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

ȚARA - UN VAST ȘI DINAMIC ȘANTIER
AL MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE

Progrese substanțiale, înaintare 
fermă pe calea asigurării 

independentei energetice a tării

Creșterea producției de energie electrică
— în miliarde kWh —

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi după-amia- 
ză, pe ambasadorul Republicii De-

pe ambasadorul R. D.
mocrate Germane. Siegfried Bock, în 
vizită de rămas bun. cu ocazia în
cheierii misiunii acestuia în țara 
noastră.

Germane
A avut loc, cu acest prilej, o con

vorbire care s-a desfășurat intr-o at
mosferă tovărășească.

OBIECTIVELE PROIECTULUI DE DIRECTIVE

Dezvoltarea bazei energetice și de materii prime a țării a constituit, 
de-a lungul anilor construcției socialiste, o preocupare constantă a parti
dului nostru, reliefindu-se ca un obiectiv de maximă importanță îndeosebi 
în perioada de după Congresul al IX-lea al P.C.R. Este meritul incontes
tabil al tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi acționat cu hotărîre și 
stăruință, pe parcursul actualului cincinal, pentru realizarea programelor 
și hotărîrilor adoptate de Congresul al XlI-lea și Conferința Națională 
ale partidului în domeniul dezvoltării bazei energetice și de materii prime 
a țării, programe și hotărîri de o excepțională -însemnătate pentru progresul 
necontenit, economic și social, al României socialiste.

Tocmai pornind de la cerințele progresului continuu al societății 
românești, de la implicațiile pe care le generează criza energetică și de 
materii prime ce se manifestă pe plan mondial și luînd în considerare 
posibilitățile de valorificare mai suținută a resurselor interne, secretarul 
general al partidului a formulat obiectivul de importanță vitală privind 
asigurarea, in actualul deceniu, a independenței energetice a .țării. Sub 
conducerea și cu aportul determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
au fost elaborate măsuri și decizii de mare însemnătate pentru realizarea 
acestui obiectiv prioritar, pentru creșterea în ritmuri susținute a producției 
în ramurile chemate să asigure resursele energetice și de materii prime 
necesare dezvoltării economico-sociale a României. De-a lungul anilor 
actualului cincinal, ramurile industriei extractive și energetice au cunoscut 
o continuă dezvoltare și modernizare, Stâtlri' nostru atocind importante 
fonduri de investiții în acest scop. De la un an la altul, cantitățile sporite 
de cărbune, minereuri, energie electrică și hidrocarburi au făcut posibilă 
acoperirea în tot mai mare măsură, din producția internă, a necesarului 
de resurse de energie și materii prime.

Sint realități care dovedesc limpede că hotărîrile Congresului al 
XlI-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului se îndeplinesc în bune 
condiții, că țara noastră înaintează ferm pe calea asigurării independen
ței sale energetice. Rezultatele obținute pînă acum demonstrează realis
mul și justețea sarcinilor și obiectivelor stabilite de partid în acest do
meniu, angajarea plenară pentru traducerea lor in viață a minerilor, pe
troliștilor, energeticienilor și geologilor, a oamenilor muncii din alte 
ramuri ale economiei naționale.

Proiectul de Directive ale Congresului al XlII-lea al partidului pre
vede, ca o sarcină prioritară a cincinalului 1986-1990, dezvoltarea în 
continuare a bazei energetice și de materii prime a țării. Este limpede 
că o asemenea orientare reprezintă o opțiune fundamentală pentru 
progresul tot mai accelerat al economiei românești, o dovadă elocventă 
a consecvenței cu care partidul nostru, secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, urmăresc asigurarea tuturor condițiilor materiale 
pentru înfăptuirea programului de edificare a societății socialiste multila
teral dezvoltate și de înaintare a patriei noastre spre comunism.

Creșterea producției de cărbune net
— în milioane tone —

înfățișăm în paqina a 111-a un amplu tablou al 
realizărilor si perspectivelor în acest domeniu

1980__________1984___________ 1990 J
_________________ J

ALE CONGRESULUI AL XIII-LEA

Perfecționarea relațiilor de 
și sociale, in consens cu 
dezvoltării multilaterale

Perfecționarea relațiilor socialiste 
de producție reprezintă o componen
tă de,bază a procesului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, căreia P.C.R. ii acordă o 
atenție deosebită. în documentele 
programatice ale partidului, in lucră
rile secretarului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a fost for
mulată și fundamentată concepția că 
perfecționarea relațiilor de produc
ție și sociale, in strinsă legătură cu 
dezvoltarea forțelor de producție, re
prezintă un puternic factor al pro
gresului economico-social, răspun- 
zind, in același timp, cerințelor ma
turizării și consolidării noii ormduiri 
sociaje. af irmării pe un pian superior 
a trăsăturilor și . virtuților acesteia. 
Referindu-se la această latură deo
sebit de importantă a politicii parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia la Conferința Națională a 
P.C.R. din decembrie 1982 : „Societa
tea socialistă românească s-a dezvol
tat intr-un ritm intens și a ajuns la 
un nivel inalt. Odată cu creșterea 
puternică și modernizarea forțelor de 
producție s-au perfecționat și rela
țiile de producție. Cu toate acestea, 
se poate spune că există o anumită 
contradicție intre dezvoltarea puter
nică a forțelor de producție și dez
voltarea relațiilor sociale și de pro
ducție, acestea manifestind o anumi
tă tendință de rămînere în urmă. 
Este necesar să acționăm pentru 
realizarea unei concordanțe cît mai 
depline intre cele două laturi, pen
tru perfecționarea in continuare a re
lațiilor sociale, a formelor de condu
cere și planificare".

în anii care vin. vor avea loc am
ple schimbări în nivelul si structura 
forțelor de producție, care impun și 
perfecționarea relațiilor de produc
ție. între aceste modificări, pe pri

mul plan se situează : ridicarea ni
velului tehnic al producției, prin îm
bogățirea aparatului de producție cu 
cele mai noi cuceriri aje științei și 
tehnicii și prin dezvoltarea priorita
ră a ramurilor și subramurilor de 
înaltă tehnicitate și complexitate. 
Ește edificator in această privință 
faptul că ponderea producției indus
triale realizate in sisteme automa
tizate și mecanizate se va ridica la 
70 la sută in anul 1987 și la peste 90 
la sută la sifîrșitul viitorului cincinal, 
că se vor accentua creșterea si di
versificarea producției materiale și 
de servicii, adincirea diviziunii socia
le a muncii și amplificarea procese
lor- de specializare a producției, pre
cum și a cooperării între unitățile 
economice, ridicarea pe o treaptă su
perioară a procesului de repartizare 
a forțelor de producție pe teritoriul 
țării ș.a.

Ca urmare a acestor transformări 
și în deplin acord cu concepția pro
movată de partid, proiectul de Di
rective ale Congresului al XlII-lea 
al P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
ecojiomico-socială a României in 
cincinalul 1986—1990 și în perioada 
următoare, pînă în anul 2 000, con
feră orientărilor și preocupărilor 
partidului în acest domeniu valoarea 
unei prevederi programatice, inte
grate organic în ansamblul sarcinilor 
de bază a căror înfăptuire urmează 
să asigure ridicarea României socia
liste pe o nouă treaptă, superioară, 
de progres economic, social. Printr-o 
formulare concisă și cuprinzătoare 
smt avute în vedere atit conținutul 
acestui proces, cit și formele politi- 
co-organizatorice și finalitatea social- 
politică a măsurilor ce vor fi adop
tate : „Se vor perfecționa, în con
tinuare, relațiile de producție și so
ciale, va fi ridicată la un nivel și

producție 
cerințele 

a patriei
mai înalt activitatea întregului sis
tem al organismelor democrației 
noastre muncitorești, revoluționare, 
participarea unită a tuturor catego
riilor de oameni ai muncii — in ca
litatea lor de producători, proprie
tari și beneficiari nemijlociți a tot 
ceea ce se realizează în țara noastră 
— la conducerea vieții economice și 
sociale, a societății, Ia făurirea în 
mod conștient a destinului nou, so
cialist și comunist al României".

La baza acestui proces amplu și 
complex se află dezvoltarea proprie
tății socialiste și perfecționarea re
lațiilor și principiilor de proprietate. 
Un prim aspect Și O direcție de bază 

' o constituie creșterea avuției socia
liste, prin sporirea și modernizarea 
fondurilor de producție, în primul 
rind a celor fixe. Este ușor de ima
ginat cît de mult se va amplifica 
proprietatea socialistă, care în mo
mentul de față dispune de fonduri 
fixe in valoare de 2 600 miliarde lei, 
dacă avem în vedere faptul că în. 
perioada 1986—1990 se vor efectua 
investiții în valoare de 1 350—1 400 
miliarde lei. Caracteristica principală 
va fi dată însă de modernizarea pu
ternică și Îmbunătățirea substanțială 
a conținutului și structurii acestora, 
prin orientarea investițiilor cu precă
dere către lucrări de modernizări și 
reutllări în industrie.

întărirea și perfecționarea relați
ilor de proprietate au la bază apli
carea măsurilor adoptate de partid 
și de stat în cursul anului trecut cu 
privire la perfecționarea regimului 
juridic al proprietății întregului po
por, precum și la participarea oame-

Gheorqhe CREȚOIU
(Continuare în pag. a V-a)

MARELUI FORUM AL COMUNIȘTILOR - FAPTELE DE MUNCĂ ALE ȚĂRII

Răspundere comunistă pentru îndeplinirea
riguroasă a fiecărui indicator al planului

întreaga recoltă-transportată 

și pusă neîntîrziat la adăpost!

Cînd exigența 
se înscrie la cuvînt...

Adunările de dare de seamă și 
alegeri din organizațiile de bază 
s-au încheiat. De asemenea, con
ferințele organizațiilor de partid 
din întreprinderi, instituții, unităti 
agricole. Sint în plină desfășurare 
conferințele organizațiilor munici
pale de partid. Ele au loc intr-un 
moment de puternic avint în 
muncă generat de entuziasmul si 
hotărîrea cu care acționează comu
niștii. clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea, intregul nostru 
popor pentru a întimoina cu noi si 
remarcabile fapte de muncă cel 
de-al XlII-lea Congres al partidu
lui. intr-un moment in care toate 
tortele națiunii suit angajate pen
tru îndeplinirea exemplară a pla
nului pe acest an si pregătirea pro
ducției anului viitor, pentru reali
zarea sarcinilor actualului plan cin
cinal si pregătirea celui viitor.

în mod firesc, reprezentind o ac
țiune politico-organizatorică de im
portantă deosebită in viata-fiecărei 
organizații de partid, adunările si 
conferințele de dare de seamă si

alegeri au constituit un moment de 
bilanț, dar si de analiză exigentă, 
responsabilă a rezultatelor obținute 
in îndeplinirea sarcinilor ce revin 
fiecărui comunist, fiecărui colectiv 
de muncă. întreaga activitate des-

Idei majore desprinse din 
adunările și conferințele 

de dare de seamă 
și alegeri

făsurată de organizațiile de partid 
a fost analizată in lumina orientă
rilor si indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceausescu formulate la 
Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. : „Pentru a vorbi de buna 
desfășurare a alegerilor de partid 
și de buna pregătire a Congresului, 
trebuie să ne propunem. în primul 
rind, să facem ca organizațiile de 
partid — de la toate nivelurile —

să acționeze cu întreaga răspun
dere pentru îndeplinirea rolului 
lor de forță politică conducătoare, 
de unire a eforturilor tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, a întregului popor 
pentru desfășurarea în cele mal 
bune condiții a activității de reali
zare a planului de dezvoltare eco- 
nomico-socială. Numai astfel ne 
vom pregăti temeinic si alegerile 
se vor desfășura in bune condiții".

în acest spirit, o idee majoră 
reliefată cu putere in cadrul dezba
terilor. fie că au avut loc in între
prinderi ale industriei producă
toare de materii prime si surse 
energetice, ale industriei construc
toare de mașini sau siderurgiei, pe 
șantiere de construcții sau in trans
porturi, în agricultură, a fost înalta 
răspundere ce revine fiecărui co
munist — muncitor sau maistru.

Al. PINTEA
(Continuare în pag. a Il-a)

Oamenii muncii din agricultură, toți 
lucrătorii ogoarelor, alături de toti oamenii 
muncii din întreaga tară, se află în aceste 
zile angajați cu toate forțele la realizarea 
exemplară a sarcinilor ce le revin, pentru 
a întimoina marele forum al comuniștilor. 
Congresul al XlII-lea al partidului, prin 
încheierea la timp a tuturor lucrărilor 
agricole de toamnă. Dealtfel, stadiul 
..la zi" al lucrărilor agricole indică impor
tante succese în desfășurarea lor. Astfel, 
din datele furnizate de Ministerul Agricul
turii rezultă că în seara zilei de 24 octom
brie mai rămăseseră de strins porumbul de 
pe 32 la sută din suprafața cultivată (mai 
puțin de 800 000 hectare), sfecla de zahăr 
— de pe 27 la sută, orezul — de Pe 42 la 
sută, soia — de ne 4 la sută, iar strugurii 
pentru vin — de pe 15 la sută din supra
fața podgoriilor aflate Pe rod.

Printr-o puternică mobilizare a forțelor 
de la sate este posibil ca recoltarea tuturor 
culturilor de toamnă să se încheie pînă la 
sfirșitul acestei luni. Problema care se 
pune însă acum cu cea ma'i mare acuitate 
este cea a intensificării la maximum a 
transportului producției aflate încă pe cîmp 
si a depozitării acesteia in cele mai bune 
condiții. Mai ales că pe cîmp. depo
zitate. în grămezi. sub cerul liber.

se mai află cantităti foarte mari de 
diferite produse agricole : peste 1 270 000 
tone de sfeclă de zahăr, sute de mii de 
tone de porumb stiuleti. fără a mai lua m 
considerare roadele din grădini, podgorii si 
livezi. Prima măsură care se impune în
aceste condiții 
mijloacelor de 
atit cele ale 
si cele ale gospodăriilor populației. Pentru

este utilizarea tuturor 
transport existente — 

unităților agricole, cît

mărirea capacității de transport este ne
voie. totodată, ca unităților agricole să le 
fie puse la dispoziție un număr sporit de 
autocamioane de la tmitățile industriale, 
fără a se perturba însă activitatea acestora. 
A doua direcție de acțiune, care în esență 
este si cea mai importantă, se referă la 
necesitatea stabilirii în fiecare unitate a- 
gricolă și la bazele de recepție a unui an
samblu de măsuri menite să asigure creș
terea indicelui de utilizare a mijloacelor 
de transport, care în multe locuri este încă 
scăzut. Pentru aceasta este nevoie să fie 
spdrit numărul oamenilor din echipele de 
încărcare și descărcarea mașinilor, să se în
ființeze baze volante de preluare a produc
ției. iar activitatea la bazele de recepție să 
se desfășoare în trei schimburi, astfel incit 
fiecare mijloc de transport să poată efectua 
zilnic cel 'puțin 3—4 curse.

OAMENI Al MUNCII DIN INDUSTRIE Șl AGRICULTURĂ!

Munciți fără preget, cu înaltă răspundere, pentru a întîmpina Congresul al XlII-lea al partidului cu 
rezultate cît mai bune în îndeplinirea planului pe 1984 la producția fizică, la export, la toți indicatorii! 
Faceți totul pentru pregătirea temeinică a producției anului viitor!

Nu precupețiți nici un efort pentru a încheia pînă la sfirșitul lunii octombrie strîngerea, transpor
tul și depozitarea întregii recolte, livrarea integrală a produselor prevăzute la fondul de stat! Urgentați 
toate lucrările necesare pentru a pune baze solide recoltelor mari din 1985!

