterea sa pun în evidentă, 
cu claritatd atît practica profund 
democratică promovată cu consec
vență de partid, de secretarul său 
general de a supune dezbaterii și 
opțiunii poporului toate hotăririle 
de interes major pentru progresul 
societății noastre — aceasta consti
tuind incă o expresie concretă a le
găturii trainice a partidului cu ma
sele — cît și faptul că oamenii 
muncii s-au deprins cu exercitarea 
drepturilor democratice, considerind 
participarea lor la adoptarea decizii
lor și la înfăptuirea acestora drept 
o îndatorire patriotică, cetățeneas
că. în procesul elaborării căilor 
și mijloacelor pentru înfăptuirea 
celor stabilite sînt consultate cercuri 
tot mai largi de oameni ai 
muncii, sînt ascultate părerile lor și. 
in final, sint atrași în aplicarea mă
surilor pe care ei înșiși le-au propus.

în scopul implicării în mai mare 
măsură a tuturor forțelor de care 
dispunem in conducerea concretă a 
întregii activități economice și soci
ale din județ, s-au adus îmbunătă
țiri în repartizarea pe localități, uni
tăți economice, obiective de investiții 
și instituții a membrilor organelor 
de partid, precum și a aparatului si 
a activului de partid, s-au creat con
diții ca toți acești factori de răs
pundere să se afle mai mult timp 
în mijlocul oamenilor muncii și să 
acorde un ajutor mai substanțial in 
organizarea activității pentru înde
plinirea sarcinilor de producție și a 
angajamentelor asumate in întrece

rea socialistă. De asemenea, s-a im
primat un caracter mai sistematic 
și mai analitic întilnirilor periodice 
cu cadrele răspunzătoare de activita
tea din diferite domenii, în special 
de realizarea producției fizice, a pro
ductivității muncii și calității produ
selor, a investițiilor și exportului, a 
obligațiilor contractuale pentru reali
zarea fondului de autoaprovizionare 
și de stat și s-a extins metoda or
ganizării de analize la fața locului, 
precedate de controale amănunțite și 
de discuții purtate cu numeroși co
muniști și alți oameni ai muncii. 
Astfel de analize au fost întreprinse 
de către biroul și secretariatul comi
tetului județean de partid la comi
tetele orășenești de partid Fălticeni, 
•Gura Humorului, Cîmpulung Moldo
venesc. Vatra Dqrnei, Rădăuți și Și
ret, la întreprinderea de tricotaje 
„Zimbrul" din Suceava, întreprinde
rea de prospecțiuni și explorări geo
logice din Cimpulung Moldovenesc, 
Exploatarea minieră Călimani și la 
alte unități. Datorită contactului ne
mijlocit cu oamenii, cu realitatea din 
unitățile industriale, agricole și de 
construcții, s-a reușit să se eviden
țieze mai bine posibilitățile de recu
perare a unor restanțe în realizarea 
sarcinilor de plan și să se adopte 
măsuri corespunzătoare pentru înlă
turarea neajunsurilor și greutăților.

Pentru cunoașterea cît mai bună a 
realității, a problemelor cu care se 
confruntă colectivele de oameni ai 
muncii și, pe această bază, pentru 
acordarea unui sprijin competent, in 
cunoștință de cauză, membrii birou
lui, activiștii comitetului județean 
sint permanent prezenți în viața co
lectivelor de muncă, iși aduc con
tribuția la pregătirea temeinică și Ia 
desfășurarea în bune condiții a adu
nărilor generale ale oamenilor mun
cii, a adunărilor grupelor sindicale 
și organizațiilor U.T.C. Comitetul ju
dețean de partid se preocupă, de a- 
semenea, in mod deosebit de spriji
nirea organizațiilor democrației și 
unității socialiste, care, după cum se 
știe, cuprind numai nemembri de 
partid. Organele și organizațiile de 
partid ajută comitetele O.D.U.S. in 
organizarea și planificarea muncii, 
în stabilirea unor atribuții concrete, 

în orientarea activității acestora spre 
unirea eforturilor tuturor oamenilor 
muncii în vederea realizării sarcini
lor economice.

Desfășurarea adunărilor și confe
rințelor de dare de seamă și alegeri 
ne-a prilejuit, în majoritatea orga
nizațiilor, constatarea că organele de 
partid, comuniștii se bucură de pre
țuirea colectivelor de muncă, dato
rită exemplului pe care-1 oferă în 
organizarea și desfășurarea activită
ților, datorită preocupărilor perma
nente de a întreține o strinsă legă
tură cu colectivele de oameni ai 
muncii. Legătura cu masele nu mai 

Legătura strînsă cu masele
este — așa cum o dovedește practi
ca cotidiană — un simplu deziderat, 
un simplu principiu. Ea a devenit o 
realitate viabilă a activității organe
lor și organizațiilor de partid. Sub
liniind toate acestea, trebuie arătat, 
totodată, că în dezbaterile din adu
nări și conferințe au fost sever cri
ticate tendințele de izolare de mase 
a unor cadre, lipsa preocupării uno
ra de a cunoaște în permanentă 
problemele, realitățile colectivelor de 
muncă, de a manifesta o maximă 
receptivitate față de acestea, de a le 
soluționa impreună cu colectivele, în 
folosul colectivelor. Iată de ce în ho- 
tărîrile adoptate de către multe adu
nări și conferințe au fost cuprinse 
prevederi concrete, a căror îndepli
nire creează condiții ca legăturile 
organelor de partid nou alese cu 
masa membrilor de partid, a oame
nilor muncii să fie și mai strinse, 
să aibă un caracter permanent, să 
determine mobilizarea și unirea tu
turor forțelor colectivelor la înfăp
tuirea obiectivelor economico-sociale 
ce le revin.

Și în județul nostru s-a generali
zat organizarea de dezbateri publice 
sub egida „Tribunei democrației". în 

acest an au avut loc peste 850 de 
asemenea reuniuni, la care au parti
cipat aproape 120 mii de persoane, 
unde reprezentanți ai organelor de 
partid și de stat, factori de răspun
dere din diverse sectoare de activi
tate au, dezbătut, împreună cu cetă
țenii, o multitudine de probleme, 
precum participarea cetățenilor la 
înfrumusețarea localităților, folosirea 
terenurilor intravilane, colectarea 
materialelor refolosibile etc. Totoda
tă, oamenii au venit cu propuneri in
teresante, angajindu-se cu aceste 
prilejuri să participe ei înșiși la ceea 
ce au hotărît împreună. în lunile de 

iarnă, bunăoară, cînd era în plină 
desfășurare activitatea organizatorică 
și poîitico-educativâ pentru cunoaș
terea și aplicarea Programului unic 
de creștere a producției agricole in 
gospodăriile personale ale membrilor 
cooperativelor agricole de producție 
și în gospodăriile producătorilor 
particulari, s-au organizat adunări 
cetățenești, cu participarea*  reprezen
tanților organelor județene de partid 
și de stat, în toate satele județului. 
Ca Urmare a acțiunilor întreprinse, 
a început să se afirme mai puternic 
spiritul .gospodăresc, o bună dovadă 
în acest sens fiind sporirea numă
rului de gospodării care cresc ani
male și păsări cu aproape 65 la sută 
față de anul 1982. Faptul că la ora 
actuală în peste 91 la sută din gos
podăriile țărănești din județ se cresc 
animale și păsări și că avem multe 
localități în care ponderea acestora 
este de 95—100 la sută din totalul 
locuitorilor se reflectă pozitiv in 
sporirea efectivului de animale pe 
ansamblul județului și în creșterea 
contribuției la fondul de stat.

De o importantă majoră în dezvol
tarea unei trainice legături cu ma
sele a organizațiilor de partid și a 

instituțiilor de stat se dovedesc a fi 
sugestiile, propunerile, sesizările care 
vin din rîndul oamenilor muncii, fă
cute cu cele mai diverse prilejuri ; 
ele reprezintă un important mijloc 
de cunoaștere a realităților, o ine
puizabilă sursă de înțelepciune, ex
periență, idei valoroase. Pornim de 
la convingerea izvorîtă din propria 
experiență că, manifestind maximum 
de receptivitate față de sugestiile și 
propunerile oamenilor muncii, facem 
să crească încrederea lor în organele 
și organizațiile de partid, ceea ce 
înseamnă, totodată, consolidarea, și 
pe această cale, a legăturilor cu ma

sele. Tot în acest context, comitetul 
județean de partid acordă o mare a- 
tentie rezolvării operative a scrisori
lor oamenilor muncii, organizării si 
desfășurării în bune condiții a au
dientelor. S-a încetățenit practica po
trivit căreia membrii secretariatului 
si ai biroului comitetului județean de 
partid țin audiențe in orgșul și con
siliul unic agroindustrial de care 
răspund, creîndu-se astfel atît posi
bilitatea rezolvării operative a pro
blemelor ridicate de către cetățeni, 
cît și a evitării deplasării acestora la 
centrul de județ. De asemenea, acti
viștii de partid. în deplasările lor ne 
teren, rezolvă personal, la fata locu
lui, un număr de scrisori si sesizări 
adresate comitetului județean de 
partid.

în perioada care a trecut de la 
începutul acestui an, la comitetul ju
dețean de partid și la consiliul popu
lar județean au fost înregistrate pes
te 4 100 de audiențe și peste 5 300 de 
scrisori ale oamenilor muncii. O 
bună parte din ele au constituit o im
portantă sursă de idei pentru îmbu
nătățirea activității din unele unități 
industriale, agricole, de construcții 

și transporturi, a aprovizionării și 
servirii populației și au contribuit la 
cunoașterea și inlăturarea unor ne
reguli și ilegalități, a diferitelor a- 
bateri de la disciplina de partid și 
de stat, de la normele eticii și echi
tății socialiste, la luarea măsurilor ce 
se impuneau.

Sînt toate acestea doar oîteva din 
formele și modalitățile prin care — 
atît la nivelul comitetului județean 
de partid, cit si al celorlalte organe 
de partid — acționăm pentru a cu
noaște la timp și temeinic cum își 
îndeplinesc colectivele de muncă sar
cinile ce le revin, ce probleme se ri
dică intr-un loc sau altul, ce gindesc 
oamenii despre murfca noastră, des
pre modul in care se înfăptuiesc ho
tăririle adoptate în vederea asigură
rii progresului continuu al fiecărei 
unități din industrie și agricultură, 
al tuturor domeniilor de activitate. 
Ele sînt expresia concretă a tradu
cerii în viată a principiilor democra
ției noastre socialiste, a asigurării 
unor legături permanente cu masele 
de oameni ai muncii, direcție în 
cane — așa cum a reieșit și din adu
nările și conferințele de . partid, din 
cuvîntul numeroșilor participanți la 
dezbateri, așa cum ne-o cere în 
permanență secretarul general al 
partidului nostru«— trebuie să acțio
năm cu și mai multă energie, să asi
gurăm practic angajarea, partici
parea tuturor oamenilor muncii la 
marele efort de construcție și crea
ție în care este angrenată întreaga 
țară și in care-și au un loc bine de
finit și organizația noastră județea
nă de partid, toate colectivele de 
muncă din județul nostru. în mod 
deosebit, sîntem preocupați acum să 
mobilizăm toate forțele pentru a 
realiza sarcinile din acest trimestru 
in industrie. în agricultură, pe șan
tierele de investiții, spre a pregăti 
temeinic producția ultimului an al 
actualului cincinal, a cărui realizare 
constituie temelia pe care vor fi așe
zate înfăptuirile prefigurate mobili
zator și limpede în prevederile pro
iectului de Directive ale Congresului 
al XIII-lea, amplu și entuziast dez
bătute in această perioadă de comu
niști, de întregul nostru popor.