I-am auzit vorbind 
despre munca lor, des
pre ei înșiși sau vor
bind unii despre acti
vitatea altora, pe co
muniștii din unele 
sectoare de producție 
ale cîtorva cooperative 
agricole făcînd parte 
din același consiliu a- 
groindustrial — Greci, 
județul Tulcea. Cu 
mici excepții, oamenii 
aceștia emiteau jude
căți severe, care ar fi 
putut să-i dea celui 
din afara unităților lor 
o imagine in culori 
deloc strălucitoare. 
Dar, cum se va vedea, 
ei nu pentru „cei din 
afară" vorbeau...

La una din aceste 
ședințe, organizatorul 
de partid, Dumitrașcu 
Decu, alături de care 
ședeam, s-a simțit o- 
bligat să-mi ofere 
cheia acestui mod de 
a se desfășura discu
țiile, spunîndu-mi : 
„Dacă cineva, peste 
mulți ani, ar descoperi 
hirtiile acestei ședințe 
și n-ar mai ști și alte 
lucruri despre noi, ar 
putea să ne judece 
greșit". Și apoi, cu un 
ris ușor : „Numai că 
oamenii pe care îi ve
deți și îi ascultați sint 
oameni minunați, ei 
nu la ceea ce vor cre
de despre ei «arheolo
gii» din viitor se' gîn- 
desc, ci la treburile lor 
de acum ; vor să 
meargă totul bine, me
reu mai 'bine".

Era, într-adevăr, în 
modul acestor comu
niști de a vorbi, in
tr-un moment de bi
lanț, despre propria 
lor activitate un fel 
matur de a concepe 
răspunderile muncii 
lor. Iată, de exemplu,

adunarea organizației 
de partid a două fer
me vegetale din C.A.P. 
Garvăn.

în darea de seamă, 
prezentată de către un 
țăran, fără dicția omu
lui versat in ale ședin
țelor dar cu glas răspi
cat, se spunea, la un 
moment dat, o frază 
despre mecanizatorii 
care și-au făcut une
ori chiar mai mult de- 
cît datoria pentru că, 
atunci cînd lucrările 
de întreținere a cultu
rilor nu s-au mai pu
tut face mecanizat, au 
coborît de pe tractoa
rele lor și au pus mina 
pe sapă, în rind cu 
ceilalți lucrători ai 
cîmpului. Cu coope
ratorii care nu erau 
destui, că nu toți ve
niseră Ia lucru... Erau 
astfel lăudați tracto
riștii pentru un fapt 
cu adevărat remarca
bil și criticați, în ace
lași timp, comuniștii 
din respectivele echi
pe de cimp.

După această remar
că făcută în darea de 
seamă ar fi fost, poa
te, de așteptat ca trac
toriștii lăudați să se 
simtă măguliți și total 
împăcați cu ei înșiși. 
Ei, ca să zicem așa, 
„au ieșit bine". Și, to
tuși, nu. Iată-1 înscris 
la cuvînt, printre pri
mii, pe un tractorist, 
Costică Hogea. Vor
bește pe un ton, i-aș 
zice, polemic : „Eu 
cred că principalul lu
cru, la noi în agricul-

Mlhai CARANF1E
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI AL XIII-LEA AL PARTIDULUI
puternică mobilizare pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor economice

TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE - ÎNCHEIATE 
ÎN CEL MAI SCURT TIMP!

Planul la producția fizică si export
- îndeplinit integral I

cluj. Mii de 
la culesul

Pe ogoarele județului Cluj. în a- 
ceste zile frumoase de toamnă se 
lucrează cu forțe sporite la strîn- 
gerea recoltei. Pretutindeni pe 
ogoare întîlnești oameni harnici, 
inimoși, care știu că acum este mult 
de lucru și că trebuie să acționeze 
energic pentru ca tot ceea ce a 
rodit cîmpul să fie strîns neîntâr
ziat, cu grijă de buni gospodari. In 
mai toate unitățile județului așa se 
și lucrează. Ne-am convins de a- 
ceasta în unitățile agricole din con
siliile agroindustriale Iclod. Bon- 
țida, Gherla, Dej, Cluj și Aghireșu, 
unde au fost concentrate în aceste 
zile forțe însemnate la culesul po
rumbului, ceea ce a făcut ca viteza 
de lucru să sporească de la o zi la 
alta. Practic, în multe cooperative 
agricole s-a reușit să se realizeze 
și chiar să se depășească viteza de 
lucru planificată.

în ziua de 24 octombrie, bună
oară, în unitățile din consiliul agro
industrial Iclod, în afara celor 28 
de combine, la culesul porumbului 
participau și mii de cooperatori și 
membrii lor de familie. In lanurile 
C.A.P. Aluniș se știau 350 de mem
bri cooperatori, iar 60 de elevi de 
la școala din localitate culegeau 
știuleții ce mai rămîneau în urma 
combinelor. Pînă seara s-au recol
tat peste 20 hectare. Inginerul-șef 
al consiliului agroindustrial, Paho- 
ne Pop, ne spune că tot atît de 
bine este organizată munca și la 
fel de intens se lucrează la culesul 
porumbului și în cooperativele 
agricole Livada, Iclod, Lujerdiu și 
Bîrlea, unde această cultură a fost 
strînsă de pe cele mai mari supra
fețe. Muncindu-se în acest mod, în 
ziua de 24 octombrie, în unitățile 
din acest consiliu agroindustrial 
porumbul a fost adunat și trans
portat din cîmp de pe aproape 400 
hectare, cu 50 hectare mai mult 
decît în ziua precedentă.

La data de 24 octombrie, în uni
tățile agricole din județul Cluj po
rumbul mai era de recoltat de pe 
54 la sută din suprafața cultivată. 
Pentru încheierea grabnică a aces
tei lucrări în tot județul este ne
voie, așa cum reiese din experiența 
consiliului agroindustrial Iclod, care 
este cel mai avansat cu recoltarea, 
ca și în celelalte unități agricole să

brăila, Se acționează energic pentru 
urgentarea transportului produselor

în județul Brăila, recoltarea po
rumbului a intrat în faza finală, 
pînă miercuri seara recolta fiind 
strînsă de pe 73 500 hectare din 
cele 98 530 hectare cultivate. Pro
blema cea mai importantă o consti
tuie însă urgentarea transportului 
și depozitării producției, întrucît în 
cîmp se află 125 000 tone de porumb 
recoltat, la această cantitate ur- 
mînd să se adauge circa 180 000 
tone care trebuie să fie a- 
dunate. De la această situație, de 
la necesitatea stringentă ca intr-un 
timp cît mai scurt să fie pusă la 
adăpost întreaga recoltă au pornit 
măsurile întreprinse de comanda
mentul județean pentru agricul
tură.

Mai întîi s-a analizat posibilita
tea detașării unor mijloace de 
transport din municipiu, fără a se 
afecta procesul de producție al u- 
nităților economice, reușindu-se pe 
această cale suplimentarea capaci
tății de transport eu încă 600 tone 
pe zi. Alte mijloace de transport, 
totalizînd 500 tone pe zi, au fost 
redistribuite din horticultura — 
sector unde volumul de transpor
turi a scăzut față de perioada an

RĂSPUNDERE
(Urmare din pag. I)
proiectant, inginer sau director — 
pentru soarta producției, pentru 
îndeplinirea zi de zi. riguroasă, 
exemplară, a planului Ia toti indi
catorii. Este aceasta datoria statu
tară a fiecărui membru al partidu
lui. este datoria de onoare a co
munistului de a fi întotdeauna mo
del de abnegație și hotărîre. de 
pricepere si inițiativă, de dăruire 
si conștiință revoluționară, de a se 
situa permanent în fruntea tuturor 
acțiunilor, mobilizînd prin faptele 
și exemplul său si Pe ceilalți oa
meni ai muncii la îndeplinirea 
sarcinilor de olan, a tuturor obiec
tivelor ce revin colectivelor de 
muncă din hotărîrile si programele 
prioritare initiate de partid, din 
orientările si indicațiile secretaru
lui general al partidului.

Economia noastră națională este 
astăzi un tot unitar, un uriaș Și 
complex angrenai. în care fiecare 
mecanism, adică fiecare întreprin
dere îsi are un rol si un loc bine 
determinate și trebuie să funcționeze 
ireproșabil. Răspunderea comunistă 
pentru îndeplinirea riguroasă a 
planului, a sarcinilor de prodtictie 
rezultă astfel si din aceea că ne- 
livrarea la timp a unei piese, oricit 
de mică ar fi ea. dar care prin 
planul de cooperare intră în com
ponenta unor produse sau suban- 
samble realizate de alte întreprin
deri. are implicații directe asupra 
realizării la timp a planului, une
ori într-un șir întreg de întreprin
deri. Iată de ce — au ținut să sub
linieze cu fermitate comuniștii în 
cadrul dezbaterilor — nu este și nu 
poate fi indiferent nici unui comu-

oameni în cîmp 
porumbului
fie sporită viteza de lucru prin 
participarea tuturor oamenilor de la 
sate la această acțiune. In mod deo
sebit trebuie să fie luate măsuri de 
accelerare a ritmului de recoltare 
în unitățile din consiliul agroindus
trial Cimpia Turzii, unde porumbul 
a fost strîns de pe numai 20 la sută 
din suprafață. în unele din unită
țile din acest consiliu se lucrează 
într-un ritm inexplicabil de lent. 
La C.A.P. Ceanu Mare, de exem
plu, care are o suprafață de peste 
800 hectare cu porumb, cu o zi în 
urmă se recoltaseră numai 70 hec
tare, iar la C.A.P. Urca — doar 30 
hectare. în același ritm necores
punzător s-a lucrat pînă acum și 
în cooperativele agricole Țaga, Că
tina și Feldioara, din consiliul agro
industrial Țaga. Această stare de 
lucruri a fost analizată de coman
damentul agricol județean, care a 
luat măsuri ca și în aceste unități 
să se asigure o mai mare mobiliza
re de forțe mecanice și umane în 
cîmp, la recoltare.

Tot în scopul intensificării ritmu
lui la recoltare, datorită măsurilor 
luate de comitetul județean de 
partid, cooperativele agricole și în
treprinderile agricole de stat sint 
sprijinite zilnic la recoltare de mii 
de oameni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile din orașele 
Cluj-Napoca, Dej, Turda, Gherla 
și Huedin. De asemenea, comitetul 
județean de partid a stabilit ca din 
anumite unități economice, fără să 
fie perturbată activitatea de pro
ducție, să fie dirijate unele mij
loace de trapsport în vederea adu
cerii din cîmp și punerii la adăpost 
a porumbului și a celorlalte pro
duse.

Ca atare, prin toate măsurile sta
bilite de organele județene de 
partid și agricole, se asigură o 
amplă mobilizare a forțelor umane 
la cules, organizarea exemplară a 
muncii în cîmp, ceea ce va permi- 
țe ca recoltarea porumbului de pe 
întreaga suprafață, ca și a celor
lalte roade ale toamnei — sfecla de 
zahăr, legumele, fructele — să se 
încheie pină la sfîrșitul acestei luni.

Marin OPREA
corespondentul „Scinteii*

terioară. Totodată, organizîndu-se 
cu mai multă chibzuință folosirea 
mijloacelor de transport necesare 
sectorului zootehnic — și de aici 
s-a redistribuit la transportul pro
duselor din cîmp o capacitate de 
încă 200 tone pe zi.

Se cuvine menționat, totodată, că 
prin măsurile hotărîte de coman
damentul județean pentru agricul
tură, în unități au fost repartizați 
și acționează în permanență acti
viștii de partid și de stat, care au 
ca sarcină specială organizarea în 
cele mai bune condiții a transpor
tului recoltei. După modul în care 
se acționează, se prevede o creștere 
a indicelui de utilizare a mașinilor 
de la 3 la peste 4 curse pe zi.

Mai trebuie adăugată și o altă 
măsură care, în actuala campanie 
agricolă, duce la creșterea ritmului 
transportului recoltei: folosirea cu 
eficiență sporită a forței de muncă 
și economisirea carburanților și lu- 
brifianților. Este Vorba de înființa
rea a 31 de depozite intermediare, 
dotate cu tot ce este necesar pen
tru preluarea, și depozitarea cores
punzătoare a recoltei. In acest fel, 
distanța de transport a fost redusă

COMUNISTĂ PENTRU ÎNDEPLINIREA FIECĂRUI INDICATOR AL
nist, nici unui om al muncii cum 
sint realizate sarcinile planului de 
producție în totalitate și la fiecare 
indicator în parte în toate unitățile 
și în toate ramurile economiei 
naționale.

Fiecare indicator, fiecare preve
dere ale planului de producție al 
întreprinderilor sint corelate cu ce
rințele altor unităti. cu necesită
țile economiei naționale in an
samblul ei. Grija fiecărui cadru de 
conducere, fiecărui specialist, fie
cărui comunist pentru bunul mers 
al producției, pentru asigurarea 
unei bune activități economice tre
buie să fie organic legată de asi
gurarea eficientei, de modul in care 
se realizează, spre exemplu, nu 
numai producția fizică in ansam
blu, ci și fiecare sortiment in 
parte, în ce condiții materiale si 
energetice, cu ce cheltuieli de pro
ducție. In această ordine de idei, 
in cadrul adunărilor si conferințe
lor de partid, multi comuniști au 
cerut cadrelor de conducere, fie ei 
directori de centrale și întreprin
deri. șefi de secții sau ateliere, in
gineri. contabili-sefi. care prin 
competentă si atribuții răspund de 
îndeplinirea olanului, să se ocupe 
cu înaltă răspundere de organiza
rea riguroasă a producției si a 
muncii, de asigurarea aprovizio
nării tehnico-materiale. de întărirea 
ordinii si disciplinei, de aplicarea 
efectivă a acordului global, astfel 
incit mecanismul economic al fie
cărei întreprinderi să funcționeze 
la parametrii maximi, iar rezulta
tele. indicatorii eficientei econo
mice să se situeze la cotele cele 
mai înalte.

Pe ogoarele județului Teleorman. După recoltarea porumbului, arături de 
toamnă

sub 15 km, creîndu-se astfel posi
bilitatea folosirii mai intense a a- 
telajelor. De asemenea, în Insula 
Mare a Brăilei, unde pe cîmp mai 
există o cantitate mare de porumb, 
s-au organizat cinci puncte de pre
luare în sistem bordoșlep, fiecare 
cu o capacitate zilnică de 4 500— 
5 000 tone.

Măsuri corespunzătoare au fost 
luate și pentru creșterea ritmului 
transportului sfeclei de zahăr, a- 
vîndu-se în vedere faptul că în pe
rioada imediat următoare 150 000

VASLUI: Ritmul zilnic la executarea 
arăturilor s-a dublat

Oamenii muncii de pe ogoarele 
județului Vaslui acționează în aces
te zile cu toate forțele pentru strîn- 
gerea grabnică a întregii recolte de 
toamnă si pentru punerea unor 
baze temeinice celei din anul vii
tor. „Experiența unităților agricole 
fruntașe — ne spune ing. Mihai 
Butnaru. directorul direcției agri- 
cble județene — ne-a demonstrat 
necesitatea si importanta deosebită 
a arăturilor adinei de toamnă. Fă
cute din vreme si de bună calitate, 
acestea asigură, mai ales în zona 
noastră colinară, atît la porumb, cît 
si la celelalte culturi, sporuri sub
stanțiale de recoltă. In consecință, 
acum acționăm cu toate forțele la 
executarea ogoarelor de toamnă".

în scopul intensificării ritmului 
arăturilor si încheierii lor pînă la 
10 noiembrie, comandamentul a- 
gricol județean a luat o serie de 
măsuri pentru a se mobiliza efec
tiv toate forțele umane si meca
nice existente la eliberarea de 
resturi vegetale a terenurilor si 
crearea frontului de lucru necesar 
tractoarelor. în asa fel incit viteza 
zilnică să se dubleze fată de zilele 
anterioare. Cea mai importantă si 
eficientă măsură s-a dovedit a fi 
organizarea în toate unitățile agri
cole a lucrului în două schimburi 
prelungite, unul de zi si altul de 
noapte. Pentru aceasta, comitetul 
județean de partid a dispus supli
mentarea cu 460 a numărului de 
tractoare la arat, din cele devenite

Adunările si conferințele de 
partid au reliefat cu putere, tot
odată. necesitatea întăririi răspun
derii organelor de conducere colec
tivă — comitetele si birourile de 
partid, consiliile oamenilor muncii 
si birourile lor executive — pentru 
îndeplinirea exemplară a planului. 
Este necesar ca spiritul de înaltă 
exigentă si răspundere revoluțio
nară. spiritul combativ, critic si 
autocritic. în care comuniștii au 
analizat activitatea în cadrul adu
nărilor si conferințelor de partid, 
să se regăsească si in adunările ge
nerale ale oamenilor muncii, care 
dezbat in aceste zile sarcinile de 
plan pe 1985. pentru ca in aceste 
foruri ale democrației muncitorești 
să se analizeze temeinic si să se 
adopte măsuri care să valorifice 
întreg potențialul de muncă, de 
pricepere si inițiativă creatoare al 
tuturor oamenilor muncii, si în 
primul rînd al comuniștilor. în ve
derea îndeplinirii, exemplare a pla
nului ne' acest an si a asigurării 
condițiilor necesare pentru reali
zarea cu succes a olanului pe anul 
viitor, ultimul an al actualului 
cincinal.

Comuniștii de la sate, toti oame
nii muncii din agricultură au pri
mit, prin cuvintarea rostită de to
varășul Nicolae Ceausescu, secre
tarul general al partidului, la marea 
adunare populară de la Slatina cu 
prilejul „Zilei recoltei", noi si Pre
țioase orientări menite să asigure 
realizarea unor producții superi
oare în anii următori, progresul 
neîntrerupt al agriculturii noastre 
socialiste. Ceea ce a cerut cu prio
ritate secretarul general al partidu
lui comuniștilor de la sate, tuturor 

tone de sfeclă vor trebui să fie 
transportate la fabrici pentru in
dustrializare. Iată, așadar, un an
samblu de măsuri luate de coman
damentul județean pentru agricul
tură care creează condiții bune 
pentru urgentarea strîngerii, trans
portării și depozitării întregii re
colte într-un timp cît mai scurt și 
fără pierderi.

Comeliu IFRIM
corespondentul „Scinteii"

disponibile prin Încheierea altor 
lucrări.

„Pentru completarea cu mecani
zatori a celor două schimburi — 
ne-a precizat ing. Constantin Dum- 
vrăveanu. directorul trustului ju
dețean al mecanizării — folosim 
si un mare număr de muncitori din 
întreprinderile industriale, alti oa
meni ai muncii de la sate care 
Știu să conducă tractorul. în acest 
fel. numărul celor care lucrează 
acum în schimburi prelungite a 
fost suplimentat cu aproape 600 de 
oameni". Secțiile S.M.A. Zorleni. 
spre exemplu, servesc 6 cooperati
ve agricole. Cu tot ajutorul primit 
din unitățile economice birlădene. 
mai era nevoie de. oameni pentru 
schimbul doi la arajt. „Spre a re
zolva problema, am apelat la for
țele noastre — ne spune Vasile 
Sustea. președintele consiliului 
agroindustrial. Soluția ? Am com
pletat schimburile de lucru cu elevii 
din ultimul an ai liceului agroin
dustrial din localitate, care știu si 
pot să conducă tractorul. Ei sint de 
fapt schimbul nostru de mîine".

Este de relevat că. datorită orga
nizării activității în două schimburi 
prelungite, suplimentării forțelor 
umane si mecanice si utilizării la 
maximum a timpului de muncă, 
viteza zilnică la arat a sporit in ju
deț cu peste 2 000 hectare fată de 
zilele precedente.

Petru NECULA
corespondentul „Scinteii”

oamenilor muncii este să asigure 
zilnic o puternică mobilizare a for
țelor pentru stringerea si depozi
tarea grabnică a recoltei acestui 
an. pentru pregătirea temeinică a 
producției anului 1985. Este o dato
rie de mare cinste a noilor organe 
si organizații de partid de la sate 
ca. in atmosfera de puternică an
gajare în muncă. în cinstea .Con
gresului, să asigure încheierea în 
cele mai bune condiții a actualului 
an agricol, să generalizeze in toa
te unitățile experiența fruntașilor, 
pentru a porni la pregătirea anului 
viitor de la înălțimea rezultatelor 
superioare ale anului 1984.

în marea majoritate a colective
lor de muncă, imediat după adu
nările si conferințele de dare de. 
seamă și alegeri, noile organe de 
partid au trecut la organizarea 
muncii, la desfășurarea unei ample 
activități menite să ridice calitatea 
muncii organizatorice si politico- 
educative la nivelul cerințelor ac
tuale, la nivelul maximei eficiențe, 
în vederea creșterii răspunderii si 
participării fiecărui comunist, a 
unirii tuturor forțelor la îndeplini
rea riguroasă a planului, a tuturor 
sarcinilor ce revin colectivelor res
pective de muncă.

Asigurind perfectionarea conti
nuă a stilului si metodelor de mun
că. folosind cu eficientă sporită 
metodele si formele muncii politi
co-educative de masă, bizuindu-se 
în întreaga lor activitate ne marele 
potential al activului de partid, al 
comuniștilor cu experiență antre
nați în diferite colective de anali
ză si control, noile organe alese 
sînt chemate să urmărească cu 
perseverentă creșterea contribuției

FAPTE DE MUNCĂ LA PANOUL DE ONOARE AL ÎNTRECERII
Galați. cinstea celui de-al 

XIII-lea Congres al partidului, oa- 
,menii muncii din industria județu
lui Galați raportează realizarea 
unor cantități însemnate de produ
se peste sarcinile de plan. Astfel, 
de la începutul anului și pină în 
prezent, colectivul Combinatului 
siderurgic Galați a produs supli
mentar circa 80 000 tone fontă, peste 
23 000 tone oțel și mai bine de 
22 000 tone laminate finite pline. O 
altă mare unitate gălățeană. între
prinderea laminorul de tablă, a 
produs, de asemenea, suplimentar, 
circa 2 700 tone laminate finite 
pline, 1100 tone table și benzi din 
oțel laminate la rece, peste 6 000 
tone profile formate la rece. In a- 
ceeași perioadă s-au mai realizat 
peste plan in unitățile gălățene im
portante cantități de utilaje tehno
logice pentru metalurgie, produse 
de mecanică fină, echipamente hi
draulice și pneumatice, panouri din 
beton armat, produse ale industriei 
alimentare etc. Colectivele de oa
meni ai muncii din județ sint ferm 
hotărite să acționeze cu eforturi 
sporite și in continuare, astfel incit 
să raporteze la marele forum al 
comuniștilor noi și prestigioase suc
cese. (Dan Plăeșu, corespondentul 
„Scinteii").

Mureș. In îudetul Mureș, 
preocuparea stăruitoare pentru spo
rirea producției industriale și a- 
daptarea structurii sale la noile ce
rințe ale dezvoltării economice s-a 
materializat, în perioada care a tre
cut din acest an, în realizarea unei 
producții-marfă suplimentare in 
valoare de peste 220 milioane lei. 
între altele, au fost livrate supli
mentar economiei naționale 6 472 
tone carbid, 9179 tone îngrășă
minte chimice, produse ale indus
triei electronice, electrotehnice și 
de mecanică fină, importante can
tități de cherestea, amoniac de 
sinteză și produse prelucrate din 
mase plastice. De remarcat că în
tregul spor de producție a fost ob
ținut prin creșterea productivității 
muncii, care, față de perioada si
milară a anului precedent, a Înre
gistrat o depășire de aproape 7 000 
lei pe fiecare lucrător. (Gheorghe 
Giurgiu, corespondentul „Scinteii").

Maramureș. colectivul da 
^preparatori de la Flotația, centrală

Promptitudine și răspundere în satisfacerea 
solicitărilor partenerilor externi

Atunci clnd am intrat în biroul in
ginerului Vasile Săvulescu, directo
rul Combinatului de produse sodice 
Govora, acesta tocmai citea telexul 

' cu numărul 73 193, transmis de în
treprinderea de comerț exterior 
„Chimimportexport" din București, 
în care se preciza : „Referitor la 
soda calcinată ușoară, firma Philips 
Brothers din Olanda solicită în plus 
30 000 tone, cu termene de livrare in 
lunile noiembrie-decembrie 1984 și 
ianuarie 1985".

— Ce decideți, tovarășe director ?
— Exact ceea ce am decis și în 

cazul unor socilitări similare primite 
din partea mai multor parteneri din 
Italia, Bangladesh. Iugoslavia. Thai
landa si din alte țări...

— Adică ?
— Vom satisface integral cererea 

și. dacă obținem mai devreme ac
ceptele vamale, ne vom strădui să 
onorăm întreaga comandă pină la în
cheierea acestui an.

Ne-am oprit asupra acestei sec
vențe deoarece ea caracterizează cît 

PLANULUI
comuniștilor în organizarea rigu
roasă, superioară, cu adevărat ști
ințifică a producției si a muncii, 
în întărirea ordinii si disciplinei. în 
promovarea susținută a experien
ței fruntașilor, a inițiativei valo
roase.

Desprinzînd concluzii din pro
pria activitate desfășurată, din 
criticile si propunerile făcute de 
comuniști în cadrul dezbaterilor, 
organizațiile de partid au datoria 
să pună in centrul activității lor. 
mai mult ca oricind. creșterea răs
punderii si participarea fiecărui co
munist. a fiecărui om al muncii la 
Îndeplinirea exemplară a tuturor 
sarcinilor de producție, si îndeo
sebi a celor vizînd realizarea pro
ducției fizice. îmbunătățirea per
manentă a calității si nivelului 
tehnic al produselor. înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor de export, 
creșterea mai accentuată a produc
tivității muncii, reducerea mai 
substanțială a consumurilor de ma
terii prime, materiale, energie si 
combustibil si valorificarea supe
rioară a acestora, punerea în func
țiune la termenele stabilite a noi
lor capacități de producție.

Măsura momentului politic efer
vescent pe care îl trăiesc în aceste 
zile comuniștii, toți oamenii muncii 
o dau, faptele. îndeplinirea în bune 
condiții a sarcinilor economice pe 
acest an reprezintă un examen de 
conștiință, de responsabilitate pe 
care fiecare comunist, fiecare orga
nizație de bază îl dă în fata sa. 
Dar îl dă în același timp în fața 
marelui forum al comuniștilor — 
Congresul al XIII-lea al partidu
lui.

din Baia Sprie — unde se prelu
crează cea mai mare parte a mine
reurilor din bazinul minier băimă- 
rean — și-a realizat, înainte de ter
men, planul pe 10 luni. Obținînd o 
depășire a producției-marfă în va
loare de peste 45 milioane lei, co
lectivul muncitoresc de aici dă 
viață, zi de zi, angajamentului de 
a întîmpina Congresul al XIII-lea 
al partidului cu rezultate de pro
ducție record. în același timp, ei 
desfășoară o amplă acțiune de mo
dernizare a liniilor de preparare, 
care vizează creșterea cu 30 la sută 
a productivității muncii și reduce
rea consumului de energie electrică 
pe tona de minereu prelucrat. 
(Gheorghe Susa, corespondentul 
„Scinteii").

Bihor. Cu cantității® de căr
bune extrase din subteran si cariere 
în aceste zile, minerii de la Voivozi 
au ridicat la peste 59 000 tone 
producția suplimentară de lignit 
net sortat livrat în acest an termo
centralelor. Sugestiv este faptul că 
aceste sporuri au fost obținute în 
condițiile in care cheltuielile totale 
la 1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decit cele planificate cu 
8,9 la sută, iar cele materiale cu 15 
la șută, cele mai bune rezultate 
obținindu-le sectorul minier Suplac, 
condus de Szabo Ludovic, și secto
rul cariere, coordonat de Nicolae 
Stoica. La sectorul Jurteana II a 
fost racordat circuitului productiv 
un nou abataj cu o capacitate .de 
400 tone lignit pe post de lucru, 
(loan Laza, corespondentul „Scin
teii").

Cluj. Colectivele de oameni ai 
muncii din unitățile economice ale 
județului Cluj și-au amplificat 
eforturile pentru onorarea exem
plară a sarcinilor de plan și a an
gajamentelor asumate în cinstea 
celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului, punind un accent deo
sebit pe realizarea producției des
tinate exportului. Măsurile luate 
de conducerile colective ale unită
ților privind organizarea fluxurilor 
de fabricație, aprovizionarea cu 
materii prime și materiale, aplica
rea unor tehnologii și procedee 
tehnologice noi pentru scurtarea 
ciclului de fabricație și îmbunătă
țirea calității produselor, organiza
rea de formații de lucru speciali

se poate de bine felul în care se ac
ționează in această perioadă in una 
din cele mai mari unități economice 
din județul Vilcea pentru onorarea 
comenzilor primite de la partenerii 
externi. Am făcut-o însă și din alt 
motiv. în primul semestru, puțini 
erau cei care credeau că restanțele 
înregistrate in acea perioadă la 
producția pentru export vor putea 
fi recuperate pină la încheierea anu
lui. Oamenii muncii din combinat nu 
s-au> împăcat însă nici o clipă cu 
această idee. Res'tanțele erau, intr-a
devăr, mari : peste 50 milioane lei.

La Combinatul 
de produse sqdice 

din Govora

Totuși, chimiștii și-au spus că, pînă 
la încheierea anului, toate obligații
le contractuale și comenzile primite 
vor putea fi onorate, astfel incit 
planul să fie îndeplinit integral.

— Rezultatele nesatisfăcătoare din 
primul semestru au stirnit parcă am
biția întregului colectiv, ne preci
zează tovarășa Eufrosina Băiașu, 
secretarul comitetului de partid pe 
combinat. Oamenii au înțeles exact 
importanta sporirii producției pen
tru export și au adoptat o nouă ati
tudine in muncă, s-au implicat mai 
activ în problemele producției. Pe 
fondul acestei atitudini responsabile 
a fost posibil să se ia o serie de 
măsuri tehnico-organizatorice. al 
căror principal obiectiv l-a consti
tuit realizarea unei producții fizice 
superioare prevederilor de plan. în 
condiții de calitate ridicată.

Acțiunile întreprinse pentru func
ționarea cu randamente superioare 
a utilajelor și instalațiilor au fost 
însoțite și de măsuri pentru crește
rea calității producției. Astfel, s-a 
introdus controlul tehnic pe fluxul 
de fabricație, preluindu-se după fie
care operație, la fiecare șarjă de 
sodă caustică, mostre la care se fac 
probe de laborator. In felul acesta, 
se verifică operativ, dar cu minuțio
zitate gradul de limpezire a soluții
lor. nivelul concentrației în substan
ță activă, dozările de reactivi.

— Intensificarea controlului pe 
fluxurile de fabricație — ne spune 
directorul combinatului — a avut 
efecte pozitive și imediate în creș
terea nivelului calitativ al producți
ei și. implicit, în atingerea ’ para
metrilor solicitați de partenerii noș
tri de peste hotare. La ora actuală, 
peste 80 la sută din soda caustică și 
90 la sută din soda calcinată sint de 
calitate superioară și extra.