Organele și organizațiile de partid, 
organizațiile de masă și obștești des
fășoară cu perseverență o intensă 
muncă politică pentru a determina 
în rîndul maselor atitudini de înaltă 
responsabilitate patriotică și civică, 
explicindu-le că nu este suficientă 
formularea de cerințe, că. în egală 
măsură, importantă este și stabilirea 
în comun a căilor de soluționare a 
problemelor, a modalităților de par
ticipare la înfăptuirea propriilor pro
puneri, a împlinirii propriilor do
leanțe. pentru aceasta fiind necesare 
conjugarea eforturilor tuturor oame
nilor. Putem constata cu satisfacție 
că oamenii vin cu propuneri, suges
tii referitoare la imbunătățirea acti
vității intr-un sector sau altul și se 
angajează, în același timp, in tradu
cerea lor in viață. Dealtfel, comite
tul județean de partid examinează 
periodic in plenarele sale, in ședin
țele de birou sau secretariat diverse 
aspecte ale legăturii noastre cu ma
sele,, luind noi măsuri menite să de
termine îmbunătățirea întregii, acti
vități in această direcție.

Afirmarea puternicei trăinicii a 
legăturilor partidului cu masele — 
o adevărată unitate de gind și faptă 
asupra prezentului și viitorului țării 
— dobîndește o nouă și elocventă 
expresie in această perioadă pre
mergătoare marelui forum al comu
niștilor.

Purtînd în inimi mîndria patrio
tică și profunda recunoștință pen
tru realizările de pînă acum șl 
cele preconizate alături de în
treaga națiune, comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Su
ceava il înconjoară pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, strălucit mi
litant revoluționar, înflăcărat și con
secvent luptător pentru unitatea de
plină dintre partid și popor, cu cele 
mai calde sentimente de stimă, dra
goste, prețuire și recunoștință, susti- 
nind cu îndreptățită mîndrie patrio
tică propunerea realegerii sale la 
Congresul al XIII-lea in funcția su
premă în partid, chezășia înfăptuirii 
mărețelor programe de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
zorile luminoase ale comunismului.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă adresez mulțumirile mele călduroase pentru amabilul 
mesaj pe care Excelența Voastră mi l-a transmis în timpul survolării 
Austriei.

îmi este deosebit de plăcut să exprim, cu acest prilej, cele mai bune 
urări de sănătate și fericire pentru dumneavoastră, de prosperitate pentru 
poporul român.

RUDOLF KIRCHSCHLĂGER
Președintele federal 

al Republicii Austria

fîN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI PARTIDULUI^

REMARCABILE REALIZĂRI
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

TELEGRAMĂ
Panoul fruntașilor pe nouă luni ale anului

DIN AGENDA TlRGULUI INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI—1984„Industrial exportimport“ -un puternic furnizor de instalații complexe
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
tovarășului Lubomir Strougal, pre
ședintele Guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace, o telegramă de 
felicitare cu prilejul celei de-a 60-a 
aniversări a zilei sale de naștere. în 
telegramă se exprimă convingerea că,

CU PRIVIRE LA CONVOCAREA SESIUNII C. A. E. R.
La 29 octombrie a.c., în capitala 

Republicii Cuba — Havana — se va 
deschide ședința a 39-a a Sesiunii 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

încheierea sesiunii 
guvernamentale

La București s-au încheiat lucră
rile celei de-a VIII-a sesiuni a Comi
siei economice guvernamentale ro- 
mâno-braziliene.

Președinții celor două părți în co
misie — Nicolae Andrei, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și co
operării economice internaționale, și 
Ivan Velloso da Silveira Batalha, 
ambasador, șeful Departamentului 
pentru Europa din Ministerul Rela-

Cronica zilei
Ambasadorul Republicii Democrate 

Germane la București, Siegfried 
Bock, a oferit, joi, o recepție cu pri
lejul încheierii misiunii în țara 
noastră.

Au participat Ion Stoian, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Tamara Dobrin, președintele execu
tiv al Consiliului Național al F.D.U.S., 
Mihai Nicolae, adjunct de șef de sec
ție ia C.C. al P.C.R., Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Constantin Stanca, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, reprezentanți ai altor mi
nistere și instituții centrale, oameni 
de cultură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★

La „Ateneul Român" din Capitală 
s-a deschis, joi, sub egida Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, expo
ziția „Creația muzicală iugoslavă" in

In județele Dolj, Maramureș, Tulcea și Vrancea 
s-a încheiat semănatul griului

Oamenii muncii de pe ogoarele ju
dețelor Dolj. Maramureș. Tulcea și 
Vrancea au încheiat semănatul griu
lui. în telegramele adresate cu'acest 
prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de comitetele ju
dețene de partid respective se ara
tă că. în continuare, toate forțele sînt 
concentrate la strînsul porumbului, 
al sfeclei de zahăr, legumelor și fruc
telor. asigurindu-se în același timp 
transportul cu operativitate al pro

Transport de mărfuri 
prin Canalul Dunăre — Marea Neagră

Prin Canalul Dunăre—Marea Nea
gră. cale navigabilă a României, 
deschisă traficului international, este 
transportată in aceste zile o încăr
cătură de peste 20 de mii tone de 
îngrășăminte chimice, provenite din 
Irak, pentru firma „Kemol Impex" 
din Budapesta.

încărcătura a sosit marți seara în 
portul Constanta, la bordul navei 
„Sea Crown", fiind transbordată 
imediat in barje pentru a fi trans- 
portată în tranzit prin canal spre 
beneficiarul din R.P. Ungară. La mai 
puțin de 24 de ore. primul convoi de 
barje a fost încărcat cu aproape 9 000 
tone de triplusuperfosfat. pentru a 
parcurge canalul. în drum sPre Bu
dapesta.

Reprezentantul companiei elveție
ne „Transamonia". F. Taher. care

INFORMAȚII
FOTBAL. Ieri a avut loc la Bucu

rești meciul Dinamo — Politehnica 
Iași, din programul etapei a IX-a. 
Partida s-a încheiat cu rezultatul de 
4—3 (2—3) pentru echipa bucureștea- 
nă. Golurile au fost marcate de Suciu 
(2), Dragnea și Stredie pentru Dina-

tv
15.00 Telex
15.05 Profesiuni prioritare. Județul Gorj 

și profesiunile sale
15.25 Viața culturală
15.40 Desene animate — color
15.50 La volan
16,00 Emisiune în limba germană,
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea in economie
20.35 Împliniri șl perspective. Azi, ju

dețul Giurgiu
21.10 Dulce Românie. Muzică ușoară
21.20 Confirmarea deplină a politicii in

ternaționale a partidului și sta
tului nostru

21.40 Telefilmoteca de aur. Toma Diml- 
triu

22.20 Telejurnal (parțial color)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 19 octombrie, ora 20 — 22 
octombrie, ora 20. î»’ țară : Vremea va 
fi în ^’-.moasă «4 va continua
să oe încălzească. Cerul va fi variabil, 
cu înnorări mai accentuate în vestul 
și nordul țării, unde se vor semnala 
burnițe .și ploi izolate. Vîntul va sufla 
slab pînă Ia moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 2 și 12 
grade, izolat mai coborîte în prima 
noapte, iar maximele între 12 și 22 de 
grade, pe alocuri mai ridicate. .Izolat, 
în prima noapte, se va semnala brumă. 
Dimineața, frecvent, se va produce 
ceață. 

acționînd în spiritul înțelegerilor 
convenite la nivel înalt, relațiile de 
prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă se vor dez
volta și mai puternic, spre binele ce
lor două popoare prietene, al cauzei 
socialismului și păcii.

în conformitate cu înțelegerea rea
lizată, ședința sesiunii se va desfă
șura la nivelul șefilor de guverne din 
țările membre ale C.A.E.R.

Comisiei economice 
româno-braziliene

țiilor Externe al Braziliei — au sem
nat protocolul sesiunii care prevede 
noi acțiuni și măsuri menite să con
ducă la dezvoltarea în continuare a 
colaborării și cooperării economice 
româno-braziliene in domenii de in
teres reciproc, la creșterea și diver
sificarea schimburilor bilaterale de 
mărfuri.

• (Agerpres)

cadrul Programului de colaborare 
culturală dintre România și Iugosla
via.

Retrospectivă a culturii muzicale 
din republicile și provinciile autono
me iugoslave, expoziția reunește par
tituri, discuri, fotografii, documente, 
cărți de muzicologie, care oglindesc 
dezvoltarea vieții muzicale în Iugo
slavia, în anii socialismului.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, muzicologul Petre Codreanu și 
ambasadorul Iugoslaviei la București, 
Milos Melovski. au relevat legăturile 
tradiționale culturale dintre țările 
noastre, contribuția acestora la dez
voltarea colaborării dintre România 
și Iugoslavia.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
Uniunii compozitorilor și muzicolo
gilor, oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Au fost prezenți membri ai corpu
lui diplomatic acreditați în țara noas- 
tră

(Agerpres)

ducției în depozite si onorarea în 
întregime a obligațiilor asumate pen
tru fondul centralizat al statului. în 
telegrame se subliniază, de aseme
nea. că și în perioada următoare se 
va acorda toată atenția strîngerii si 
depozitării furajelor, pregătirii pen
tru iarnă a sectoarelor zootehnice, 
rezolvării corespunzătoare a tuturor 
celorlalte activități din agricultură, 
pentru a întîmpina cu rezultate cit 
mai bune cel de-al XIII-lea Congres 
al partidului.

asigură livrarea mărfii beneficiaru
lui si care a semnat contractul de 
transport cu firma „Romtrans". a 
precizat că transportul mărfurilor 
prin Canalul Dunăre—Marea Neagră 
reprezintă o modalitate deosebit de 
operativă si eficientă, drumul fiind 
mai scurt cu peste 400 de km față 
de ruta clasică. El a evidențiat, tot
odată. promptitudinea activității por
tuare de operare si transbordare a 
mărfurilor, asigurindu-se astfel o 
derulare neîntreruptă a transporturi
lor.