Doi dintre specialiștii unității, in
ginerii Mircea Mirea și Romulus 
Andreica au conceput și realizat o 
instalație pentru spălarea coloane
lor de absorbție în contracurent, prin 
folosirea căreia s-a îmbunătățit pro
cesul de absorbție a amoniacului în 
saramură și deci s-a redus timpul 
necesar pentru această operație deo

zate au făcut ca 26 de întreprin
deri să-și îndeplinească sarcinile 
de export pe perioada care a trecut 
de la începu tul anului și pînă acum. 
Producția suplimentară livrată par
tenerilor externi de aceste unități 
însumează peste 42 milioane lei, 
reprezentînd produse metalurgice 
cu un grad ridicat de prelucrare, 
mașini și utilaje tehnologice pen
tru industria alimentară și frigori
fică, mașini pentru prelucrarea 
lemnului, produse chimice, mate
riale de construcții și altele. (Marin 
Oprea, corespondentul „Scinteii").

Suceava. Accentul pus de 
oamenii muncii de la întreprinde
rea de confecții din Suceava pe di
versificarea produselor și creșterea 
nivelului lor calitativ, pe realizarea 
ritmică a producției destinate ex
portului, prin buna organizare a 
întregii activități și constituirea u- 
nor brigăzi specializate în acest 
scop, s-a concretizat intr-un succes 
de prestigiu : îndeplinirea planului 
la export pe întregul an 1984. Co
lectivul unității, care dedică acest 
succes Congresului al XIII-lea al 
partidului, are asigurate comenzile 
necesare și va realiza pînă la sfîr
șitul anului o producție suplimen
tară pentru partenerii externi in 
valoare de 12 milioane lei. (Sava 
Bejinarlu, corespondentul „Scin
teii").

Harghita. R®alizat«a ritmică 
și integrală a sarcinilor la export 
constituie o preocupare majoră a 
oamenilor muncii români și ma
ghiari din industria județului Har
ghita. Prin larga afirmare a iniția
tivelor muncitorești valoroase pri
vind dinamizarea fluxurilor de fa
bricație cu noi și eficiente măsuri 
tehnico-orgânizatorice. colectivele 
din 12 întreprinderi industriale 
harghitene gu livrat suplimentar la 
export, de la începutul anului și 
pînă în prezent, produse in valoare 
de peste 12.5 milioane lei. Cele mai 
bune rezultate in onorarea comen
zilor suplimentare ale partenerilor 
externi au fost obținute de con
structorii de tractoare din Miercu- 
rea-Ciuc. constructorii de mașini și 
utilaje pentru industriile chimică 
și de prelucrare a substanțelor mi
nerale utile din Miercurea-Ciuc și 
Odorheiu Secuiesc. (I. D. Kiss, co
respondentul „Scinteii").

sebit de importantă de pe fluxul de 
fabricație. La rindul său, ing. Nico
lae Chituc, șeful secției de sodă cal- 
cinată I. a perfectat procesul de uti
lizare a unor filtre de mare capaci
tate. înlocuind sistemul clasic și ane
voios de filtrare a bicarbonatului de 
sodiu. In același scop, inginerul 
Gheorghe Croitoru a propus monta
rea unui nou separator magnetic.

Deosebit de important este fap
tul că acțiunile întreprinse pentru 
introducerea de noi tehnologii sau 
modernizarea celor existente nu au 
avut un caracter de campanie, ci se 
continuă acum la un nivel superior. 
Astfel, in prezent, un colectiv de 
specialiști se ocupă de finalizarea și 
punerea in funcțiune a unei origina
le instalații, care va permite obține
rea sodei caustice granulate.

— Acest nou sortiment — preci
zează ing. Ion Andrei — este tot 
mai intens solicitat la export, iar noi 
sîntem hotărîți să venim cît mai re
pede in intimpinarea cererilor pe 
care le-am primit, cu atît mai mult 
cu cit soda caustică granulată are 
un curs de revenire mult mai avan
tajos decit alte produse.

Ca urmare a măsurilor tehnico-or
ganizatorice luate in a doua parte a 
anului, restanțele din primul semes
tru nu numai că au fost recupe
rate, dar bilanțul „la zi" consemnea
ză o depășire a planului la export de 
peste 53 milioane lei. Este un rezul
tat care evidențiază forța, capacita
tea de creație tehnică a colectivului 
de adaptare a producției la cerințele 
pieței externe.

— Pentru accelerarea livrărilor — 
ne spune Nicolae Didoiu, directorul 
comercial al combinatului — am re
partizat delegați în portul Constan
ta. care se ocupă exclusiv de sorta
rea producției din stoc, pe clase de 
calitate și comenzi, de derularea 
ritmică a preluărilor și obținerea 
acceptelor vamale. Intimplnăm insă 
greutăți din partea Regionalei de căi 
ferate Craiova, care ne repartizează 
vagoane descoperite și fără prelate.

Nu ne îndoim că direcția Regio
nalei de căi ferate Craiova a recep
ționat acest apel și va acorda tot 
sprijinul necesar combinatului de 
produse sodice din Govora pentru 
expedierea operativă a producției 
realizate pentru export. în spiritul 
indicațiilor date de conducerea parti
dului. pentru îndeplinirea și depă
șirea cît mai substanțială a planului 
la export este necesar un efort co
mun. al tuturor factorilor care au 
sarcini și pot contribui, direct sau 
indirect, la onorarea exemplară a 
contractelor și comenzilor primite 
din partea partenerilor externi. Dacă 
oamenii muncii dintr-o unitate in
dustrială au făcut eforturi cu totul 
deosebite pentru recuperarea restan
telor și sporirea producției, acum se 
impune ca și ceilalți factori din eco
nomie să ia toate măsurile necesara 
pentru valorificarea operativă a în
tregului fond de marfă realizat.

Ion STANCIU
corespondentul „Scinteii"
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M LA CONGRESUL AL XII-LEA LA CONGRESUL AL XIII-LEA AL PARIIIU
Progrese substanțiale, înaintare fermă

rl;; pe calea asigurării independenței energetice a țării
România și-a propus un 

program cuprinzător de cercetare 
și dezvoltare în domeniul energiei 
- inclusiv al producției petroliere 
-elaborînd orientările directoare 
în acest sens pînă în anul 2000. 
Acest program pornește de la ne
cesitatea ca în viitorul deceniu 
România să devină independentă 
din punct de vedere al energiei 
și combustibilului.

NICOLAE CEAUȘESCU
(septembrie 1979)

r---------------------------------------FILE DE ISTORIE

O sarcină prioritară a cincinalului 
1986-1990 este dezvoltarea bazei de ma
terii prime minerale și de energie in ve
derea asigurării in cit mai mare măsură 
din resurse proprii a necesarului eco
nomiei.

(Din proiectul de Directive ale Congresului 
al Xlll-lea al partidului)

3 IULIE 1981 ; Tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat la fața locului stadiul 
lucrărilor pe marele șantier al hidrocentralei Porțile de Fier II.

general al partidului, tovarășul 
perioada care a t 
partidului s-au desfăsurpt :
•

Dialog rodnic cu oamenii muncii din unități ale industriei extractive și energetice
DE LA CONGRESUL AL XII-LEA AL PARTIDULUI SI 

PiNÂ IN PREZENT, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
A EFECTUAT UN MARE NUMĂR DE VIZITE DE LUCRU 
IN UNITĂȚI ÂLE INDUSTRIEI EXTRACTIVE Șl ENERGETICE, 
din care :

• 12 VIZITE IN UNITĂȚI ENERGETICE . termocentrala 
Rovinari (de 3 ori), sistemul hidroenergetic și de navigație 
Porțile de Fier II, centrala electrică de termoficare 
Drobeta-Turnu Severin, șantierul primei centrale nuclearo- 
electrice Cernavodă (de 2 ori), șantierul hidroenergetic 
de la Rîul Mare-Retezat, termocentrala Anina, termocen
trala Ișalnița, termocentrala Craiova II, termocentrala 
Turceni.

• 13 VIZITE IN UNITĂȚI MINIERE : cariera Girla, 
platforma de montaj Tismana, microcariera Roșiuța, 
■carieră Lupoaia, întreprinderea minieră Comănești, cariera 
Jilț-sud, cariera Roșia de Jiu, Exploatarea minieră Săsar, 
Uzina de preparare Săsar, cariera .Aninoâsa, Comibinatul 
minier din Valea Jiului, întreprinderea minieră Lupeni, 
întreprinderea minieră de exploatare a șisturilor bitumi
noase Anina.

• 4 VIZITE IN UNITĂȚI DIN INDUSTRIA PETROLULUI : 
Schela de foraj Comănești. platforma petrolieră Turbura, 
Schela de producție petrolieră Boldești, Institutul de 
cercetări și proiectări pentru petrol și gaze din Cîmpina.

Din indicația și sub directa îndrumare a secretarului

tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
trecut de la Congresul al Xll-lea al

Consfătuirea de lucru de la C.C. a! P.C.R. cu activul 
din domeniul geologiei
Consfătuirea de lucru cu cadre de conducere și spe
cialiști din domeniul geologiei, industriei extractive și 
metalurgiei neferoase
Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. cu cadre de 
conducere, specialiști și muncitori din industria minieră 
și geologie
Consfătuirea de lucru cu cadre de conducere și alți 
oameni ai muncii din industria petrolului.

Cu sentimente de înalta prețuire 
copiii acestora întimpină pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu în cadrul uneia dintre 
vizitele de lucru in bazinul carbonifer al Văii Jiului

și cinstire. minerii.

Mari investiții pentru creșterea potențialului 
energetic al economiei naționale

REALIZĂRI DIN

ACTUALUL CINCINAL

• In perioada 1980—1984, 
în unitățile Ministerului Ener
giei Electrice, volumul inves
tițiilor efectuate însumează 
92,5 MILIARDE LEI.
• Din 1980 și pînă la în

cheierea anului 1984, puterea 
instalată în centralele electri
ce din țara noastră va crește 
cu PESTE 29 LA SUTA. In 
aceeași perioadă, puterea in
stalată va spori cu PESTE 46 
LA SUTĂ în hidrocentrale și 
cu 24 LA SUTĂ în termocen
trale, îndeosebi în centrale 
electrice pe bază de cărbune, 
ceea ce evidențiază procesul 
de reducere a consumului de 
hidrocarburi.
• In prezent, potențialul 

hidroenergetic al principale
lor rîuri din țara noastră este 
amenajat în proporție de 
SUTĂ LA SUTĂ pe Lotru, 91 
LA SUTĂ pe Someș, 85 LA

SUTA în sistemul Cerna-Mo- 
tru-Tismana, 81 LA SUTĂ pe 
Sebeș, 68 LA SUTĂ pe Argeș, 
46 LA SUTĂ pe Olt, 45 LA 
SUTĂ pe Dunăre.
• In ultimii cinci ani s-au 

pus în funcțiune noi capaci
tăți de producere a energiei 
electrice pe bază de cărbune 
la termocentralele Turceni 
(1 320 MW), Rovinari (330 
MW), Doicești (400 MW), Min

tia (210 MW), Borzesti (100 
MW), precum și în hidrocen
tralele de la Turnu, Drăgă- 
șani, Slatina, Tismana, Lotru- 
Brădișor, Someșul Cald ș.a.
• La 8 septembrie 1984 

s-a efectuat primul paralel cu 
sistemul energetic național al 
grupului generator numărul 1 
de 330 MW de la termocen
trala pe șisturi bituminoase 
de la Anina.

PREVEDERI DIN PROIECTUL DE DIRECTIVE
• In proiectul de Directive MILIARDE kWh în 

ale Congresului al Xlll-lea al nuclearoelectrice și 
partidului se prevede că, în PE 38 MILIARDE kWh 
cadrul producției de energie de cărbuni și șisturi 
electrică, se vor realiza 21—22 noase.

Modificări in structura puterii instalate 
în centralele electrice

(în procente)

centrale 
APROA- 
pe bază 
bitumi-

1980 1984

TOTAL
din care :

- în hidrocentrale
- în termocentrale

100

21,4
78,6

100

24.2
75,8

Momente de virf in activitatea constructorilor de pe șantierul hidrocentralei Porțile de Fier II : după ridicarea batardoului pe brațul mic al Dunării, iată că două dintre cele opt hidroagregate 
sint in stadiu final de montaj și urmează ca, in curind, în cinstea Congresului al Xlll-lea al partidului să fie rotite pentru prima oară

Industria petrolului - in continuă 
extindere și modernizare

REALIZĂRI DIN ACTUALUL CINCINAL

• In perioada 1980-1984, au fost puse în producție 
5 500 SONDE noi pentru extracția țițeiului și gazelor.

• Factorul final de recuperare a țițeiului din zăcă
minte a crescut, in aceeași perioadă, de la 32 la sută la 
33,2 LA SUTĂ.

• In ultimii ani au fost puse în exploatare noi zăcă
minte de țiței la Ghelința, Vîrteju, Conțești, Slăvuța, 
Stoina, Văluța și Modulari.

• După Congresul al Xll-lea al partidului au fost 
puse în evidență zăcăminte de țiței și gaze pe platoul 
continental al Mării Negre.

® Nu de mult a fost săpată cea mai adîncă sondă 
din țară, care a atins obiectivul proiectat, în zona Băicoi, 
la 7 000 METRI adîncime.

• în anii 1980-1984 au intrat în funcțiune instalații 
pentru valorificarea superioară a gazelor la Turburea, 
Calacea, Abrănuț, Dofteana.

PREVEDERI DIN PROIECTUL DE DIRECTIVE

• Nivelurile prevăzute pentru extracția de țiței au în 
vedere intensificarea forajului pe structurile de mare 
adîncime și pe platforma continentală maritimă, precum 
și creșterea factorului final de recuperare a rezervelor din 
zăcăminte, de la 33 la sută, cît reprezintă în prezent, la 
circa 40 LA SUTĂ in anul 1990.

0 puternică dezvoltare 
a industriei miniere

REALIZĂRI DIN ACTUALUL CINCINAL

• Volumul investițiilor în industria minieră, realizate 
din anul 1980 și pînă la sfîrșitul acestui an, se ridică la 
CIRCA 53,8 MILIARDE LEI, ceea ce a asigurat extin
derea și modernizarea bazei tehnico-materiale a acestei 
ramuri.

• Comparativ cu anul 1980, numărul excavatoarelor 
cu rotor a crescut de la 28 la 46, cel al combinelor de 
abataj — de la 223 la 302, iar cel al combinelor de îna
intare — de la 249 la 295.
• Ca urmare a investițiilor efectuate, gradul de 

mecanizare a lucrărilor în minerit a crescut in mod con
stant. Față de anul 1980, volumul lucrărilor miniere de 
inaintare executate cu combine a crescut în acest an cu 
71,4 LA SUTĂ ; cantitatea de cărbune extrasă din 
abataje cu complexe mecanizate este mai mare cu 47,2 
LA SUTĂ ; volumul de masă minieră încărcată mecanizat 
în unitățile de extracție a minereurilor a sporit cu 16,5 
LA SUTĂ.
• In perioada care a trecut de la Congresul al Xll-lea 

al partidului, in industria minieră s-au pus în funcțiune 
importante capacități noi de producție în carierele de 
extracție a lignitului Ămaradia-Tîriia, Husnicioara, Roșia 
de Jiu, Peșteana, Timișeni — Pinoasa, Știucani 1, Jilț-sud 
și Jilț-nord, Roșiuța, Seciuri, Urdari, Albeni, Lupoaia, 
Cîmpulung, în bazinul carbonifer din Valea Jiului, precum 
și zăcămintele de minereuri cuprifere sărace de la 
Moldova Nouă, Coranda-Condor, Valea Morii, prima 
linie tehnologică de la Roșia-Poeni ș.a.
• Producția medie zilnică de cărbune a crescut de 

la 97 000 tone în luna octombrie a anului 1980, la 
132 000 TONE în perioada care a trecut din luna 
octombrie a acestui an.

PREVEDERI DIN PROIECTUL DE DIRECTIVE

O Potrivit prevederilor proiectului de Directive ale 
Congresului al Xlll-lea al partidului, producția de lignit 
și cărbune brun — de 84—89 MILIOANE TONE — se va 
realiza în proporție de peste două treimi în cariere. La 
huilă, întreaga producție brută va fi supusă spălării în 
vederea creșterii în continuare a cantității de cărbune 
cocsificabil.
• In cincinalul viitor se va dezvolta extracția de șisturi 

bituminoase, cariera de la Anina atingînd capacitatea 
de profil.

Pagină realizată de Ion TEODOR, Dan CONSTANTIN

/
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CDNFEHINTELE Q[ DARE Q[ SEAMA SI MEGERI
- moment important în întărirea spiritului revoluționar, 
in perfecționarea aM

Stilul de muncă bun se verifică prin rezultatele bune
O constantă a dezbaterilor din ca

drul Conferinței organizației munici
pale de partid Galati a constituit-o 
perfecționarea ■ stilului și metodelor 
de muncă ale organelor și organiza
țiilor de partid, care să conducă la 
obținerea unei noi calități și prin 
aceasta a unei mai pronunțate efi
ciente a întregii activități politico- 
organizatorice desfășurate, la opti
mizarea continuă a modalităților po
litice de acțiune pentru eliminarea 
propriilor lipsuri și îndeplinirea 
exemplară a obiectivelor majore ale 
vieții economico-sociale a Galațiu- 
lui in anii următori.

Exprimînd o realitate de necon
testat, și anume aceea că Galațiul 
de astăzi — puternic industrializat, 
armonios edificat arhitectural, cu o 
dinamică viață sociăl-culturală — 
este rodul politicii generoase a par
tidului, manifestate cu deosebire 
după Congresul al IX-lea, darea de 
seamă și vorbitorii s-au referit pe 
larg și au dat glas întregii adeziuni 
a comuniștilor și tuturor oamenilor 
muncii de aici față de hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. din 27 iunie a.c. 
cu privire la realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția su
premă de secretar general al parti
dului la Congresul al XIII-lea. S-a 
apreciat în unanimitate că acest act 
de excepțională importanță politică 
constituie garanția înfăptuirii pe mai 
departe a mărețelor obiective ce se 
vor stabili, a realizării tuturor pre-

Autorii
Cu zece ani In urmă, la Beclean 

aprecieri de genul■; ,,orașul a căpă
tat contur urbanistic industrial-agrar, 
armonios împlinit", nu s-ar fi putut 
face. Pentru simplul motiv că 
realitatea nu le-ar fi permis. Pe 
cînd acum, în darea de seamă 
s-a menționat clar : „In prezent, 
in numai 2 zile, industria ora
șului realizează întreaga producție- 
marfă a anului 1968. In primele trei 
trimestre a fost depășit, la același 
indicator, pragul a 1,4 miliarde lei. 
Ceea ce corespunde unui ritm de 
creștere față de anul trecut de aproa
pe 80 la sută. Devansurile înregis
trate fac certă posibilitatea ca. in 
cinstea marelui forum comunist al 
țării, comuniștii, tînără clasă munci
toare din Beclean să raporteze înde
plinirea sarcinilor de plan pe 1984, 
producția suplimentară ce .urmează 
a fi livrată economiei naționale in- 
trecind 350 milioane lei. Adică mai 
bine de jumătate din cit se obținea 
in întregul județ Bistrița-Năsuud- 
acum 16 ani".

facerilor înnoitoare viitoare din în
treaga viață economico-socială a pa
triei.

Analizînd activitatea desfășurată 
de comuniștii gălățeni, de colectivele 
de oameni ai muncii de aici de la 
ultimele alegeri și pînă în prezent, 
darea de seamă și dezbaterile au re
levat că producția marfă industrială 
a crescut cu 1,2 miliarde lei, ajungînd 
în acest an la 10 miliarde lei. ceea ce 
face ca în prezent municipiul Galați 
să realizeze circa 30 la sută din în
treaga producție a județului. Efortu
rile întreprinse in ultimii doi ani au 
fost materializate în cantităti sporite 
de laminate finite pline, profile for
mate la rece, produse ale industriei 
electrotehnice si de mecanică fină, 
în creșterea numărului și tipurilor de 
nave livrate beneficiarilor interni 
și externi, în producțiile sporite de 
utilaje navale și metalurgice, mo
bilă, materiale de construcție, țesă
turi, lacuri și vopsele, produse ale 
industriei alimentare etc.

Accentul în cadrul dezbaterilor a 
fost pus, în mod îndreptățit, pe ana
liza critică și autocritică a activității 
desfășurate, pe găsirea celor mai 
bune căi și modalități de acțiune 
pentru înlăturarea unor deficiențe 
manifestate în realizarea integrală ă 
producției fizice, onorarea contracte
lor, respectarea disciplinei tehnolo
gice, introducerea noului, mai buna 
valorificare a gîndirii tehnice, pe 
reliefarea direcțiilor de perfec-

tionare a activității din întreprin
deri, a muncii de educație comu
nistă, revoluționară desfășurate de 
organele și organizațiile de partid. 
„In desfășurarea muncii noastre, 
menționa ing. VICTOR SCORȚANU, 
directorul întreprinderii Laminorul 
de tablă, ne-am sprijinit pe aportul 
oamenilor, pe fructificarea maximă 
a potențelor lor de creație, a capaci
tății și cunoștințelor lor. Locul frun
taș pe care il ocupă in mod con
stant unitatea noastră, distincțiile 
primite au fost obținute prin efortul 
comuniștilor, al întregului colectiv. 
Cu ei am căutat să învingem greu
tățile ce au mai existat, împreună 
cu ei am .găsit soluții pentru moder
nizarea întreprinderii, mai buna a- 
provizionare tehnico-materială, in
clusiv prin valorificarea unor im
portante cantităti de tablă colate
rală de la combinatul siderurgic, 
această ultimă acțiune dorind s-o 
permanentizăm".

In spiritul exigenței comuniste 
față de propriile lipsuri și neîmpli- 
niri, vorbitorii Victor Ștefan, Ileana 
Papară, Emilian Degeratu și alții au 
făcut referiri critice și autocritice 
față de activitatea politică desfășu
rată în propriile unități de' organiza
țiile de partid de la Șantierul naval, 
„Apollo", întreprinderea mecanică 
navală, angajîndu-se să folosească 
mai bine potențialul uman și mate
rial existent, astfel îneît sarcinile

curente și din anii următori să fie 
îndeplinite în bune condiții.

Alti delegați — Dumitru Răileanu, 
Victoria Popescu, Nicolae Lăcătuș, 
Elena Renea. Ionel Petrea, Zamfira 
Sîrghie etc. — au scos în evidență 
aportul organizațiilor de masă și 
obștești, al deputaților si consiliului 
popular municipal, sarcinile ce re
vin comuniștilor din învătămînt. co
merț. sănătate, din alte domenii la 
ridicarea calității vieții si pregătirea 
cadrelor.

Măsurile adoptate de către confe
rință vizind îmbunătățirea stilului și 
metodelor de muncă ale noului or
gan ales, optimizarea producției, a 
altor sectoare ale vieții economice și 
sociale, perfecționarea vieții interne 
de partid, folosirea judicioasă a ac
tivului de partid, a forțelor din fie
care loc de muncă sint de natură să 
asigure creșterea mai puternică a 
rolului de conducător politic al or
ganizației municipale de partid în 
îndeplinirea obiectivelor stabilite, a 
sarcinilor ce-i vor reveni din istori
cele hotăriri ce vor fi adoptate de 
Congresul al XIII-lea al partidului, 
la realizarea cărora comuniștii gălă- 
țeni, toți oamenii muncii sint hotă- 
rîți, așa cum a rezultat din întreaga 
desfășurare a conferinței, să-și 
aducă o contribuție mereu mai efi
cientă. •

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scinteii”

faptelor au avut ce spune...
Avind ca temei un asemenea bilanț, 

delegații comuniștilor din Beclean ar 
fi putut aborda problematica confe
rinței exclusiv prin prisma acestuia. 
Luciditatea, analiza critică și auto
critică au pus însă zăgaz „apei de 
roze". Ceea ce a făcut, așa cum era 
firesc, ca dezbaterile, in esența lor, 
să graviteze în jurul unei analize te
meinice a muncii desfășurate — cu 
rezultatele ei pozitive, dar și cu nu
meroasele posibilități de a fi mai 
bune. Ceea ce n-a uitat nici unul din 
cei 22 vorbitori să exprime. încă de 
Ia începutul cuvintelor rostite, a fost 
aprecierea că Becleanul de astăzi 
este întruchiparea directă a celei mai 
dinamice etape a vieții țării, a peri
oadei pe care cu îndreptățit temei o 
numim „Epoca Ceaușescu". Tocmai 
de aceea, aducînd omagiul lor fier
binte secretarului general al partidu
lui, ei și-au exprimat totala adeziu- 
ne la hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 27 iulie a.c. pri
vind reînvestirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in suprema funcție' de 
secretar general al partidului, văzînd

în aceasta garanția mersului neabă
tut pe calea inaugurată de cel de-al 
IX-lea Congres — cale a muncii și 
creației egale pentru toți fiii țării, 
calea înaintării României pe drumul 
luminos al comunismului.

..In ziua în care are loc conferința 
noastră — spunea delegatul comu
niștilor de la întreprinderea metalur
gică. Valentin Coman — colectivul 
unității a reușit să depășească pro- 
ducția-marfă de un miliard lei, din 
care un volum în valoare de 
400 milioane a luat calea expor
tului. Este un succes notabil ce ne 
face cinste. $i totuși, nu avem drep
tul de a fi pe deplin mulțumiți atita 
vreme cit la capitolul eficientei n-am 
făcut totul. Am produs mai mult, dar 
am consumat metal, peste prevederi. 
Faptul că munca politică nu a fost 
permanent orientată spre ridicarea 
conștiinței comuniștilor, a celorlalți 
oameni ai muncii pentru stimularea 
inițiativelor, pentru a închide canale
le risipei, pentru depășirea uneori a 
spiritului de automulțumlre explică, 
în mare măsură, situația amintită".

De fapt, firul roșu al dezbaterilor 
a fost tocmai analizarea muncii de
puse, a celei care urmează a fi des
fășurată în etapa următoare, prin 
prisma eficienței. în intervențiile 
delegaților Terezia Pop. Stepanck 
Allois. Cristina Bob. Emil Moldo
van si altora s-au formulat soluții 
clare, politice și organizatorice, caro 
să contribuie, incă din trimestrul IV 
al acestui an. la implementarea în
tregii activități in spiritul cerințelor 
și exigențelor proiectului de Direc
tive ale Congresului al XIII-lea al 
partidului.

Hotărîrea adoptată de conferință a 
fost amplă, atent dimensionată la 
problemele vieții economico-sociale 
ale orașului, la preocupările majore 
ale organelor și organizațiilor de 
partid, astfel ca ea să devină un in
strument practic pentru soluționarea 
operativă a sarcinilor ce revin comu
niștilor de la Beclean din documen
tele și hotăririle de partid.

Gh. CRIȘAN
corespondentul „Scinteii”

n fenomen ăl mișcării de ama
tori care își datorează vitali
tatea cadrului spiritual generos 

instituit prin Festivalul național 
„Cîntarea României" este, desigur, 
brigada artistică. Retras o vreme 
(nemotivat 1) din prim-planul aten
ției, genul acesta de spectacol, dar, 
mai ales, de intervenție promptă in 
cotidian, a revenit ferm în actualita
te ; la această oră își desfășoară in 
țară activitatea peste 20 000 de bri
găzi. Explicații pentru această eflo
rescentă ar fi multe. Există însă una 
care le cuprinde pe toate : starea de 
conștiință civică a societății, vigoarea 
opiniei publice. Omul, conștient' de 
îndatoririle și răspunderile sale tră
iește prin atitudi
ne, se simte direct 
implicat în pro
blemele produc
ției și. de ce nu 1. 
ale construcției 
sufletești. Opțiu
nea lui pentru a- 
devăr, pentru ati
tudine e în fond o 
statornică opțiune 
pentru un mod 
de a fi si de a 
acționa în intere
sul suprem al co
lectivității. De 
aceea brigada nu 
„distrează" pur si 
simplu, ci educă, 
realitățile muncii și ale vieții pentru 
a lumina „necunoscuta" ce le poa
te umbri. Unul dintre programele 
de mare efect ale 
de la I.M.M.R. „16 
Napoca, formație 
tă.
și 
mâții 
tul Cluj, 
manentă 
ca atare 
locului, 
metodist 
sindicatelor, vorbindu-mi între altele 
despre dinamica semnificativă a bri
găzilor din județul Cluj (al căror nu
măr a crescut de la 53. în 1980. la 
130, în acest an), a sfîrșit și el prin 
a-mi recomanda cu căldură formația 
„feroviarilor" : „Are. mă încredințea
ză el, o remarcabilă continuitate; fi
gurează în scripte (și. din fericire, nu 
numai acolo) de 27 de ani. Mă între
bați ce o distinge de celelalte ? Cred 
că în primul rînd faptul că e mereu 
în alertă, mereu prezentă in mijlocul 
oamenilor, mereu convingătoare prin 
ce spune și cum spune."

De justețea acestor afirmații m-am 
convins la clubul secularei întreprin
deri. Dialectica intre „tradiție" si 
„inovație", intre cei experimentați si 
„cei care vin" se observă reoede si

la nivelul brigăzii. Mentorul el este 
neobositul inginer și animator Mihai 
Teognoste. între două replici ale „re
gizorului". revin obsesiv în discuție 
flanșele. hidrantii. cămășile de cilin
dri. pistoanele ș.a. „Să nu vă mire 
această insistentă, simte el nevoia să 
precizeze. Brigada Secției a V-a 
(„Prelucrări mecanice"), de care mă 
ocup acum mai îndeaproape, cuprin
de oameni care stăpinesc o tehnică 
foarte înaltă. utilaje cu comandă 
program. Un stilp al brigăzii. Arca
die Cublesan. e sef de echipă la 
strungul „Carusel". Socotesc dealt
fel că unul dintre secretele forma
ției noastre, acela care îi asigură efi
cienta. este puterea exemplului per-

efect au cuvintele noastre" : „La În
ceput n-am vrut să vin. Nu știam ce 
muncă frumoasă mă așteaptă. în 
1981, în 20 noiembrie (de ziua mea), 
am participat la primul spectacol si 
am trăit bucuria primului premiu ; 
de atunci nu am lipsit niciodată" ; 
„Vin fiindcă vreau să fiu în felul 
meu un cronicar al cotidianului. Bri
gada trebuie să si laude nu numai 
să critice. Dacă ați ști cu ce senti
ment de solidaritate descopăr pe 
fata celor elogiati de noi bucuria 
muncii bune si recunoscute !“.

In ce sectoare ale realității coti
diene acționează acești cronicari atit 
de constienti .de 
astă-dată răspund

BRIGADA ARTISTICA
mesagerul opiniei

colectivului muncitoresc
pune In ecuație

brigăzii artistice 
Februarie" Cluj- 
multiplu laurea- 
tocmai... Lumini 

for- 
jude-

se intitulează 
umbre. Intre, numeroasele 

similare existente în 
ea este un etalon, o per
și un model, recunoscute 
în primul rînd de oamenii 
Paul Niculescu, instructor 
la Consiliu;! județean al

sonal. Toți membrii ei sint oameni 
cu o înaltă calificare".