Conform înțelegerilor stabilite, in 
perioada următoare firma va trans
porta noi si importanțe cantităti de 
mărfuri priâ Canalul Dunăre — 
Marea Neagră.

(Agerpres)

SPORTIVE
mo și de Munteanu, Paveliuc și Da- 
maschin pentru Politehnica. Dinamo 
totalizează acum 15 puncte. Celelalte 
meciuri din etapa a IX-a vor avea 
loc duminică, 21 octombrie. Jocul 
Universitatea Craiova — F.C. Olt a 
fost amînat la 14 noiembrie.

HANDBAL. într-unul dintre me
ciurile derbi ale campionatului na
tional. ieri, la București, după un 
joc spectaculos. H.C. Minaur Baia 
Mare a întrecut pe Steaua cu sco
rul de 30—26 !

cinema
• Zbor periculos : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15, FA
VORIT (45 31 70) — 9: 11,15; 13,30;
15,45: 18; 20,15, MODERN (23 71 01) — 
9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Glissando : MELODIA (11 13 49) — 
9; 12; 16; 19, CULTURAL (83 50 13) — 
9; 12; 16; 19.
• Singur de cart; CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Rămîn cu tine : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
O Acțiunea „Autobuzul4^: DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Viraj periculos : UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30: 13,30; 15.45; 18; 20.
• Salutări de la Agigea : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Dreptatea în lanțuri : AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 
20. la grădină — 18.30, COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15: 17,15; 19,30. 
STUDIO (59 53 15) — 10: 12,30; 15;
17; 19.
• Surorile : POPULAR (35 15 17) —
15: 17 15: 19.30.
• Emisia continuă : ARTA (21 31 36)
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Șapte băieți si o ștrengărită: PRO
GRESUL (23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30.

Publicăm în continuare rezultatele obținute în întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi in
dustriale. transporturi, din unităti agricole, turism, precum și din do
meniul circulației mărfurilor.

Ca urmare a rezultatelor obținute si a punctajului general stabilit 
pe baza realizării indicatorilor prevăzuti în criteriile de organizare a 
întrecerii socialiste, la 30 septembrie *),  pe primele locuri se situează :

• Teatrul Național (14 71 71, sala
mică) : Ploșnița — 19.30; (sala Ate
lier) : Cartea lui lovită •— 19; (sala 
din Piața Cosmonauților) : Inocentul 
— 19. '
• Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75. sala Studio) : „Treptele afir

IN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR ,

Locul I : Exploatarea minieră 
Ilba. județul Maramureș, cu 961,5 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,6 la sută la 
producția fizică. 3.5 la sută la Pro- 
ductia-marfă vîndută si încasată. 20 
la sută la volumul de pregătiri mi
niere. 5.1 la sută la productivita
tea muncii : depășiri de Plan au 
mai fost obținute la producția netă 
si la volumul de deschideri mi
niere : cheltuielile totale la 1 000 
lei productie-marfă au fost mai 
mici decit cele planificate cu 5,8 
la sută, iar cele materiale cu 5,4 
la sută.

Locul II : Exploatarea minieră 
Băiut. județul Maramureș, cu 921,7 
puncte.

Locul III : Exploatarea minieră 
Deva cu 879,6 puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE.

PE BAZA DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Galați cu 518,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 9,5 la sută* * la 
producția de energie electrică la 
bornele generatoarelor si la gra
ficul de putere la dispoziția siste
mului eneîgetic national ; unitatea 
s-a încadrat în sarcinile de Plan 
privind productivitatea muncii : 
consumurile de combustibil pentru 
producerea energiei electrice si 
termice, precum și pentru con
sumul propriu tehnologic au fost 
mai mici decit cele normate, iar 
cheltuielile au fost, de asemenea, 
mai mici decit cele prevăzute în 
buget.

Locul II : întreprinderea elec- 
trocentrale Timisoara cu 501.5 
puncte.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale Mureș cu 380,2 puncte.

IN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR 

SI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE
Locul I : întreprinderea de pros

pecțiuni și explorări geologice Ol
tenia cu 694,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 12,7 la sută la 
volumul fizic, la forajul cu son
deze. 14,8 la sută la volumul*  lu
crărilor geologice. 26.3 la sută la 
viteza medie de lucru la forajul 
cu sondeze. 14,9 la sută la volu
mul producției normate ce revine 
pe o persoană. 4.6 la sută la vo
lumul fizic al lucrărilor miniere.: 
consumurile de materii prime și 
materiale au fost mai mici decît 
cele normate cu 16.8 la sută, iar 
cele de energie electrică si com
bustibili cu 15,3 ia sută.

Locul II: întreprinderea de pros
pecțiuni geologice si geofizice 
București cu 663 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
prospecțiuni si explorări geologice 
Hunedoara cu 624,9 puncte.
ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARE, 

MAȘINI AGRICOLE. 
AUTOCAMIOANE. 

AUTOTURISME. RULMENȚI 
SI ORGANE DE ASAMBLARE 
Locul I : întreprinderea mecani

că Tirgu Secuiesc, județul Covas- 
na, cu 710,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,4 la sută la pro
ducția fizică. 1.4 la sută la pro- 
ductia-marfă vîndută si încasată ; 
depășiri de plan au mai fost ob
ținute la producția netă, export și 
la beneficii ; unitatea s-a încadrat 
in sarcinile de Plan privind Pro
ductivitatea muncii ; cheltuielile 
totale la 1 000 lei productie-ntarfă 
au fost mai mici decît cele planifi
cate cu 1.8 la. sută, iar cele mate
riale cu 0,3 la sută.

Locul II : întreprinderea meca
nică Bacău cu 501 puncte.

Locul III : Fabrica de accesorii 
si Piese de schimb ..Turdeana"- 
Turda. județul Cluj, cu 477,7 
puncte.
IN INDUSTRIA ELECTRONICA 

SI TEHNICA DE CALCUL, 
ECHIPAMENTE 

DE TELECOMUNICAȚII 
ȘI AUTOMATIZĂRI

Locul I : întreprinderea de fe
rite Urziceni. județul Ialomița, cu 
876 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2.5 la sută la 
producția fizică. 1.4 la sută la pro
ducția netă. 6,1 la sută la produc
ția marfă vîndută si încasată : de
pășiri de olan au mai fost obti-

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea mun
cii, costurile de producție și 

'beneficiile sint calculați pe 8 
luni.

• Simfonia primăverii : PATRIA 
(11 86 25) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15.
• Pensionul doamnei Latter : LUMI
NA (14 74 16) — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20.
• Program de desene animate — 9; 
10,45; 12,30; 16, Damen tango — 14,15; 
17.45; 19,45: DOINA (16 35 38).
• Dosarul albastru : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Jazz ’20 : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 17,15; 19,30.
• O fată și un băiat : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• împușcături sub spînzurătoare !
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Cu cerul sub picioare : VIITORUL 
(10 67 40) — 15,30: 17,30; 19,30.
• Prindeți și neutralizați : MUNCA 
(21 50 97) — 15: 17,15; 19.30.
• Șeherezada : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20.
• Sutjeska : C APITOL (16 29 17) — 
9; 11.30; 14; 16,30; 19.15.
• Par și impar : FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15; 13.30: 15.45; 18; 20.
• Marfă furată : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18: 20,15.
• Undeva, cîndva : FEROVIAR
(50 51 40) — 9: 11; 13.15; 15,30: 17,45; 
19.45, la grădină — 18,30. GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18; 
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45: 20.
• Cineva ca tine : LIRA (31 71 71) — 
15,30; 17,30; 19,30, la grădină — 18,30. 

nute la export si la beneficii ; 
cheltuielile totale si materiale la 
1 000 Iei productie-marfă au fost 
mai mici decît cele planificate.

Locul II : întreprinderea „Elec- 
troaparataj“-Bucuresti cu 690,6 
puncte.

Locul III : întreprinderea de a- 
parate electrice de măsură Timi
șoara cu 673 puncte.

IN INDUSTRIA
DE MEDICAMENTE, COSMETICE, 

COLORANȚI ȘI LACURI
Locul I : întreprinderea de lacuri 

și vopsele „Policolor" — București 
cu 709,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,8 la sută Ia pro
ducția netă, 1,8 la sută la producția 
fizică. 6,3 la șută la productivitatea 
muncii ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la export și. la be
neficii ; consumurile de materii 
prime și materiale au fost mai mici 
decît cele normate cu 7,2 la sută, 
iar cele de energie electrică și com
bustibili cu 9,4 la sută.

Locul II : întreprinderea de me
dicamente și coloranți „Sintofarm" 
— București cu 671,4 puncte.

Locul III : întreprinderea de me
dicamente București cu 665,7 
puncte.

ÎN INDUSTRIA METALELOR 
NEFEROASE ȘI RARE

Locul I : întreprinderea de alu
miniu Slatina cu 617,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,7 la sută la pro
ducția fizică, 5,6 Ia sută la produc
ția marfă vindută și încasată. 2,5 la 
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la export ; consumurile de materii 
prime, materiale, combustibili și e- 
nergie electrică au fost mai mici 
decît cele normate cu 1 la sută.

Locul II : întreprinderea meta
lurgică „Neferal" — București cu 
527,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂRII 
LEMNULUIi

Locul I : întreprinderea de mo
bilier și decorațiuni „Heliade" — 
București cu 846,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 15,8 la sută la pro
ducția fizică, 16,1 la sută la produc
ția marfă vindută și încasată, 17,1 
la sută la productivitatea muncii ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la producția netă, export și la 
beneficii < consumurile de materii 
țirime, materiale, energie electrică 
și combustibili au fost mai mici 
decît cele normate.

Locul II : Combinatul de prelu
crare a lemnului Comănești, jude
țul Bacău, cu 408 puncte.

Locul III : întreprinderea metal- 
lemn Craiova cu 87,6 puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(BUMBAC)

Locul I : întreprinderea textilă 
Pitești cu 684.7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1 la sută la pro
ducția fizică, 0,8 la sută la produc
ția netă și la productivitatea mun
cii, 5,1 la sută la livrări de mărfuri 
la fondul pieței ; depășiri de plan 
au mai fost obținute la export și la 
beneficii ; consumurile de materii 
prime și materiale au fost mai mici 
decît cele normate cu 0,5 la sută, 
iar cele de energie electrică și com
bustibili cu 3,5 la sută.

Locul II : întreprinderea Filatura 
de bumbac Huși, județul Vaslui, cu 
559,6 puncte.

Locul III : întreprinderea textilă 
,.11 Iunie" — Cisnădie, județul Si
biu, cu 557,3 puncte.