Dialogul cuprinde treptat si alti 
titulari ai formației. în pauza de 
masă vin. de exemplu, spre a-si spu
ne părerea, chiar șeful de echipă 
amintit anterior, bobinatoarea Emi
lia Oltean si colega ei Victoria Fe- 
lecan, strungarul Vintilă Traian, 
utecistele Viorica Nicola si Cristina 
Varga. Alăturați simbolic în arcul 
tinereții, al voinței de a rosti răspi
cat opinia colectivului, muncitori 
de vîrste si experiențe diferite. La 
numai 34 de ani. masivul Arcadie 
are 18 ani înscriși în calendarul bri
găzii. La data prezentei reporterului, 
„mezina" brigăzii. Cristina, avea o 
„carieră artistică" de două luni. în 
producție împlinise numai una.

Ce-i adună pe toți acești oameni ? 
Care e numitorul comun al atitor 
vîrste. profesii si temperamente ? Au 
răspuns singuri. într-un dialog alert, 
în care replicile se întretăiau atit 
de rapid incit n-am putut (si nici 
n-am mai vrut) să-1 mai sistematizez 
în funcție de „personaje" : „îmi 
place arta. îmi place cu deosebire 
brigada artistică, fiindcă îmi dă pri
lejul să spun expresiv adevărul des
pre munca noastră" ; . 
satisfacția dialogului 
dăm ades spectacole 
recuzită. în
vedea imediat.

,E atit de mare 
direct ! Noi 

în secții, fără 
pauza de masă. Putem

oe fetele colegilor, ce

Poetul, o conștiință a timpului său
— Vă propun, stimate Radu 

Boureanu. să începem discuția noas
tră dintr-un punct mai puțin obiș
nuit. Deși ați debutat cu poezie, 
acum aproape șase decenii, o neaș
teptată consacrare s-a săvirșit in pic
tură, prin premierea la Saloanele 
din 1942 și 1947. Să recunoaștem, 
simbioza, deși nu singulară, nu se 
intîlnește nici prea des. Ați putea 
spune, acum, ce s-a aflat la începu
tul creației dumneavoastră : poezia 
sau arta plastică ?

— Să vorbim, pentru început, des
pre semnificația cuvintului „început" 
ca fenomen în sine. Ne referim la 
segmentul de timp cînd un individ 
se află in fața sau la punctul de 
pornire pe un drum in viață, cînd 
apare, .incipient, eul spiritual. Totul 
atunci este căutare, căutarea unui 
drum propriu. Fatal, in fața ta se 
deschid răspintii, mai multe căi. Nu 
ai nici conștiința clară. Pipăi cu an
tene de melc să vezi, să simți, să 
intuiești care este calea de urmat, 
imaginea care te cheamă. Să pre
supunem că ești foarte tînăr. că 
simți anumite inclinări. Sigur că fa
milia artelor. în înrudirea lor și dă
ruirea pe care o fac unora dintre 
aleși, simbioza înlătură dificultatea 
răspintiei. Mai simplu, în ce mă pri
vește, chiar gîndind bine, aș putea 
spune că senzația liniei, a culorii, 
a formelor văzute și sonul, simboli
ca. înțelesul cuvintelor erau mai ales 
senzații. Nu se definea incă sigur 
cu întiietate sau cu o pondere mai 
acuzată. Cineva spunea : „Cele mai 
multe lucruri nu se spun, nu se afir
mă. Sint mai curind subînțelesuri. 
Cuvîntul este micul val care trece 
peste. Adîncimile nu se văd". Par 
lucruri șoptite de guri de umbră. 
Trece Doamna cu narcisă și rămine 
mireasma, nu floarea materializată. 
Cind eram la școala primară, dese
nam armate, arcași in sensul și for
ma celor de pe frescele plurimilena- 
re din Hoga’r sau Tasilli. Apoi n-am 
mai desenat armate. Pe caietul meu 
încremeneau in zbor păsări. Cele 
mai curioase păsări, care cintau in 
mine. Le auzeam. înseamnă că după 
linie vibra inconștient și poezia.

Cit privește începutul creației, si
gur că intîi a fost cuvîntul, apoi li
nia. culoarea. Apoi am început să 
inventez. „Inventezi în definitiv ceea 
ce-ți amintești" — spunea Gerard de 
Nerval.

— Urmărită în derularea firească, 
se poate observa in lirica dumnea- 
boastră o preocupare tot mai expli
cită de a afla, prin mijlocirea artei, 
răspunsuri întrebărilor fundamentale 
ale omului contemporan. Prin ce 
mijloace devine poetul un om al 
timpului său ?

— Sigur că prin mijlocirea artei 
se pot pune, trebuie puse. întrebă
rile fundamentale ale omului con
temporan, pentru omul contemporan. 
Mijloacele de exprimare le creează, 
le forjează poetul, scriitorul, dar 
formele materializate prin care 
să fie ajutat omul contemporan și 
poetul ca om al timpului său, tre
buie să le primească, să le urmă
rească fiind ele insele de așa natură 
încit să fie umane, umanizate, faste 
progresului de formă superioară. 
Repet ce am mai spus și altădată. 
Existența este alcătuită din necon
tenite fapte reale și necontenite sur
prize : „Un om cinstit este un om

care are reacțiile simple", spunea 
Paul Valery, dar nu toate reacțiile 
pot fi simple față de ineditul vieții, 
al fenomenelor, al gesturilor contem
poranilor. Ce surprinde și întristea
ză a fost și este instabilitatea senti
mentelor, a convingerilor și a prie
teniei, daca vreți.

Prin mijlocirea artei se pot da 
răspunsuri întrebărilor fundamen
tale ale omului contemporan. Unul 
din recenzenții cărților mele spune 
undeva, referindu-se la volumul „Ce 
oră e în lume" : „R.B. cintărea șan
sele supraviețuirii pe o planetă a 
contradicțiilor și a speranței, prime
le, de natură să îngrijoreze și su
fletele cele mai patriarhale. Nu pe
simismul, ci luciditatea netă punea 
conștiința poetului in stare de aler
tă... Filozofia de viață a poetului 
nostru — spune recenzentul — are 
în centrul ei nu fatalismul, ci sal-

Convorbire cu scriitorul
Radu BOUREANU

varea". Mă declar de acord cu aceas
tă judecată.

Arta trebuie să ne dea impresia 
nu a unei limitări comune a libertă-' 
ții, ea trebuie să ne trezească senti
mentul vastității spațiului in care ne 
mișcăm, gindim, trăim, să avem cer
titudinea unei largi arii de acțiune, 
care să ne confere libertatea și posi
bilitatea atit a creației in sine, cit și 
a realizării noastre ca oameni. Arta, 
în gesturile istoriei, a lucrat pentru 
grandoarea materială adesea, pentru 
fast, pentru efect mai ales, decît ca. 
sau pentru desăvirșirea formei de 
muncă, de gindire, de realizare ar
tistică, spirituală. Evoluțiile rapide 
dar goale de substanță, fără transfor
mare profundă, in adincimea senti
mentului, a ideilor, pot fi calificate 
drept decadente. Din ele, pașii evo
lutivi ai artei moderne, universale 
nu pot culege și adăuga nimic zes
trei ce ar fi lăsată viitorului.. Noi 
concepem, aici și acum, o artă pro
fund legată de năzuințele și împli
nirile națiunii noastre.

Să avem in fată rolul educativ al 
artei, al finalității creației care să 
poată da răspunsul la întrebările 
fundamentale ale omului contempo
ran ; o clară viziune asupra concep
tului despre idealul uman, care sări 
contureze profilul și conținutul, să 
nu fie arta sufocată de avalanșa 
pseudoliterațurii, a făcăturii. Să fie 
încurajate elementele tinere, nu non
valorile, diletantismul, amatorismul. 
Și o respectare a izvoarelor folclo
rice, a tradiției noastre vii.

— Critica a recunoscut cu deose
bire", in tot ceea ce ați scris, poetul 
prin excelență. Preocupările mate
rializate în opere au depășit însă 
compartimentările istorico-literare și 
o serie de lucrări dramatice, dar mai 
ales în proză, v-au plasat printre 
romancierii de seamă ai evocării isto
rice. Ce regăsește scriitorul contem
poran in rememorarea istoriei țării?

— Ce găsește scriitorul contempo
ran, ce-am găsit eu în rememorarea 
istoriei, ce m-a minat către ea 7 Este 
pe de o parte bogăția cadrului ge-

neral istoric al multor segmente de 
timp din istoria noastră, reconstitui
rea culorii epocii care îți oferă o 
multitudine de date revelante, dra
matismul unor epoci și destine, de 
la noi sau din larga lume, reactuali- 
zind, redesenind. atit liniile direc
toare cît și carnea epocii viabile, clă
dită pe datele sever, scrupulos urmă
rite. făcind o artă a istoriei, dincolo 
de istoria științific urmărită de isto
rici ; o artă, a istoriei in sensul 
unei picturi istorice, o urmărire sen
sibilă. psihologică a grupurilor și in
divizilor, a rațiunilor adinei, ascun
se. bănuite sau evidente, care defi
nesc stări ce desenează profiluri 
istorice, punțile dintre epoci, eveni
mente și acel mozaic colorat al fap
tului diurn, care dau o frescă vie, 
mișcată de sentimente omenești.

M-am apropiat de două figuri ale 
istoriei noastre, de viată frămintată: 
cea a cărturarului moldav Nicolae 
Milescu Spătarul și de Petru Cer
cel, domn al Țării Românești, pen
tru viața lor încărcată de gesturi 
revelatoare, de cultura lor neobiș
nuită in acele timpuri. Cred că dacă 
timpul și rigorile’ vieții vor îngădui, 
voi căuta să adaug la aceste două 
figuri și epoci altele, din aceeași fa
milie de voievozi care au înfrățit lu
minile slovelor și grija pentru des-' 
finele poporului român. O lume de 
fapte și de mistere uneori de nedez
legat. O experiență, o muncă grea, 
care însă dă satisfacție și celui ce 
o îndeplinește și celor ce o urmăresc.

Convorbire realizată de
Emil VASILESCU

tv
15,00 Telex

. 15,05 Să rezolvăm Împreună
15.20 Viața culturală. Manifestări cul- 

tural-artlstice organizate in în- 
timpinarea Congresului al XIII-lea 
al P.C.R.

15.35 Secvențe din Austria. Documentar 
15,50 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
16,00 Emisiune în limba germană (par

țial color) • Proiectul de Directi
ve ale Congresului al XIII-lea al 
P.C.R. ; participarea tot mai acti
vă a României la circuitul eco
nomic mondial. Reportaj realizat 
la TIB '84 • Pagini din istoria pa
triei : 200 de ani de la răscoala 
populară condusă de Horea, Cloș
ca și Crlșan. Documentar • Mu
zică populară în interpretarea u- 
nor formații laureate ale Festiva
lului național „Cîntarea României" 
• Debut TV

16.30 închiderea programului

20,00 Telejurnal (partial color) • în
tntimpinarea marelui forum al
comuniștilor

20.20 Actualitatea în economie • In 
spiritul orientărilor și indicațiilor 
formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Congresului al XIII- 
lea — faptele noastre de muncă

20.35 împliniri și perspective • Azi, 
județul Dîmbovița

21,10 Cîntarea României (color) • Se- 
lecțiuni din Concursul cîntecului 
muncitoresc, patriotic și revolu
ționar, organizat in întimpinarea 
Congresului al XIII-lea al parti
dului

21.20 Confirmarea deplină a politicii 
internaționale a partidului și sta
tului nostru

21,45 In lumina reflectoarelor (color) 
S Muzică și dans

22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

Un dialog sub semnul conștiinței comuniste

statutul lor ? De 
nu numai ei. ci si 
textele lor.' Unul 
se intitulează an- 
tonpannesc De Ia 
lume adunate si 
este o spirituală 
luare de atitudi
ne pe probleme 
de etică (inclusiv 
a profesiunii). Alt 
program s-a inti
tulat Curățenie 
generală si consta 
într-o exactă „fo
tografie a feno
menelor" din în
treprindere (ne
glijente in recon- 
ditionarea unor 

piese. In înțelegerea imperativului 
calității, a specificului acordului glo
bal). Au fost cazuri în care „sin
ceritatea" brigăzii artistice, mani
festată în condițiile unor întreceri 
pe ramură, ar fi putut diminua 
(credeau unii) prestigiul unității. 
„Se 
reparate de noi 
în perioada de __
noaște Mihai Teognoste : ne-am în
trebat dacă să dăm acest fapt in 
spectacolul brigăzii. Comuniști fiind, 
nu puteam avea in vedere decât un 
răspuns afirmativ. «Da !» a spus și 
secretarul nostru de partid ; «din 
moment ce defectul există, trebuie 
să-1 recunoaștem public si să luăm 
măsuri»-. Așa am și făcut ! Rezulta
tele pozitive s-au văzut imediat".

Cum se exprimă acești artiști și 
cronicari ? Aici ar fi de notat, ca un 
detaliu de regie, trecerea de la for
ma clasică, rutinieră, a brigăzii, la 
una de mișcare, .cu plastică a inter
pretării si specific de estradă. Inci
sivitatea. umorul programelor vin 
dintr-o consecventă aplicare a mun
cii colective în elaborarea textelor, 
care sint scrise de fapt de către toti 
membrii formației. Alăturările de 
planuri, ingeniozitatea, verva, sim
țul viu ql replicii) intuirea rapidă a 
realității „nevralgice" fac textul cap
tivant. cu efect imediat. Iată, spre 
exemplificare, un scurt si savuros 
fragment din recentul spectacol — 
Lumini si umbre : „(întuneric, intră 
doi băieți si două fete, cu luminări 
aprinse) — De cînd e lumea lume, 
mereu s-a pomenit / Că foarte mul
te lucruri perechi s-au nimerit. / (de 
afară) Cite doi. cite doi / Dorm in 
schimbul trei la noi ! / — Cine vor
bește ? / — Opinia publică de la Sec
ția III. Stand motor 1“

în lupta dintre „lumini si um
bre". dintre „concluzii si iluzii" 
(aceste este titlul noului program, 
tare va fi prezentat azi. 26 octom
brie. pe scena concursului Calitate, 
eficientă, răspundere, initiat de Co
mitetul județean de cultură si artă 
si Consiliul județean al .sindicatelor), 
brigada artistică de la I.M.M.R. se 
situează categoric si activ de partea 
celor dinții. Este exact ceea ce ii asi
gură prestigiul, audienta si. mai ales, 
statutul de voce a colectivului munci
toresc, de mesager al opiniei publice.

Ioan ADAM

fi
prestigiul 

intimnla ca unele locomotive 
să se defecteze 
garanție, recu-

Ce învață și ce ar trebui să învețe 
elevii în orele de practică?

Anul de muncă productivă al ele
vilor — parte componentă a com
plexului proces de pregătire pentru 
muncă și viață, de formare profe
sională și etică a tineretului școlar 
— a debutat rodnic, sub auspicii din 
cele mai favorabile. In liceele bucu- 
reștene — și observațiile pot fi ex
tinse la multe alte zone din țară — 
au fost asigurate tuturor elevilor 
locuri de muncă în atelierele-școală 
sau in unități productive ; în marea 
majoritate ei execută lucrări pe bază 
de contract : planul de producție pe 
primul semestru al anului 1984 a fost 
realizat și depășit la toți indicato
rii, realizîndu-sc in' plus o produc
ție globală de aproape 5 milioane 
lei. La concursurile pe meserii, ac
tivă verificare a pregătirii practice 
și tehnologice a elevilor, tinerii din 
cele 84 de licee ale municipiului au 
obținut 155 premii și mențiuni, din 
care 45 premii I.

Analizată mai îndeaproape, la 
fața locului, activitatea practică a 
liceenilor oferă cadrul favorabil evi
dențierii unor experiențe pozitive 
privind condițiile de însușire a me
seriei. de asemenea, prilejul semna
lării unor deficiente existente incă.

Deci, ce învață, ce ar trebui să în
vețe elevii in orele de practică ?

La LICEUL INDUSTRIAL „MATEI 
BASARAB" (al M.I.C.M.), din sec
torul 2, i-am găsit pe elevii din cla

Cînd exigența se înscrie la cuvînt...
(Urmare din pag. I)
tură, este ca omul să 
nu se dea bătut in fața 
unor condiții grele, să 
nu spună că dacă n-a 
plouat, gata, nu mai 
putem face nimic. Așa 
au zis și așa au și fă
cut unii dintre noi, a- 
dică au rezemat sapa 
de perete cind au vă
zut că nu mai plouă 
deloc. Au uitat că o 
prașilă bună face cit 
o ploaie zdravănă. Noi, 
mecanizatorii, am 
muncit, nu zic nu, dar 
le mai avem și noi pe 
ale noastre și nu pu
tem să fim chiar mul
țumiți de noi. Că nu 
sîntem chiar cu toții 
de laudă. Mai avem și 
dintre cei pe care, noi, 
comuniștii, trebuie să-i 
mai educăm. Sint ei 
dornici să depună e- 
forturi in interesul 
producției, dar trebuie 
să-i învățăm că efor
tul acesta se cere fă
cut atunci cînd tre
buie, cînd e nevoie de 
el, și nu atunci cînd 
ești tu disponibil, cînd 
n-ai alte treburi. Că 
disciplina muncii e

disciplină, nu e In 
funcție de toanele 
noastre...".

Ziceam de ton pole
mic, combativ. Da, un 
ton combativ nu atit 
față de manifestările 
de indisciplină aie u- 
nora (și asta, desigur), 
cit față de propria 
conștiință, față în față 
cu răspunderea comu
niștilor de a se ocupa 
de educația celor in- 
disciplinați. E adevă
rat că o parte dintre 
mecanizatori au sărit 
de pe tractoarele lor 
și au pus mina pe sape 
atunci cind nu s-a 
mai putut intra în po
rumb cu tractorul, dar 
de ce n-au făcut trea
ba asta toți ? lată .un 
reproș chiar și acolo 
unde, privit în ansam
blu, un anume fapt e 
de laudă. Atitudinea 
aceasta o numim în
deobște constructivă, 
exigentă. Și este. Este, 
în fond, cu adevărat, 
revoluționară. Privin- 
du-se critic pe sine, 
comunistul are în ve
dere adincile lui răs
punderi față de care 
raportează întreaga sa

activitate, și nu doar 
un oarecare succes.

Intr-o altă coopera
tivă, la Turcoaia, ingi- 
nerul-șef imi vorbise 
despre starea nesatis
făcătoare a sectorului 
zootehnic, situație pen
tru a cărei redre
sare se fac; acum efor
turi. „A ftist o vreme 
cînd am scăpat din 
mină controlul muncii 
și al problemelor de 
acolo. N-am avut aco
lo un specialist, am a- 
vut poate o încredere 
prea mare într-un teh
nician numit șef de 
fermă și, ca secretar 
al comitetului de 
partid pe C.A.P., pot 
să spun că nici orga
nizația de bază de a- 
colo nu și-a prea făcut 
datoria" (ing. Lauren- 
țiu Neagu). Am discu
tat apoi cu o tînără 
ipecialistă, inginer sta
giar, numită de curind 
șefă a fermei zooteh
nice și nutrind fru
moasa ambiție de a 
„pune lucrurile la 
punct". E foarte inte
resant s-o auzi pe a- 
ceastă tînără femeie 
vorbind pe un ton ne-

liniștit, conflictual i-aș 
zice, despre munca ei 
de acum și s-o vezi 
mișcindu-sfe agitat, 
mereu trebuind să a- 
lerge undeva ca să re
zolve o treabă a secto
rului ei. „Trebuie, tre
buie să mă zbat, altfel 
n-o scot la capăt !“ 
Răspundere, ambiție și 
o serioasă doză de 
ceea ce numim ro
mantism revoluționar. 
Maricica Pastorcici, 
venită aici după absol
vire împreună cu so
țul ei (amindoi sta
giari), a luat în pri
mire sectorul zooteh
nic punind o condiție : 
nu „ca stagiar", ci eu 
întreaga răspundere. 
Frumoasă această cu
tezanță, această anga
jare deplină. „Elanul 
meu era mare la în
ceput și a și rămas așa, 
deși, cind am cunos
cut mai amănunțit si
tuația de acolo, mi-am 
dat seama că voi avea 
greutăți mari. Dar 
poate că așa e orice 
început, te tot lovești 
de pereți și nu găsești 
ușa... Eu cred că am 
găsit-o. Am vrut — și

vrem cu toții — multe 
lucruri. Vrem grajduri 
ca lumea, saivane la 
fel. vrem să facem se
lecția animalelor, că 
multe sint tarate sau 
îmbătrinite. Vrem pă
șune, că nu avem a- 
proape deloc. Știu că 
toate odată n-or să se 
poată. Dar important 
e să insiști, să te zbați. 
Gindind și făcind așa, 
iată, anul ăsta o să 
facem planul de lapte 
la vaci, ceea ce nu s-a 
mai întimplat aici de 
mult. Vreau apoi ca 
oamenii să fie disci
plinați și să munceas
că mai mult, ca șă-i 
văd și pe ei mulțumiți 
de rezultatele muncii 
lor... Mă gindeam că o 
să-mi fie greu să-i 
determin. Dar uite că 
se poate... In două 
luni am reușit să cla
rific situația efective
lor ca să știm ce e de 
făcut cu ele, am reușit 
să ne asigurăm fura
jele. E un început, o 
să vină și restul...".

Cu asemenea oa
meni, „restul" va fi, 
fără îndoială, un im
portant salt înainte.

sele a X-a B și J în plină activitate 
productivă.

— Ce lucrați ? am întrebat-o pe 
eleva Steliana Filipescu (media 9.33 
la practică în anul școlar precedent).

— Avem de executat o comandă 
pentru uzina „23 August" — suporți 
miezuri turnătorie, 100 000 .de bucăți. 
Trebuie să montez, in medie. 12 ase
menea piese pe oră (ne demonstrea
ză, pe loc, cu vădită îndemînare, ce 
operații execută).

Vești bune sosesc săptăminal și de 
la cei 28 de elevi din clasa a Xl-a, 
care, împreună cu alți colegi de ge
nerație, fac ucenicie in meserie, sub 
îndrumarea maistrului Mircea Vă- 
duvescu, pe șantierul național de la 
canalul Poarta Albă-Năvodari.

Aflăm, din situația statistică pre
zentată de tehnicianul Ioniță Teodor,

Anchetă în licee 
bucureștene

coordonator al celor 12 ateliere-școa- 
lă ale liceului, că planul de produc
ție al acestora pe anul 1984 (1,5 mi
lioane lei) este de pe acum înde
plinit, că sînt contractate comenzi cu 
diferite unități economice pentru 
lunile care aii mai rămas din acest 
an, că s-au contractat comenzi si 
pentru primele luni ale anului 1985. 
în liceu sint în curs lucrări gos
podărești de renovare a ateliere- 
lor-școală și se află în stadiul final 
de amenajare un atelier de strun- 
gărie, cu mașini puse la dispoziție 
de întreprinderea de mașini grele 
București, de care aparține școala !

— Desigur, nu avem pretenția că 
totul este perfect, că nu mai sînt 
aspecte de organizare sau de con
ținut care încă lasă de dorit — ne 
spune prof. Ecaterina Petehi, direc
toarea liceului. Bunăoară, sîntem 
mulțumiți de faptul că reușim să 
realizăm planul de producție, că 
elevii au permanent de lucru, că cei 
mai mulți dintre ei muncesc cu tra
gere de inimă, își îndeplinesc cu in
teres îndatoririle de viitori munci
tori. Privind însă lucrurile mai în 
profunzime, ne dăm seama că ar tre
bui să asigurăm constant, prin co
menzile pe care le avem de onorat, 
toată gama temelor de pregătire în 
meserie înscrise în programă. Pre
gătirea științifică, profesională, for
marea lor în spiritul revoluționar, al 
muncii s-ar cuveni să fie permanent 
obiectivul principal, primordial al 
tuturor cadrelor didactice, nu doar al 
inginerilor și maiștrilor. Spre o ase
menea abordare a problematicii pre
gătirii profesionale a tineretului șco
lar ne îndeamnă, ne mobilizează se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, atunci cind 
evidențiază necesitatea unirii mun
cii cu știința și cultura, ca o con
diție a dezvoltării societății româ
nești pe calea progresului, prosperi
tății și bunăstării poporului.

La LICEUL INDUSTRIAL NR. 28 
(al M.I.U.) din sectorul 6, activita
tea practică a elevilor a demarat...

din luna august. Amănunte ne 
furnizează ing Dorina Miroslavici, 
director adjunct al liceului.

— Împreună cu citeva eleve din 
anii mai mari, tehnicianul Gheorghe 
Boghiu, coordonatorul atelierului- 
școală, a pregătit „semifabricatele" 
pentru începerea activității produc
tive a elevilor din prima zi de 
cursuri : au fost puse la punct ma
șinile. s-a întocmit documfenta- 
rea. s-a asigurat aprovizionarea 
cu materii prime si s-au croit 
un număr însemnat de piese din 
comanda ce trebuia executată în pri
mele săptămîni de practică din acest 
an școlar.

In ateliere, elevele din clasa a X-a 
executau halate și treninguri pentru 
școala profesională. îmbrăcăminte 
pentru copii (comandă pentru între
prinderea comercială „Materna"), 
halate și huse pentru diferite ma
șini (comandă pentru întreprinderea 
de confecții și tricotaje, de care a- 
partine liceul). Elevele Alice Berbe- 
ciu și Diana Tătar, din clasa a Xte 
C, confecții (media 10 la practică in 
anul școlar trecut), ne spun : 
„Am trecut, prin rotație, la toate 
operațiile procesului de producție, 
astfel că am reușit, in bună măsură, 
să ne însușim a.b.c.-ul meseriei".

Buna pregătire profesională a ele
vilor liceului este atestată și de 
faptul că din promoția 1984, cu ex
cepția celor 40 de absolvenți care-șî 
continuă studiile in învățămintul su
perior, toți ceilalți au fost încadrați 
în secțiile de producție ale I.C.T.B., 
reușind de la bun început să facă 
față corespunzător cerințelot pro
ducției.

— în condițiile actuale șî de per
spectivă ale dezvoltării economiei 
noastre naționale, nu ne putem de
clara mulțumiți cu simplul fapt că 
elevii noștri își însușesc in școală 
a.b.c.-ul meseriei — consideră prof, 
ing. Dumitru Cojocarii, directorul 
liceului. Așa cum ne îndeamnă to
varășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, trebuie să 
le formăm elevilor noștri o gindire 
economică.

în cadrul consfătuirilor cadrelor 
didactice care au precedat deschide
rea anului școlar, au fost relevate o 
seamă de deficiențe ale pregătirii și 
activității practice a elevilor, care 
trebuie să se constituie, în prezent, 
în direcții de acțiune concretă ale 
colectivelor didactice și specialiștilor 
din școli : asigurarea unor comenzi- 
contracte care să acopere cu lucrări 
cerințele impuse de programele șco
lare în meseriile din profilurile res
pective, utilizarea la maximum, cu 
eficientă si spirit gospodăresc, a ba
zei tehnico-materiale existente m 
atelierele-școală, respectiv ridicarea 
indicelui de utilizare a mașinilor și 
utilajelor respective.

întrebarea „ce învață, ce ar trebui 
să învețe elevii în orele de practi
că ?“ se impune ca un subiect de 
permanentă meditație și acțiune pen
tru toti factorii învestiți cu răspun
deri în acest domeniu.

Florlca DINUEESCU
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SEMINȚE DE BUNĂ CALITATE

— condiție a unor viitoare recolte bogate w
In continuarea analizei ce vizează 

Îmbunătățirea sistemului de produ
cere a semințelor, ne oprim azi asu
pra unei alte probleme esențiale : 
asigurarea cantitativă, dar mai ales 
calitativă a semințelor de legume.

Să pornim în primul rind de la 
trei elemente fundamentale : 1)
structura foarte diversificată a cul
turilor de legume ; 2) nivelul de or
ganizare a fermelor specializate pe 
producerea semințelor ; 3) îmbunătă
țirea zonării producției legumicole 
și. strins legat de aceasta, profilarea 
fermelor legumicole pe producerea 
de semințe, mai ales pe soiuri au
tohtone. a căror adaptabilitate si 
randament înalt au fost verificate în 
bazinele și zonele unde de fapt au 
fost create si îmbunătățite de-a lun
gul anilor.

Potrivit programului adoptat si 
tinind seama de suprafața totală si 
structura sortimentală a culturilor 
prevăzute prin planul pe anul viitor, 
în 1984 trebuia să fie produsă o can
titate totală de 47 700 tone semințe 
de legume propriu-zise. la care se 
mai adaugă 5 100 tone sămîntă de 
leguminoase alimentare (fasole si 
mazăre boabe, bob. linte). Din capul 
locului trebuie precizat că. din punct 
de vedere cantitativ, prevederile din 
program au fost realizate la maiori- 
tatea sortimentelor de semințe : la 
tomate, ardei, vinete, varză de toam
nă. castraveți existînd chiar unele 
stocuri încă din anul trecut. Defici
tare rămin și pentru producția anu
lui viitor semințele de ceapă, fasole 
de grădină, bame. arpagicul si ustu
roiul.

Dar să vedem care este calitatea 
semințelor de legume ce se înmul
țesc. Se cuvine evidențiat faptul că 
pe suprafețele destinate înmulțirii 
tomatelor, ardeiului, vinetelor, cas
traveților. morcovului, telinei. verzei 
și conopidei, la maioritatea sorti
mentelor au fost folosite sămintă 
supraelită si elită. Aceasta explică de 
fapt, in mare măsură, producția 
bună de sămîntă realizată la aceste 
specii. Cum se prezintă insă situația 
din acest punct de vedere la mazăre 
și fasole, două din sortimentele cu 
pondere mare in consumul de legu
me alimentar al populației ? La fa
solea de grădină, bunăoară, din cele 
aproape 4 200 tone in acest an. să- 
mința elită reprezintă doar 75 tone, 
iar înmulțirea intiia 640 tone, ceea 
ce înseamnă că. în primăvara viitoa
re. 83 la sută din suprafețele prevă
zute a fi cultivate cu această legumă 
vor dispune de sămintă de valoare 
biologică scăzută. Situația este la 
fel de necorespunzătoare si în cazul 
fasolei de cîmn. unde există asigu
rată sămintă din categorii biologice 
superioare doar pentru 22 la sută din 
suprafața prevăzută a fi cultivată in 
anul 1985. în mod paradoxal, pro
blema calității seminței continuă să 
fie nerezolvată si în cazul mazărei, 
atit la cea de grădină cit si la cea 
de cîmn. culturi la care semințele 
valoroase reprezintă doar 10 la sută 
din cantitatea totală realizată in 
acest an.

Nu vom insista asupra celorlalte 
categorii biologice ale semințelor din 
aceste specii. folosite in general de 
fermele specializate,. intrucit avem 
convingerea că o situație exactă in 
acest sens nu există nici măcar la 
nivelul județelor, ca să nu vorbim 
de organele centrale de resort. Cind 
spunem acest lucru ne bazăm mai 
ales pe constatările proprii din unele 
ferme producătoare de fasole din

INFORMAȚII
Cu prilejul Zilei Națiunilor Unite 

și Săptăminii internaționale a dezar
mării, în Capitală a avut loc, 
joi, o masă rotundă pe tema „Româ
nia și Națiunile Unite", organizată de 
Asociația pentru Națiunile Unite din 
România, Asociația de drept interna
țional și relații internaționale și 
Asociația tineretului și studenților 
din România pentru Națiunile Unite.