IN INDUSTRIA VINULUI, BERII, 
SPIRTULUI, AMIDONULUI, 

APELOR MINERALE 
ȘI TUTUNULUI

Locul I : întreprinderea viei și 
vinului Vilcea cu 1 279,8 puncte.

• Lupii mărilor : FERENTARI
(80 49 85) — 15.30; 17.30; 19.30.
• Martorul știe mai mult : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,30.
• Domnișoara Noorie : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13: 15,30; 17,45; 20.
• Omul si fiara : MIORIȚA (14 27 14) 
— 9; 12; 16; 19.
• Superman : TOMIS (21 49 46) — 9; 
12; 15; 18, la grădină — 19.
• Căpitanul răzbunării : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
• Cactus Jack : GRADINA ARTA 
(21 31 86) — 19.
• Rocky II : GRADINA GLORIA — 
(47 46 75) — 18,30.
• îmi sare țandăra : GRADINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 18,30.
• Viva Maria : GRADINA CAPITOL 
(16 29 17) — 18,4J.
• Lancea de argint : GRADINA MO
DERN (23 71 01) — 18,30.
• I se spunea „Buldozerul4* : GRA
DINA PARC HOTEL (17 08 58) — 18,30.

teatre

Principalii indicatori de pian au 
fost depășiți Cu : 46,1 la sută la pro
ducția fizică, 21,4 la sută la produc
tivitatea muncii, 16,9 la sută la li
vrări la fondul pieței ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la pro
ducția netă, producția marfă vîn
dută și încasată și la beneficii ; 
consumurile de energie electrică și 
combustibili au fost mai mici decît 
cele normate cu 19,6 la sută.

Locul II : întreprinderea de bere 
București cu 787.2 puncte.

Locul III : Intrepririderea de ți
garete București cu 585,7 puncte.

IN AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚI CU PROFIL MIXT

Locul I : întreprinderea de sere 
„30 Decembrie", județul Giurgiu, cu 
1 028,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,3 la sută la pro
ducția de carne, 12,1 la sută la efec
tivele de taurine la sfirșitul perioa
dei și cu 26,6 la sută la efectivele 
de porcine, 10,2 la sută la livrările 
de carne la fondul de stat ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la pro
ducția și la livrările de lapte de 
vacă la fondul de stat, precum și la 
beneficii ; cheltuielile la 1 000 lei 
producție marfă au fost mai mici 
decît cele planificate. /

Locul II : întreprinderea agricolă 
de stat Mrtiai Viteazul, județul Cluj, 
CU. 794,4 puncte.

Locul III : întreprinderea agrico
lă de stat Prejmer, județul Brașov, 
cu 762 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — DEPOURI 
DE CALE FERATĂ

Locul I : Depoul Adjud cu 291,7 
puncte. ,

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,5 la sută la volu
mul de transport. 3.1 la sută la pro
ductivitatea muncii. 7.5 ia sută la 
volumul de reparații. 1.6 la sută 
la greutatea medie brută a trenu
lui de marfă : costul la 1 000 tone 
brute km echivalent si cheltuieli
le totale au fost mai mici -decit 
cele planificate cu 5.3 la sută.

Locul II : Depoul Craiova cu 274,8 
puncte.

Locul III : Depoul Palas-Con- 
stanta cu 272.8 puncte.

ÎN DOMENIUL 
CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR — 
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 

CU RIDICATA
Locul I : întreprinderea comer

cială dc stat cu ridicata pentru 
mărfuri textile-incăltăminte Deva 
cu 291 puncte.

Principalii indicatori de olan au 
fost depășiți cu : 5,2 la sută la
livrări de mărfuri cu ridicata, 7.8 
la sută la volumul livrărilor de 
mărfuri pe un lucrător : depășiri 
de Plan au mai fost obținute la 
beneficii si la viteza de circulație 
a mărfurilor.
’Locul II : întreprinderea comer

cială de stat cu ridicata pentru 
mărfuri alimentare Brăila cu 238.2 
puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata pentru 
mărfuri metalo-chimice București 
cu 130,9 puncte.

IN DOMENIUL TURISMULUI
Locui I : Întreprinderea de h°- 

teluri si restaurante Eforie Nord 
cu 276,6 puncte.

Principalii indicatori de olan au 
fost depășiți cu : 1.3 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul. 
11,6 la sută la beneficii. 1.7 la sută 
la încasări medii ne un lucrător. 
3.5 la sută la coeficientul de utili
zare a capacității de cazare. 6.4 la 
sută la numărul de turiști : chel; 
tuielile de circulație la 1 000 lei 
desfacere au fost mai mici decît 
cele planificate.

Locul II : Oficiul national de tu
rism Carpati Brașov cu 250,7 
puncte.

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 
SI VALORIFICĂRII

MATERIALELOR REFOLOSIBILE
Locui I : întreprinderea județea

nă pentru recuperarea si valorifi
carea materialelor refolosibile Hu
nedoara cu 339,5 puncte.

Principalii indicatori de olan au 
fost depășiți cu : 15 la sută la vo
lumul materialelor refolosibile co
lectate. 21 la sută la otel. 19 la sută 
la fontă. 15 la sută la cupru. 6 Ia 
sută la bronz. 10 la sută la plumb ; 
depășiri de plan au mai fost oo- 
tinute -Si la alamă, aluminiu, anve
lope. precum si la beneficii : chel
tuielile de circulație au fost mai 
mici decît cele planificate cu 12 la 
sută.

Locul II : întreprinderea județea
nă pentru recuperarea si valorifi
carea materialelo- refolosibile Ga
lați cu 166 puncte.

Locul III : întreprinderea iude- 
teană pentru recuperarea si valo
rificarea materialelor refolosibile 
Iași cu 144 puncte.

(Agerpres)

mării artistice4*.  Viorel Țepeș — pian, 
Gabriel Din că — vioară — 17.30.
• Opera Română (13 18 57) : Ano
timpurile, Tristan și Isolda, Bolero 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Con
tesa Maritza — 19.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Neinsemnații (premieră) — 19; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Cabala 
bigoților — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doi pe un 
balansoar — 19.30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 20.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Pețitoarea — 19,30. *
• Teatrul „N*<5ttara “ (59 31 03, sala 
Magheru) : Insomnie — 19,30; (sala 
Studio) : Cinci romane de amor
— 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase44
(sala. Savoy, 15 56 78) : . Băiatul cu 
sticleți — 19,30; (sala Victoria,
50 58 65) : pragoste la prima vedere
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă44 (19 11 70) : 
Snoave cu măști — 15; Vremea dra
gostei — 19.
• Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77) : 
Puiul — 10; Ărvinte și Pepelea — 16; 
(sala din Piața Cosmonauților) : 
Anotimpurile mînzuluî — 15.
• Circul București (10 65 90): Vraja 
circului — 19.

Capacitatea industriei românești 
de a oferi la export produse de o 
deosebită complexitate, destinate 
echipării- unor obiective industriale 
din numeroase ramuri, este ilustra
tă elocvent la T.I.B. ’84 de oferta 
Întreprinderii de comerț exterior 
„Industrial exportimport". în stan
durile acestei Întreprinderi rețin 
atenția, intre altele, o serie de 
pompe de proces pentru industria 
chimică si petrochimică, prese de 
vulcanizat și reșapat anvelope, nu
meroase vase de reacție, placate cu 
oțel inoxidabil, destinate industriei 
chimice, agregate frigorifice — pro
duse care se impun prin calitatea 
lor ridicată.

„Industrial exportimport" este 
cunoscută pe piața mondială ca un 
apreciat exportator de rafinării, 
instalații complexe, părți și utilaje 
pentru industria de rafinare a țițeiu
lui și gazelor, instalații complexe 
și utilaje pentru combinatele pe
trochimice și industria îngrășămin
telor. utilaje pentru industria ma
selor plastice, cauciucului, fabrici 
pentru fractionarea aerului, insta
lații pentru industria alimentară, 
instalații pentru silozuri. De ase

Opinii ale unor oaspeți de peste hotare
MARIA ABARRATEGUI, directo

rul pavilionului Cubei: ..Am parti
cipat la fiecare ediție a Tîrgului 
internațional București, manifesta
re care și-a ciștigat un bun renume 
în rîndui comercianților din în
treaga lume. De fiecare dată, tîr- 
gul a determinat o amplificare a 
schimburilor economice dintre Cuba 
și România, țări socialiste care, 
deși aflate la mare distanță, sînt 
legate de o prietenie strinsă. fră
țească. In actualul cincinal, schim
burile comerciale bilaterale au în
registrat o creștere spectaculoasă, 
de aproape patru ori, comparativ cu 
perioada celor cinci ani anteriori. 
Printre produsele românești expor
tate în Cuba se numără camioane, 
tractoare, nave, produse chimice, 
bunuri de consum și produse agro- 
alimentare. La rindul nostru, li
vrăm, intre altele, zahăr, produse 
alimentare, o serie de materii pri
me, precum și alte produse specifice 
economiei Cubei. Discuțiile purtate 
în aceste zile cu partenerii români, 
contractele aflate in pregătire mă 
fac să consider că schimburile eco
nomice dintre Cuba și România se 
dezvoltă continuu, pe o bază sta
bilă, fapt ce va fi reflectat și în 
volumul sporit al schimburilor în 
anul viitor".

MUAMMER ORAL, directorul 
pavilionului Turciei : ..în ansam

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Debreținul, ieri și astăzi
Peste un milion de flori răspîndite 

în compoziții multicolore in parcuri
le orașului sau purtate de coloa
nele ce defilau pe principalele ma
gistrale au Împodobit Debreținul la 
sfirșitul acestei veri. Reluat după o 
pauză de mai mulți ani, festivalul 
florilor, a inaugurat suita de acțiuni 
consacrate celei de-a 40-a aniversări 
a eliberării acestei cunoscute așezări 
ungare. Urmărind desfășurarea festi
valului, voioșia participanților, cu- 
noscind Debreținul de astăzi, zestrea 
lui economică, arhitectonică și cultu
rală, cu greu îți poți imagina distru
gerile provocate de război cu patru 
decenii in urmă.

La 6 octombrie 1944. trupele elibe
ratoare au declanșat împotriva forțe
lor hitleriste si horthyste ampla o- 
fensivă cunoscută sub numele de 
„Operația Debrețin". în bătălii crîn- 
cene, care au durat pînă la 20 octom
brie, ostașii români, luptind cu vi
tejie, umăr la umăr cu ostașii sovie
tici pentru eliberarea acestui impor
tant centru urba
nistic, supranu
mit „capitala pus
tei ungare", s-au 
acoperit de glo
rie. După ce 
au înfrînt, rînd 
pe rînd, rezisten
ța inamicului la
Pusztatold si apoi la Konyăr. arma
tele eliberatoare au strîns tot mai 
mult cercul de foc în jurul Debreți
nului. în fata săgeților de atac ce ve
neau din toate oărtile. inamicul opu
nea o rezistentă înverșunată. în dimi
neața zilei de 17 octombrie, vinătorii 
de munte români au pornit la ata
cul final si. trecînd șanțurile anti
tanc. nrin aPa pină la piept, au văr
sat asupra forțelor fasciste o ploaie de 
foc. în orașul propriu-zis, multe case 
fuseseră transformate, in cuiburi de 
rezistentă, iar de-a lungul străzilor 
se aflau plantate mii de mine. Fas
ciștii aruncau in aer depozite, clădiri, 
drumuri pentru a îngreuna înaintarea 
eliberatorilor. S-au dat lupte înver
șunate de stradă, uneori casă cu casă, 
în dimineața zilei de 20 octombrie. 
Debreținul era eliberat. Inamicul a 
pierdut in această zonă patru divi
zii — din care trei hitleriste și una 
horthvstă — 26 de avioane. 138 de 
tancuri, 130 de tunuri grele și un 
bogat material de război. Înfrînge- 
rea forțelor armate hitleristo-hor- 
thyste in zona Debreținului a avut ur
mări hotăritoare pentru soarta siste
mului defensiv fascist in estul Unga
riei. grăbind eliberarea întregii țări. 
Pentru vitejia și eroismul de care 
au dat dovadă ostașii diviziei „Tudor 
Vladimirescu" în luptele pentru eli
berarea orașului, această mare uni
tate a fost distinsă adăugîndu-i-se 
titulatura „Debrețin".

Populația orașului nu i-a uitat pe 
cei ce și-au jertfit viața pentru înlă
turarea regimului fascist și redarea 
demnității oamenilor de pe aceste 
meleaguri, păstrînd o pioasă a- 
mintire ostașilor eliberatori. în piața 
Bocskai, un monument, înfățișind o 
femeie îndurerată avind în mină 
casca unui soldat căzut și porumbe
lul păcii pe umăr, poartă inscripția : 
„Ridicat cu pioasă recunoștință in 
memoria ostașilor români căzuți pen
tru eliberarea Debreținului". în car
tea de aur a orașului sînt înscrise 
numele a numeroși ostași și ofițeri 
români care și-au vărsat sîngele în 
luptele pentru alungarea fasciștilor.

Cu patru decenii in urmă, Debre
ținul era un morman de ruine, peste 
10 000 de clădiri fiind distruse. Ca ur

însemnări 
din R. P. Ungară

menea. în cadrul contractelor sînt 
asigurate activitățile de ..service" 
și asistență tehnică, de pregătire 
profesională a personalului, precum 
și proiecte tehnologice și de 
montaj.

în ultimii ani. întreprinderea de 
comerț exterior „Industrial export
import" a contractat și a realizat 
in străinătate o serie de mari obiec
tive industriale, construite si echi
pate cu utilaje fabricate in unități 
sneciălizate românești. în standuri 
sînt prezentate machetele cîtorva 
din obiectivele recent finalizate : 
rafinăria Banias din Siria — una 
dintre cele mai mari și mai moder
ne din Orientul Mijlociu, rafină
riile de la' Zarqa — Iordania. Ka
rachi — Pakistan. Anatolia Centra
lă — Turcia, silozurile pentru ce
reale construite în Libia. Iran și 
alte țări.

în aceste zile de desfășurare a 
T.I.B. ’84. numeroși oameni de afa
ceri și specialiști de peste hotare 
analizează cu interes deosebit ofer
ta diversificată si de înalt nivel 
tehnic prezentată de „Industrial 
exportimport".

blul relațiilor de prietenie ,si co
laborare dintre Turcia si România, 
volumul schimburilor economice 
cunoaște o creștere însemnată de 
la an la an. Această evoluție po
zitivă este în concordantă cu în
țelegerile stabilite între nresedin- 
tele Kenan Evren si președintele 
Nicolae Ceausescu, cu posibilitățile 
largi de care dispun economiile ce
lor două țări de a întări colabo
rarea economică. Schimburile de 
mărfuri sînt axate în principal pe 
produse ale industriei construcții
lor de mașini, chimiei, metalur
giei — în privința exporturilor ro
mânești — si ne materii prime, ci
trice. bunuri de larg consum si pro
duse industriale — la exporturile 
Turciei. Trebuie să amintim si de 
bunele rezultate ale colaborării 
dintre specialiștii turci si români 
în construirea unor obiective com
plexe in domeniul industriei chi
mice. Reprezentanții ceior 20 de 
firme din Turcia, participante la 
T.I.B. ’84. sînt dornici să extindă 
schimburile economice cu între
prinderile românești, să găsească 
forme noi de cooperare si colabo
rare si speră într-un succes al a- 
celstei importante manifestări eco
nomice internaționale".

Dan CONSTANTIN

mare a părăsirii în masă a orașului, 
pe măsura transformării lui in for
tăreață fascistă, populația se redu
sese de la 115 000 locuitori la numai 
30 000. Munca de refacere a pornit 
imediat după eliberare. După numai 
15 zile. începeau să circule din nou 
tramvaiele și se relua activitatea la 
întreprinderea constructoare de va
goane. N-a trecut nici un an și nu
mărul locuitorilor a ajuns la 100 000. 
în prezent, populația s-a dublat, 
după mărime Debreținul fiind al 
doilea din orașele de provincie ale 
Ungariei.

Orașul este atestat documentar încă 
din secolul al XIII-lea, cind era cu
noscut ca centru comercial și meș
teșugăresc. Păstrjnd această tradiție, 
de-a lungul veacurilor, Debreținul 
avea să înregistreze adevărata, sa în
florire abia in anii puterii populare. 
Modernele platforme industriale, 
noile și elegantele cartiere, parcurile, 
lăcașurile de cultură stau rpârturii 
grăitoare transformărilor pa care 

le-â cunoscut în 
perioada socia
lismului.

Printre primele 
noi obiective, a 
fost construită u- 
zina de rulmenți 
care, beneficiind 
de investiții însu- 

mînd 4 miliarde de forinți, se nu
mără printre cele mai mari și mai 
moderne întreprinderi ale Ungariei. 
La rindul ei, vechea întreprindere de 
vagoane s-a dezvoltat și modernizat, 
și-a lărgit sortimentele de producție 
ca urmare a spiritului de inițiativă 
al unui colectiv de inaltă calificare 
ce se distinge prin realizarea a nu
meroase inovații și tehnologii noi. 
De trei decenii funcționează fa
brica de medicamente „Biogal", a 
cărei faimă a depășit hotarele 
țării. Deși situat într-o întinsă zonă 
agrară, numai în anii de după 
eliberare a putut orașul să-și con
struiască o uzină de mașini agricole. 
Tot la Debrețin se află cea mai mare 
fabrică de conserve din țară. S-au 
implantat în oraș și industrii „de 
vîrf", purtătoare ale progresului teh
nic, un loc important ocupfndu-1 
uzina de aparataj electronic.

Debreținul este și un centru de 
învățămint și cultural-științific. Uni
versitatea „Lajos Kossuth" și-a spo
rit mereu efectivele studențești și de 
cadre, iar biblioteca sa a ajuns la 
două milioane de volume. Locui
torii orașului se mindresc cu cen
trul de cercetări nucleare și observa
torul de fizica soarelui, care concen
trează puternice forțe de cercetare 
științifică și tehnologică. Institutul de 
medicină și filiala locală a conser
vatorului „Franz Liszt" întregesc fi
zionomia orașului sub acest raport.

Schimbări calitative s-au înregis
trat și în ce privește condițiile de lo
cuit. După 1960, in fiecare cincinal 
oamenii muncii din oraș au benefi
ciat de cite aproximativ 10 000 noi 
aDartamente. Construcțiile continuă 
an de an. adăugindu-se fondului lo
cativ numeroase blocuri noi.

Viața nouă de pe aceste meleaguri 
pune cu putere în evidență virtuțile 
socialismului, ale cârui perspective 
s-au prefigurat în Ungaria in zilele 
imediat următoare eliberării Debre
ținului. Și pe bună dreptate localni
cii sînt mîndri. de faptul că tocmai 
în orașul lor s-a constituit, în luna 
decembrie. 1944, primul guvern de
mocrat popular al Ungariei.

Al. CAMPEANU



Expresie a înaltului prestigiu și a aprecierii de care se bucură

in lume gîndirea teoretică, inițiativele și acțiunile de pace

și colaborare ale președintelui României socialiste

în India a apărut

UN NOU VOLUM CONSACRAT PERSONALITĂȚII 
$1 ACTIUITATII PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU

DELHI 18 (Agerpres). — „NICOLAE CEAUȘESCU — TITAN AL TIMPULUI 
NOSTRU" — este titlul unui nou volum apărut la Calcutta, sub semnătura cu
noscutului istoric și publicist indian prof. Sunil Kanti Kar, ce se alătură altor 
valoroase studii, analize și monografii publicate în India asupra vieții, activității 
și personalității conducătorului partidului și statului nostru.

Propunindu-și să prezinte personalitatea mul
tilaterală a președintelui României, volumul se 
constituie intr-un nou omagiu închinat gîndirii 
cutezătoare si activității prodigioase ale ctitoru
lui României socialisto moderne.

Cartea cuprinde prezentarea biografică a to
varășului Nicolae Ceausescu, alături de texte 
care reflectă lupta pentru afirmare națională 
și_ pentru întărirea suveranității si independen
tei României, politica de pace si largă coope- 
rare.a tării noastre, tradițiile prieteniei indiano- 
române. precum și capitolele Omagiu președin
telui Nicolae Ceaușescu. Un destin care devine 
istorie — mărturii. Titlurile științifice acordate 
președintelui României. Opera președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Monografia este prefațată de Hashim Abdul 
Halim, președintele Adunării legislative din 
Bengalul de Vest, și de Nirmal Bose. ministrul 
comerțului și industriei din guvernul aceluiași 
stat.

Hashim Abdul Halim aduce un inalt omagiu 
conducătorului României, subliniind că ..pre
ședintele Nicolae Ceaușescu s-a dedicat. încă din 
anii tinereții, idealurilor sluiirii propriului po
por. edificării socialismului și comunismului in 
patria sa și apărării independentei si suverani
tății tării". In continuare, autorul primei prefețe 
arată că, „sub conducerea și îndrumarea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, poporul român 
și-a asigurat locul eminent pe care il merită 
în Europa și in lume".

în cea de-a doua prefață, semnată de mi
nistrul Nirmal Bose. se subliniază: ..Intr-o lume 
complexă, a existenței unor numeroase concep
ții asupra fenomenelor din Univers, natură, 
gindire. societate și stat, Nicolae Ceaușescu se 
distinge ca o personalitate marcantă si o figură 
politică eminentă, ale cărui idei și acțiuni înge
mănate impun respect și admirație in intreaga 
lume". în continuare, semnatarul prefeței re
marcă faptul că „atit pe plan intern, cit si pe 
arena internațională, conducătorul României 
contemporane demonstrează un profund simt 
al istoriei, ridicindu-se deasupra aspectelor con- 
juncturale și sesizind cu o pătrundere fără egal 
însăși chintesența fenomenelor".

In cuprinsul monografiei, autorul rezervă par
tea introductivă unei succinte prezentări a mo
tivațiilor care l-au determinat să intreprindă 
această investigație științifică. El iși axează ar
gumentațiile sale pe acea trăsătură esențială a 
personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
umanismul său nedesmințit — care, pe plan na
țional, se traduce prin grija permanentă de a 
asigura bunăstarea crescindă a individului și a 
colectivității, in cadrul societății românești, iar 
la scara relațiilor internaționale, prin lupta 
neobosită pusă in slujba asigurării dreptului 
oamenilor și popoarelor la viată, la, pace și 
independență națională. Această idee fundamen
tală străbate ca un fir roșu toate capitolele lu
crării.

In capitolul referitor la lupta pentru identita
te națională, după prezentarea unei schițe evo
catoare a istoriei poporului român, autorul re
levă contribuția hotâritoare a președintelui 
Nicolae Ceaușescu Ia înălțarea României socia
liste pe culmile civilizației și progresului și, pe 
această bază, participarea ei la viața internațio
nală, ca membru demn și respectat al comuni
tății statelor lumii.

Ideea este continuată în capitolul următor, su
gestiv intitulat „România — Ceaușescu", unde 
sint înfățișate meritele uriașe ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în edificarea socialismului in 
România, identificarea intregii sale vieți și acti
vități cu aspirațiile vitale ale națiunii române.

taolae Cewsescu ♦ • * • •
• * * The Titan of Our Time

„Sub conducerea științifică, energică și vizionară 
a președintelui Nicolae Ceaușescu — subliniază 
autorul — socialismul a înflorit cu strălucire în 
România, iar țara culege acum roadele minu
nate ale politicii sale înțelepte". Contopirea or
ganică a destinului propriu cu destinul poporu
lui rezultă cu pregnanță din înfăptuirea — la 
care, autorul se referă pe larg într-un capitol 
aparte — a politicii externe de pace, prietenie 
și cooperare, promovată în mod susținut de 
România socialistă, de președintele Nicolae 
Ceaușescu. Subliniind perfecta compatibilitate 
dintre concepția și acțiunea României pe plan 
internațional, îndreptate în direcția făuririi unei 
lumi mai drepte și mai bune, fără arme și fără 
războaie, autorul insistă deopotrivă asupra latu
rii științifice a acestei politici, cit și asupra 
identificării acesteia cu interesele supreme ale 
societății românești, aflată în plin avînt con
structiv. Slujind interesele naționale proprii, 
prin această politică națiunea română și pre
ședintele său slujesc cu consecvență interesele

generale de pace, securitate, independență na- 
țională și progres ale tuturor popoarelor' lumii.

In acest context situează, prof. S. K. Kar re
lațiile tradiționale de strinsă prietenie, înțele
gere și colaborare care s-au statornicit intre 
România și India, bazate pe contacte, legături 
și afinități ce iși au vechi și puternice rădăcini 
în îndelungata istorie a ambelor popoare.

Un accent deosebit este pus Pe rolul esențial 
al convorbirilor și înțelegerilor convenite la cel 
mai înalt nivel in dezvoltarea raporturilor 
româno-indiene. :

Volumul se încheie cu o selecție de extrase 
din declarații cu caracter omagial ale unor 
personalități politice, științifice și culturale din 
intreaga lume cu privire Iii viața și activitatea 
președintelui Nicolae Ceaușescu.

Lansarea volumului a avut loc la Calcutta — 
unul dintre cele mai mari orașe ale Indiei — 
într-un cadru festiv. Au luat cuvîntul Hashim 
Abdul Halim, președintele parlamentului statu
lui Bengalul de Vest, Nirmal Bose. ministru 
pentru comerț și industrie in guvernul acestui 
stat, prof. S. K. Kar. autorul volumului și secre
tar general al Societății culturale indo-române 
din Bengalul de Vest.

In cuvîntul rostit cu acest prilej, Nirmal Bose. 
a subliniat „succesele remarcabile obținute de 
ponorul român în dezvoltarea social-economică 
a tării. în special de cînd la conducerea Româ
niei se află președintele Nicolae Ceausescu". 
Referindu-se la activitatea tării noastre oe arena 
internațională, el a arătat că „intr-o lume care 
se află sub amenințarea războiului nuclear din 
cauza forțelor imperialiste, mesajul activității 
președintelui Nicolae Ceaușescu este demn de 
a fi elogiat. în fapt. România, fiind o tară 
mică, a avut si are un mare rol in promovarea 
relațiilor de prietenie si colaborare intre națiuni, 
propagind ideile păcii si înțelegerii intre po
poare".

„Este meritul incontestabil al președintelui 
Nicolae Ceausescu — a afirmat vorbitorul — de 
a promova in raporturile internaționale o linie 
independentă, proprie, potrivit intereselor tării 
sale, care contribuie strălucit la dezvoltarea so
lidarității internaționale, la unitatea sistemului 
socialist". Nirmal Bose a făcut apoi aprecieri 
elogioase cu privire la evenimentul . editorial 
prilejuit de publicarea volumului „Nicolae 
Ceaușescu — titan al timpului nostru", relevind 
că pr.of. S. K, Kar „a realizat o lucrare de 
prestigiu, scriind această carte despre România 
si președintele Nicolae Ceaușescu". „Din această 
lucrare — a relevat el — putem înțelege mai 
bine condițiile în care poporul român a reușit 
să ajungă la «dezvoltarea miraculoasă de astăzi".

La rindul său. Hashim Abdul Halim, pre
ședintele parlamentului statului indian Ben
galul de Vest, a spus : „Citind volumul scris de 
piof. S. K. Kar, avem posibilitatea să învățăm 
din experiența bogată a poporului român obți
nută în lupta sa pentru eliberare națională și 
socială, hărnicia. înțelepciunea si forța sa or
ganizatorică. reflectate în rezultatele strălucite « 
obținute pe tărim economic, cultural, științific - 
si. odată eu acestea, in ridicarea fără prece
dent a standardului de viată al întregului popor 
— scopul final al tuturor acțiunilor întreprinse".

In sala în care a avut loc festivitatea lansării 
volumului a fost organizată o expoziție de fo
tografii si carte românească.

La manifestare au luat partaj reprezentanți ai 
guvernului statului Bengalul de Vest, membri 
ai parlamentului local, alte personalități ale vie
ții politice si culturale, ziariști, un numeros 
public.

MANIFESTĂRI 
CONSACRATE 

ROMÂNIEI
PRAG A 18 — Trimisul Agerpres, 

Coralla Popescu, transmite: In cadrul 
t,Zilelor culturii romanești" in Ce
hoslovacia, la Muzeul1 literaturii na
ționale din Praga a avut loc o ma
nifestare literar-muzicală consacrată 
poeziei românești contemporane. Au 
fost citite versuri aparținind unor 
cunoscuți poeți din țara noastră, in 
tălmăcirea poetului Vilem Zavada Și 
a traducătoarei Eva Strebingerova. 
Au luat parte Jaroslav Beranek. ad
junct al ministrului culturii al R. S. 
Celle, membri ai conducerii Uniunii 
scriitorilor cehoslovaci, oameni de 
artă și cultură, ziariști.

★
HELSINKI 18 (Agerpres). — La 

Universitatea din Helsinki, in prezen
ța a numeroși iubitori de artă, a 
fost deschisă o expoziție de gravură 
contemporană românească. Expoziția 
reflectă momente din lupta pentru 
eliberare socială și națională, marile 
înfăptuiri ale poporului roman.

Au fost de față prof. Nils Oker- 
Blom, cancelarul universității, alți 
membri din conducerea acestei insti- . 
tuții, șefi de misiuni diplomatice.

Seminar in problema 
cooperării in regiunea ■ 

Mediteranei
Cuvîntul șefului delegației 

române
ROMA 18 (Agerpres). — La Ve

netian se desfășoară seminarul asu
pra cooperării economice, științifi
ce si culturale in regiunea Medi- 
teranei. La seminar participă re
prezentanți ai statelor semnatare ale 
Actului final de la Helsinki al Con
ferinței pentru Securitate si Coope
rare in Europa, ai unor țări neeu- 
'ropene riverane Mediteranei si al 
unor organizații internaționale.

Luînd cuvintul in. cadrul lucrări
lor. șeful delegației române, amba
sadorul tării noastre in Italia. Ion 
Constantinescu. a prezentat oe larg 
poziția si inițiativele României so
cialiste în domeniul cooperării si 
securității europene. evidențiind 
contribuția esențială a conducătoru
lui partidului si statului nostru la 
întărirea prieteniei si conlucrării în
tre toate statele si popoarele lumii.

Vorbitorul a arătat că țara 
noastră se pronunță pentru .în
tărirea. prieteniei si colaborării sta
telor din regiunea Mediteranei, 
pentru solutionarea pașnică a tutu
ror problemelor pe baza principii
lor de drent international. El a re
afirmat. in încheiere, hotărirea si 
voința fermă a României socialiste 
de a conlucra activ cu toate țările, 
cu toate statele europene, cu’ toa
te forțele înaintate pentru edifica
rea unei lumi mai bune si mai 
drepte, a păcii, libertății si inde
pendentei tuturor națiunilor.

Practicile protecționiste 
adîncesc efectele crizei 

economice mondiale
CIUDAD DE MEXICO 18 (Ager

pres). — Criza economică mondială 
a .atins proporții catastrofale, prin 
dezorganizarea sistemului financiar 
international și grava deteriorare a 
comerțului international provocată 
de măsurile protectioniste — a decla
rat. la Ciudad de Mexico, unde se 
află în vizită, președintele Interna
tionale! Socialiste. Willy Brandt. Tot», 
odată, fostul cancelar vest-german, 
care efectuează un turneu in Ameri
ca Latină, a subliniat că actuala cri
ză a datoriilor externe a țărilor con
tinentului constituie o serioasă pro
blemă pentru aproape toate statele 
din regiune.

Cu principialitate și consecvență în promovarea 
cauzei păcii și colaborării în Europa și în lume

Opinia publică din țara noastră, ca 
și opinia publică internațională au 
urmărit cu viu interes VIZITA DE 
stat EFECTUATA DE PREȘEDIN
TELE NICOLAE CEAUȘESCU, ÎM
PREUNA CU TOVARĂȘA ELENA 
CEAUȘESCU, IN REPUBLICA FE
DERALĂ GERMANIA, LA INVI
TAȚIA PREȘEDINTELUI ACES
TEI ȚARI, RICHARD VON 
WEIZSĂCKER.

Așa cum este bine cunoscut, punind 
statornic in centrul atenției și dez- 
voltind larg raporturile de trainică 
prietenie și conlucrare multilaterală 
cu toate țările socialiste, intărind so
lidaritatea cu țările in curs de dez
voltare, România socialistă extinde, 
în același timp, relațiile cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orin- 
duire socială, inclusiv cu statele ca
pitaliste dezvoltate, potrivit cerin
țelor coexistenței pașnice, imperati
vul măjor al epocii noastre.

In acest spirit, intre România ’ și 
R. F. Germania se dezvolta o cola
borare activă, îndeosebi pe plan eco
nomic, tehnico-științific, cultural, 
desfășurarea vizitei reliefind că exis
tă in continuare largi posibilități 
pentru intensificarea acestei conlu
crări, pe baza principiilor deplinei 
egalități in drepturi, respectării 
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc. In 
cursul vizitei, in întîlnirile și con
vorbirile avute cu președintele 
R.F.G., cu cancelarul federal, pre
cum . și cu alti lideri politici 
vest-germani, președintele Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat cu toată cla
ritatea pozițiile constructive ale 
României în legătură cu cele mai 
stringente probleme ale vieții inter
naționale.

Și in acest cadru, președintele 
României a subliniat cu deosebită 
putere că problema fundamentală a 
epocii noastre este apărarea păcii, 
oprirea cursei înarmărilor. Îndeosebi 
a celor nucleare, salvgardarea drep
tului suprem al oamenilor, al po
poarelor — la viată, la pace, la exis
tentă liberă și demnă.

Intr-adevăr, așa cum a evidențiat 
șeful statului român, escalada con
tinuă a înarmărilor. îndeosebi nu
cleare. face să sporească primejdia 
unei conflagrații mondiale, care. • in 
actualele împrejurări, s-ar transfor
ma inevitabil într-un război nuclear, 
ceea ce ar duce la distrugerea ci
vilizației. a însesi condițiilor pentru 
existenta vieții pe planeta noastră.

Așa cum tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a tinut să sublime.ze și în 
toastul rostit la dineul oferit de pre-. 
ședințele R.F.G.. în Europa s-a creat 
o situație deosebit de gravă prin 
începerea amplasării de către S.U.A. 
a rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune in R.F.G. și în alte țări 
vest-europene si trecerea de către 
U.R.S.S. la realizarea contramăsuri- 
lor nucleare. în acest context, șeful 
statului român a arătat, în -mod 
deschis, faptul că țările pe terito
riul cărora se amplasează noile ra
chete nucleare îsi asumă o mare 
răspundere fată de propriile Po
poare. fată de pacea si viata tu
turor națiunilor. In același timp, 
președintele Nicolae Ceausescu a re
afirmat poziția consecventă a Româ
niei că trebuie acționat neobosit 
pentru oprirea realizării acestor 
măsuri si de o parte si de alta, pen
tru a ,se relua convorbirile sovieto- 
americane in vederea aiungerii la 
acorduri corespunzătoare, care să 
ducă la eliminarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune din Europa, 
și apoi a tuturor armelor nucleare 
de ne continent si din intreaga lume.

In mod cu totul îndreptățit, pre
ședintele României a subliniat că. în 
condițiile cînd atit S.U.A.. cit și 
U.R.S.S. au acumulat suficiente 
arme nucleare pentru a distruge, nu 
o dată, ci de mai multe ori. intrea
ga omenire, nu se mai poate invo
ca in nici un fel existenta vreunui 
dezechilibru al forțelor militare. E- 
videntiind din nou. în modul cel 
mai limpede, că un număr de 
ei te va sute de rachete în plus sau 
în minus nu poate afecta cu nimic 
echilibrul militar de forțe, șeful sta
tului român a pus din nou. puternic.

in lumină adevărul fundamental — 
pe care il confirmă însăși viata, ex
periența istoriei — că înarmările nu 
oferă si nu pot oferi un plus de secu
ritate. ci, dimpotrivă, sporesc insecu
ritatea popoarelor, fac să crească 
primejdia distrugerii nucleare.

Pronuntîndu-se ferm in sprijinul 
cauzei păcii, președintele României 
socialiste a făcut un puternic apel 
la afirmarea hotărită a realismului, 
a lucidității politice, a înaltei răs
punderi ce incumbă tuturor factori
lor de conducere ai statelor. O deo
sebită însemnătate are, in acest sens, 
sublinierea cu toată claritatea de că
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca 
unul din imperativele majore ale ac
tualității, a faptului că „pentru a asi
gura o perspectivă de pace po
poarelor noastre, popoarelor Euro
pei, trebuie să se pornească de 
la realitățile stabilite după cel de-al 
doilea război mondial. Sub nici un 
motiv nu se poate admite nici un fel 
ele încercare de a pune in discuție 
aceste realități, de a pune în discuție 
frontierele stabilite în urma acestui 
război".

Dealtfel, se cuvine retinut faptul 
că. în cuvintarea sa. președintele 
R.F.G. a declarat că Republica Fe
derală consideră inviolabile frontie
rele actuale ale statelor din Europa, 
că nu are pretenții teritoriale fată 
de alte state și nu va ridica astfel 
de pretenții nici in viitor, intentio- 
nind să respecte fără rezerve trata- 
,tele încheiate la începutul anilor 
’70 cu statele membre alg Tratatu
lui de la Varșovia.

In acest sens, șeful statului ro
mân a arătat că interesele popoare
lor europene impun ca ele să conlu
creze pentru o pace trainică, să tră
iască în frontiere sigure, fără tea
ma că acestea vor fi repuse în dis
cuție. Este necesar să se afirme as
tăzi cu toată tăria acest lucru — a 
subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— pentru a se înlătura orice fel de 
neînțelegere sau de înțelegere gre
șită a acestor probleme.

Desigur, în legătură cu cauzele 
actualei încordări internaționale

există și s-au manifestat puncte de 
vedere profund deosebite din partea 
unor state sau altora, dar. așa după 
cum a reliefat din nou cu toată 
tăria președintele României, impor
tant este să se înțeleagă că popoare
le Europei ar fi primele victime ale 
rachetelor nucleare. Tocmai în lumi
na acestei realități de neocolit este 
necesar ca toate statele europene — 
și în primul rînd cele din N.A.T.O.

.șt din Tratatul de la Varșovia — 
să-și asuYne o răspundere mai 
mare și să acționeze împreună pen
tru schimbarea actualei situații. 
„Pe deasupra oricăror consideren
te și deosebiri de orinduire socială, 
de ideologie, de apartenență sau ne- 
apartenență la un bloc militar sau 
altul, toate țările continentului nos
tru trebuie să acționeze unite și să 
conlucreze tot mai sirius pentru 
dezarmare și destindere, pentru o Eu
ropă unită, a păcii și colaborării, fără 
rachete și fără nici un fel de arme 
nucleare" — a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Sint , cuvinte care de
monstrează încă o dată înalta res
ponsabilitate istorică manifestată de 
România socialistă, de președintele 
ei fată de soarta păcii, energia ne
secată cu care acționează în apărarea 
dreptului suprem al oamenilor, al 
popoarelor, la pace și viață — ceea 
ce impune. în mod stringent, conlu
crarea tuturor statelor, unitatea de 
acțiune a tuturor popoarelor.

Afirmarea clară, răspicată a pozi
țiilor tării noastre în problemele de 
vitală însemnătate ale contempora
neității. de care depind inseși exis
tenta și viitorul omenirii, se înscrie, 
fără îndoială, ca o nouă și conclu
dentă dovadă a modului consecvent 
și principial în care România socia
listă. președintele ei înțeleg să acțio
neze pentru promovarea neabătută a 
păcii. în conformitate cu interesele 
generale și aspirațiile tuturor po
poarelor de promovare a destinderii, 
încrederii si conlucrării internațio
nale.

Romulus CAPLESCU

GENEVA 18 (Agerpres). — Țările 
în curs de dezvoltare exportatoare 
de textile și-au exprimat nemulțu
mirea. intr-un document comun dat 
publicității la sediul G.A.T.T. din 
Geneva, in legătură cu noile măsuri 
restrictive impuse de Statele Unite 
in calea importurilor de astfel de 
produse, informează agenția United 
Press International. In document se 
arată - că aceste decizii constituie o 
nouă acțiune ce afectează economiile 
tarilor in curs de dezvoltare.

Pentru semnarea 
unui tratat de pace 

și colaborare 
în America Centrală

Demersurile țărilor membre 
ale Grupului 

de la Contadora
MADRID 18 (Agei-pres). — Mi

niștrii de externe ai țărilor mem
bre ale Grupului de la Contadora 
(Columbia. Venezuela. Panama și 
Mexic), reuniți la Madrid, nu au 
reușit să se nună de acord asupra 
textului definitiv al Tratatului de 
pace si colaborare in America Cen
trală. într-un comunicat dat publi
cității la încheierea reuniunii se a- 
rată că textul tratatului trebuie să 
fie modificat si aiustat oe baza ob
servațiilor tăcute de unele tari din 
zonă — informează agențiile Prensa 
Latina si France Presse.

Participantii la reuniunea de la 
Madrid au reafirmat, in încheiere, 
disponibilitatea guvernelor țărilor 
lor de a acționa in continuare pen
tru depășirea situației din Ameri
ca Centrală si in instaurarea unui 
climat de pace in această zonă, 
Grupul de la Contadora continuin- 
du-si eforturile pentru semnarea cit 
mai curind posibil a unui tratat de 
pace.

★
Postul de radio „Venceremos". al 

Frontului Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională (F.M.L.N.) din 
Salvador a transmis un comunicat 
in care sint expuse propunerile for
mulate de forțele insurgente pentru 
normalizarea situațjei din țară. între 
acestea figurează necesitatea retrage
rii consilierilor militari ai S.U.A. din 
Salvador, încetarea represiunilor la 
adresa populației civile, pedepsirea 
celor vinovați de asasinate politice și 
clarificarea situației persoanelor date 
dispărute de către autorități, ame
liorarea condițiilor de muncă și de 
viață ale maselor largi populare.

Schimb de mesaje 
între președintele României 

și președintele Republicii Islamice Iran
TEHERAN 18 (Agerpres). — Din 

partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a fost înmînat un mesaj de 
prietenie președintelui Republicii Is
lamice Iran, Seyyed Aii Khamenei, 
împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
pace și bunăstare poporului irani'an.

Exprimind calde mulțumiri pentru 
mesajul primit, președintele Seyyed 
Aii Khamenei a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cordial salut 
prietenesc și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, de progres și 
prosperitate poporului român.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președintele 
Republicii Islamice Iran a tovarășu
lui Gheorghe Oprea, prim viceprim- 
ministru al guvernului român, care 
se află la Teheran in fruntea unei 
delegații economice guvernamentale, 
în cadrul convorbirii a fost subli
niată satisfacția față de cursul pozi
tiv al raporturilor de cooperare 
bilaterală și a fost exprimată dorința 
comună de a da un nou impuls rela
țiilor româno-iraniene, echilibrate., 
reciproc avantajoase, in concordantă 
cu posibilitățile și necesitățile econo
miilor naționale ale celor două țări. 
A fost, totodată, reflectată dorința 
ambelor țări de a extinde conlu
crarea dintre ele in sfera raporturi
lor internaționale, in interesul po- 
poareldr lor, al politicii de pace, dez

voltare independentă și largă coope
rare intre națiuni.

★
In cursul vizitei efectuate in capi

tala Iranului, conducătorul delegației 
române a fost primit de primul mi
nistru, Mir Hossein Moussavi. și a 
avut convorbiri cu miniștrii energiei 
electrice, dr. Hassan Ghaffouri Fard, 
comerțului, H. Abedi Jaafari, petro
lului. Seyyed Mohammad Gharazi, 
industriei grele. Behzad Nabavi, cu 
șeful organizației planului și bugetu
lui. Mohammad Taqi Banki. Au fost 
identificate cu acest prilej noi posi
bilități de ' dezvoltare a cooperării 
economice româno-iraniene, îndeo
sebi in domeniile industriei petrolu
lui și petrochimiei, construcțiilor de 
mașini, metalurgiei, minelor, agricul
turii și silviculturii, dezvoltării ba
zei energetice, cercetării, științifice și 
pregătirii de cadre și au fost conve
nite măsuri de natură să conducă la 
intensificarea conlucrării bilaterale 
în aceste sectoare de activitate.

Tovarășul Gheorghe Oprea a vizi
tat șantierul barajului de la Vafre- 
ghan. important obiectiv in curs de 
execuție, în cooperare, de întreprin
deri românești și iraniene de specia
litate, precum și platforma indus
trială a orașului Saveh.

La întrevederi au participat amba
sadorul României la Teheran, 
Nicolae Ștefan, și ambasadorul Ira
nului la București, Ahmad Aja- 
Uooeian.

Un interviu al tovarășului K. Cernenko despre problema 
tratativelor sovieto-americane

MOSCOVA 18 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat ziarului a- 
merican „Washington Post". Kon
stantin Cernenko. secretar • general 
al C.C. al P.C.U.S.. președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. a relevat că. în cazul in care 
propunerea președintelui Reagan, 
potrivit căreia S.U.A. sint gata să 
reia dialogul cu Uniunea Sovietică 
privind. un larg cerc de probleme, 
inclusiv controlul asupra armamen
telor. nu reprezintă doar o simplă 
mișcare tactică. Uniunea Sovietică 
nu va rămine datoare. Noi. a ară
tat Konstantin Cernenko. am fost 
întotdeauna gata pentru tratative se
rioase si constructive. Sintem gata 
pentru negocieri in scopul elaborării 
si încheierii unui acord privind pre- 
intimpinarea militarizării Cosmosu
lui. inclusiv renunțarea totală la sis
temele antisatelit. odată cu instau
rarea. simultan cu începerea trata
tivelor. a unui moratoriu reciproc a- 
supra experimentării si desfășurării 
armamentelor cosmice. Rămine in 
vigoare si propunerea U.R.S.S. că 
puterile nucleare să inghete. sub 
raport cantitativ si calitativ, toate 
armamentele nucleare de care dis
pun.

Există posibilitatea reală de a 
duce oină la capăt elaborarea acor
dului in legătură cu interzicerea ge
nerală si totală a experiențelor cu 
arma nucleară. Dacă nu vop mai 
exista asemenea experiențe. înseam
nă că nu, se va mai perfecționa a- 
cest armament, iar cursa înarmări
lor nucleare va fi frinată — a spus 
K. Cernenko. Si in acest caz S.U.A. 
ar putea să demonstreze prin fapte 
sinceritatea declarațiilor lor în fa
voarea limitării armamentelor nu
cleare. Ele pot dovedi acest lucru și 
prin ratificarea tratatelor sovieto- 
americane cu privire la experiențe
le nucleare subterane, tratate sem
nate incă in anii 1974 și 1976.

Uniunea Sovietică a adresat nu o 
dată Washingtonului apelul de a 
urma exemplul nostru, de a se anga
ja să nu folosească, primul, arma 
nucleară, a arătat K. Cernenko.

Am mai avut ocazia să o spun și 
vreau să reafirm că ne pronunțăm 
pentru relații bune cu S.U.A.. iar 
experiența demonstrează că aceste 
relații not fi cu adevărat bune. Pen
tru aceasta este necesară dorința 
reciprocă de a edifica aceste rela
ții ne bază de egalitate, in avanta
jul reciproc si in folosul cauzei 
Păcii.

Rezultate în realizarea programului 
de stabilizare economică al R.S. F. I.

BELGRAD 18 (Agerpres). — Ac
tuala etapă de dezvoltare social-eco
nomică a Iugoslaviei se caracterizea
ză prin eforturile sporite ale clasei 
muncitoare, ale oamenilor muncii in 
lupta pentru înfăptuirea programu
lui ne termen lung de stabilizare 
economică si , pe linia dezvoltării pe 
mai departe a relațiilor socialiste de 
autoconducere — se evidențiază in 
concluziile recentei plenare a C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia. transmise de agenția Taniug. 
Datorită eforturilor făcute, in primul 
rind in sfera producției, se obțin re

zultate care oferă o bază bună pen
tru indeplinirea mai rapidă și mai 
eficientă a sarcinilor ce decurg din 
programul de stabilizare economică.

C.C. al U.C.I. consideră că, por
nind de la prevederile programului 
de stabilizare economică, este nece
sar să se asigure creșterea pe mai " 
departe a producției, a venitului si 
exporturilor, schimbări structurale 
calitative în economie. Pe baza spo
ririi productivității muncii, printr-o 
mai bună folosire a capacităților 
existente, prin consolidarea altor 
factori economici. y

E DE PRESA
scurt

DECORARE. K. U. Cernenko. se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., i-a înminat lui 
Andrei Gromiko. membru al Bi
roului Politic, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de MinișȘri. ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., or
dinul .,Lenin" cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 75 de ani. anunță agen
ția T.A.S.S.

PREMII NOBEL. Premiul Nobel 
pentru fizică pe anul 1984 a fost 
atribuit oamenilor de știință Carlo 
Rubbia (Italia) și Simon Van Der 
Meer (Olanda) pentru contribuția 
lor la descoperirea particulelor 
timpurilor „W" și „Z“ mediatoare 
ale interacțiunii slabe — a anunțat 
Academia regală de științe din 
Stockholm. Premiul Nobel pentru 
chimie pe anul acesta i-a fost con
ferit biochimistului Robert Bruce 
Merrifield (S.U.A.) pentru rezulta
tele cercetărilor sale in domeniul 
dezvoltării sintezei polipeptidelor 
in fază solidă.

LA MOSCOVA, a avut loc. o în- 
tilnire a Comitetelor naționale de 
luptă pentru pace din țări socialis
te. inclusiv din România. Partici
pantii au efectuat un schimb de 
păreri cu privire la întărirea . co
laborării și unității mișcărilor pen
tru pace și dezarmare din Europa, 
din întreaga lume. împotriva cursei 
înarmărilor nucleare.

CONVORBIRI ANGOLEZO—A- 
MERICANE. La Luanda a avut loc 
o nouă rundă de convorbiri intre 
o delegație angoleză. condusă de 
ministrul de interne Alexander 
Rodrigues, și una americană, con
dusă de Frank Wisner, adjunct al 
secretarului de stat al S.U.A. pen
tru problemele africane — infor
mează agenția ANGOP. Convorbi
rile. se apreciază, s-au soldat cu 
rezultate pozitive si reprezintă 
continuarea discuțiilor anterioare 
vizînd depășirea impasului privind 
aplicarea rezoluției 435 a Consiliu
lui de Securitate referitoare la in
dependenta Namibiei — precizează 
agenția angoleză.

ACORD ARGENTINIANO-CHI- 
LIAN. Joi a avut loc la Ce

tatea Vaticanului ceremonia para- | 
fării acordului intervenit recent 
între Argentina și Chile cu pri- [ 
vire la reglementarea diferendului 
asupra canalului Beagle. Documen
tul urmează să fie aprobat de par- . 
lamentul argentinian și de autori- I 
tățile chiliene. Textul acordului, I 
realizat în urma unor negocieri 
purtate timp de peste cinci ani, I 
urmează să fie dat publicității si
multan în Chile și Argentina, vi
neri seara. .

PROBLEMA INSULELOR MAL- I 
VINE (FALKLAND). Secretarul 
general al O.N.U., Javier Perez de I 
Cuellar, apreciază, intr-un raport j 
asupra problemei Insulelor Malvi- 
ne (Falkland), că a constatat „do- i 
rinta. exprimată in mod repetat de 
ambele părți, de a găsi o modali- 1 
tate de reluare a dialogului lor. ca , 
și angajamentul de a nu recurge la 
forță in legătură cu această dispu- I 
tă“. relatează agenția U.P.I.

DEMONSTRAȚII ANTIAPART- 
HEID. în suburbiile locuite de afri- ' 
câni ale marilor orașe sud-africane
— Johannesburg, Pretoria. Durban I
— au avut loc manifestații „împotri- I 
va politicii de discriminare rasială 
promovate de autoritățile din R.S.A. |

GREVA. Peste 36 0(10 de munci- ' 
tori de la filiala firmei „General . 
Motors" din Toronto au declarat 
miercuri o grevă generală Pe ter- I 
men nelimitat, relatează agențiile 
Associated Press si France Presse. I 
Greviștii solicită înscrierea in noi- | 
le contracte colective de muncă a 
unor revendicări privind îmbonă- . 
tătirea condițiilor lor de muncă si I 
de viată. I

MODERNIZĂRI ALE REȚELEI I 
RUTIERE IN GRECIA. Secretarul | 
de stat la Ministerul Economiei Na
ționale al Greciei. Panayotis Rou- i 
meliotis. a anuntat că în tară este I 
în curs de execuție un important • 
proiect de construcție si moderni- , 
zare a rețelei rutiere, al cărui cost I 
total se ridică la 8,7 miliarde ' 
drahme. Este vorba de sosele. dru- . 
muri si autostrăzi in regiunile Ma- I 
cedonia si Thracia. din nordul si 
nord-estul tării. .
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