Au fost prezentate comunicări pri
vind activitatea desfășurată de 
O.N.U., inițiativele și contribuția 
României, ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu în soluționarea probleme
lor complexe ale lumii contempora
ne, promovarea unui climat de pace 
și securitate pe planeta noastră, 
creșterea rolului O.N.U. in viața in
ternațională, precum și pregătirea și 
marcarea, in 1985, a Anului Inter
național al Tineretului.

Adunări festive, dezbateri și mese

UNITĂȚI TURISTICE ÎN JUDEȚUL SUCEAVA
Vestitele monumente istorice și 

de artă, decorul natural de un 
pitoresc aparte, marile ctitorii din 
anii socialismului, frumusețea si 
varietatea portului popular se con
stituie in tot atitea puncte de a- 
tractie pentru tot mai numeroșii 
turiști care vizitează județul Su
ceava.

— în prezent — ne spune tova
rășul Matei Hulubei. directorul 
O.J.T. Suceava — dispunem de o 
puternică bază materială pentru 
odihnă si agrement, dar si pentru 
tratament, stațiunea balneară Va
tra Dornei mărindu-și mereu ca
pacitatea. Tuturor celor care ne 
vizitează le asigurăm cele mai 
bune condiții de odihnă si refa
cere a sănătății. încenînd cu se
zonul de toamnă-iarnă. am diver
sificat programele turistice, care 
cuprind acum acțiuni atractive, 
precum „Circuitul muzeelor", vizi
tarea Cetătii de scaun a Sucevei, 
practicarea echitatiei Ia vestitele 
herghelii de la Rădăuți si Lucina 
si altele.

— Cum se va dezvolta baza ma
terială a turismului sucevean in 
perioada următoare ?

— în anul 1985 vom continua a- 

cooperativele agricole din județele 
Tulcea, Giurgiu. Dolj s.a.. unde spe
cialiștii motivează randamentele scă
zute la această cultură tocmai prin 
calitatea total necorespunzătoare a 
seminței. Ceea ce vrem să aducem 
în discuție este insuși modul defici
tar în care este gindit și aplicat in 
practică programul de cercetare în 
cazul acestor specii de legume. în 
actuala organizare, de problemele ce 
privesc ameliorarea acestor culturi se 
ocupă două institute de cercetări : 
Institutul de cercetări legumicole din 
Vidra, care are sarcina de a îmbu
nătăți și crea soiuri noi de fasole si 
mazăre pentru grădină. în timp ce 
ameliorarea fasolei si mazărei de 
cimp cade în sarcina Institutului de 
la Fundulea. Oricît ar încerca orga
nele de resort să explice un aseme
nea paralelism, aceste argumente nu 
pot avea o fundamentare științifică 
reală atîta timp cit nu numai că 
cercetarea noastră a renunțat trep
tat la îmbunătățirea unor soiuri au
tohtone de mare valoare biologică.

Supunem atenției Ministerului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Academiei de științe agricole și silvice 
cîteva probleme privind îmbunătățirea sistemului de 

producere a semințelor de legume

dar ea nu este in măsură să asigure 
desfășurarea în mod corespunzător a 
procesului de înmulțire a semințelor 
din soiurile aduse din import. Pot 
afirma cercetătorii noștri că și-au 
dus la indeplinire sarcinile ce le re
vin de vreme ce la mazăre, bunăoa
ră, nu avem extinse pe suprafețe 
mari nici un soi autohton, iar la fa
sole nu se pot generaliza în cultura 
mare nici măcar soiurile tradiționa
le. care de fapt se cultivă cu rezul
tate deosebite in gospodăriile popu
lației ? Este adevărat, in ultimii ani, 
mai ales la stațiunile de cercetări le
gumicole de la Ișalnița-Dolj. s-a fă
cut cite ceva pentru crearea de noi 
soiuri și ameliorarea celor tradițio
nale. dar semințele produse in acest 
an reprezintă mai puțin de 1 la sută 
din totalul cantităților necesare pen
tru culturile de fasole si mazăre pre
văzute pentru 1985.

La amplasarea în teritoriu a ferme
lor pentru producerea semințelor de 
legume s-a pornit de la ideea ca fie
care județ să-și asigure întreg ne
cesarul de semințe, cu deosebire la 
legumele cu bobul mare. în acest 
scop s-a stabilit ca producerea se
mințelor de legume să fie organiza
tă in nu mai puțin de 366 de ferme, 
din care 90 strict specializate pe le
gume. Dar să vedem cu ce efecte 
practice s-a soldat această idee or
ganizatorică ?

întrucît. in marea lor majoritate, 
semințele pentru legumele de bază 
— tomate, ardei, vinete — se pro
duc cu deosebire în județele din su
dul și vestul tării, vom analiza si
tuația doar prin prisma producerii 
semințelor deficitare. Să urmărim 
deci unde si in, ce condiții s-a pro
dus sămîntă de ceapă. Potrivit date
lor furnizate' de organele de’ resorț." 
în fruntea județelor producătoare de 
asemenea semințe se situează Aradul 
și Doljul, unde s-a realizat anul 
acesta mai mult de jumătate din can
titatea de sămintă de ceapă. Urmea
ză apoi în ordine județele Buzău, 
Brăila. Călărași. Giurgiu. Olt si Ti- 

rotunde s-au desfășurat, cu același 
prilej, la filialele A.D.I.R.I. din Cluj- 
Napoca, Craiova, Iași, Sibiu, la case 
de cultură ale studenților din centre 
universitare.

★
La Muzeul tehnic „Dimitrie Leo

nida" din Capitală s-a deschis ex
poziția „De la omnibuz la metrou", 
organizată de Muzeul transporturilor 
din Budapesta.

Prin panouri, fotografii, obiecte și 
dooumente originale, expoziția re
flectă evoluția pină în zilele noastre 
și in perspectivă a mijloacelor urba
ne de transport în comun în Buda
pesta și în alte localități din R. P. 
Ungară.

Au fost prezenți Miklos Barity, 
ambasadorul R.P. Ungare la Bucu
rești, membri ai ambasadei, ai cor
pului diplomatic acreditați în țara 
noastră. (Agerpres)

menajările la noul complex hote
lier „Bradul" din stațiunea Vatra 
Dornei. complex care dispune de 
300 locuri pentru cazare -și 500 
locuri pentru alimentație publică. 
Aici, de fapt, vom moderniza în
treaga stațiune, care va fi conec
tată la circuitul international. în 
același timp, vor fi modernizate 
cabanele „Mestecănis". „Deia", 
„Runc" si „Zugreni". care se află 
in zone de neasemuită frumusețe, 
precum si complexele turistice din 
Putna. Rădăuți si Șiret. De mare 
importantă pentru activitatea noas
tră este si modernizarea comple
xului hotelier „Suceava", din zona 
centrală a orașului reședință de 
iudet. pe care ne străduim să-l 
punem la dispoziția solicitantilor 
în prima parte a anului viitor. 
Dezvoltări si modernizări vom face 
si la complexele turistice de la 
Fălticeni. Rădăuți. Gura Humoru
lui si Rarău. Dealtfel, toate efor
turile ne care le facem pentru îm
bogățirea bazei materiale si im- 
bunătătirea serviciilor sint subsu
mate hotăririi noastre ca toti cei 
care ne vizitează să se simtă cu 
adevărat bine la noi. (Sava Beji- 
nariu). 

miș. care. împreună cu cele două ju
dețe amintite mai sus. au produs 94 
Ia sută din totalul seminței de cea
pă. Deci aceleași județe unde se re
alizează semințele de tomate, ardei, 
vinete au ajuns să fie specializate 
pe producerea seminței de ceapă, 
deși dacă stăm să ne gîndim doar 
două din ele — Buzăul și Aradul — 
aveau o tradiție deosebită in acest 
sens. Lipsesc cu desăvirsire de pe 
lista producătorilor de ceapă ferme
le legumicole din județele Brașov, 
Bistrița-Năsăud. Sălaj, Hunedoara. 
Teleorman. Cluj. Iași. Vaslui. Vran- 
cea. Gorj ș.a. Enumerarea județelor 
nu am făcut-o în mod întîmplător. 
Cine nu-și amintește ce rol a jucat 
bazinul Făgărașului în asigurarea 
producției de ceapă roșie si cu de
osebii în ameliorarea acestui soi ? 
Din soiul local de ceapă roșie din 
zona Bistriței se mai păstrează doar 
unele urme pe la Teaca, dar și a- 
ceasta datorită •perseverentei țăranu
lui simplu, care s-a îngrijit să-i păs
treze nealterate calitățile, atit cit s-a

priceput. Pe valea Dîmbovnicului, 
mai ales in aval de Gratia si Drăghi- 
nești de Teleorman, prosperitatea 
unui număr impresionant de gospo
dării s-a datorat maj ales venituri
lor realizate din vînzarea vestitei 
cepe de apă. în Sălaj, cultivatorii de 
ceapă din zona Simleu Silvaniei erau 
recUnoscuti și căutati pe marile piețe 
din Oradea și Cluj pentru calitatea 
și frumusețea produselor pe care le 
vindeau. în județul Hunedoara, cea
pa roșie asigură și astăzi producții 
impresionante în gospodăriile popu
lației chiar si din zona colinară a 
Ghelarului. Este oare normal ca ju
dețele la care ne-arrî^referit să nu 
figureze nici măcar prin plan pe lista 
producătorilor de sămîntă de ceapă? 
Vorbind despre preocuparea care a 
existat (sau mai exact spus nu prea 
a existat) pentru ameliorarea soiu
rilor de ceapă tradiționale este sufi
cient să arătăm că semințele Asigu
rate din aceste soiuri, inclusiv din 
cele noi create, reprezintă 1 la sută 
din totalul seminței de ceapă pro
dusă in acest an.

Aceleași deficiente existente în mo
dul de producere a seminței de cea
pă se constată si în privința produ
cerii arpagicului, cu deosebire că la 
acest sortiment unele ferme legumi
cole, mai ales din județele Mehedinți 
și Mureș. își permit chiar să nu res
pecte nici măcar planul în ce pri
vește suprafața cultivată.

La sămînța de usturoi, după multi 
ani de încercări de a aclimatiza so
iuri specifice climatului blind al Spa
niei. Italiei sau Turciei, după cutre
ierări nereușite prin Asia si America 
Latină s-a revenit (la ceea ce nu 
trebuie renunțat cu nici un preț) la 
ideea ameliorărif si extinderii soiu
rilor traditionale. Producem deci din 
nou. șT' cu rezultate foarte bune în 
multe zone, usturoiul de Dărăști. de 
Bucovina și Rimnicu Sărat, precum 
și atit de gustosul usturoi de Copă- 
lău. Din aceste soiuri și din altele 
s-au produs în acest an 3 770 tone.

Depunerea unor
Cu prilejul Zilei Armatei Republi

cii Socialiste România, joi dimineața, 
au fost depuse coroane, de flori la 
Monumentul Eroilor Patriei și cimi
tirul militar Ghencea din partea Mi
nisterului Apărării Naționale și Mi
nisterului de Interne, a organelor lo
cale de partid și de stat, precum și 
din partea Comitetului foștilor luptă
tori și veteranilor de război împo
triva fascismului.

La solemnități au participat tova
rășii general-colonel Vasile Milea, 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat Ma
jor, general-locotenent Ilie Ceaușescu, 
adjunct al ministrului apărării na
ționale, secretar al Consiliului Poli
tic Superior al Armatei, general-lo
cotenent Constantin Nuță și Dima 

dar există garanții că această canti
tate va fi dublată încă din anul vii
tor. Calea aleasă este bună și cre
dem că ea poate oferi învățăminte 
și în cazul producerii celorlalte se
mințe de leguma deficitare.

Șupunînd atei. iei organelor agri
cole centrale și județene njyelul de 
organizare a fermelor specializate in 
producerea semințelor de legume ne 
rezumăm doar a afirma că randa
mentele foarte scăzute pe care le 
înregistrează unele din acestea tre
buie să constituie un motiv de îngri
jorare foarte serios. întrebăm : ce 
valoare biologică poate întruni o să
mintă de fasole, bunăoară, produsă 
in fermele legumicole de cooperati
vele agricole din Rast și Galicea 
Mare — județul Dolj, Cazasu — ju
dețul Brăila. Singureni — județul 
Giurgiu. I.A.S. Dăbuleni — Dolj, 
unde s-a obținut anul acesta la hec
tar o producție atit de scăzută incit 
nu permite nici măcar recuperarea 
seminței incorporate ? Și asemenea 
exemple de slabă productivitate se 
pot da în cazul tuturor culturilor se- 
mincere de legume, fapt ce, in mod 
evident, aduce în discuție însăși ca
litatea unor ferme producătoare de 
semințe. în legumicultura, mai mult 
decît în alte sectoare ale agriculturii, 
dispunem de unități cu o experiență 
valoroasă în producerea semințelor. 
Există la această dată un număr de 
60 ferme legumicole care au fost 
specializate pe producerea seminței 
încă în urmă cu 20 de ani : fermele 
de la Semlac și Pecica — județul 
Arad. Prejmer — Brașov. BăileSti — 
Dolj. Studina — Olt. Drumul Subți
re — Călărași, fermele stațiunilor de 
cercetate din Ișalnița. Bacău. Buzău. 
Blaj sau ale institutului de la Vidra, 
constituind puncte de referință pen
tru modul în care trebuie organizată 
întreaga activitate de producere a 
seminței de legume din tară. Pentru 
aceasta este însă nevoie să. se treacă 
la organizarea în fiecare județ a unor 
ferme autentice de producere a se
mințelor. corespunzător programului 
adoptat în toamna anului trecut. în 
această ordine de idei trebuie înlă
turată cu desăvirsire practica unor 
trusturi horticole județene — Galați. 
Timiș. Ialomița. Bihor. Buzău — de 
a profila unele ferme legumicole pe 
producerea seminței fără ca acestea 
să aibă nici măcar posibilitatea prac
tică de a asigura irigarea suprafețe
lor respective. Totodată, tinind sea
ma de cerința de a îmbunătăți struc
tura biologică a semințelor este ne
cesar ca baza de producere a supra- 
elitei și elitei să fie extinsă și în 
unele unități productive. în această 
privință ar trebui studiată si posibi
litatea ca o parte din semințele cu 
valoare biologică ridicată, precum si 
cele destinate exportului să fie pro
duse în ferme special organizate ne 
lingă complexele județene pentru 
conditionarea si valorificarea semin
țelor de legume. A existat în acest 
sens o experiență bună care ar pu
tea fi îmbunătățită.

Am prezentat doar cîteva aspecte 
și considerente, desprinse din siste
mul foarte complex de producere a 
semințelor de legume, pe care le su
punem atenției specialiștilor si ca
drelor de conducere din acest sector, 
cu scopul.de a veni cu sugestii si 
propuneri concrete menite să asigu
re traducerea în viată a sarcinilor 
stabilite de conducerea partidului în 
acest important domeniu al agri
culturii.

Iosif POP

coroane de flori
Romus, adjuncți ai ministrului de 
interne, reprezentanți ai .organelor 
locale de partid și de stat, generali 
activi și în rezervă, ofițeri și pionieri.

S-au depus, de asemenea, coroane 
de flori la Monumentul eroilor so
vietici din partea Ministerului Apă
rării Naționale, a organelor locale de 
partid și de stat, Comitetului foștilor 
luptători și veteranilor de război îm
potriva fascismului.

Au luat parte L. I. Boiko, ministru 
consilier al Ambasadei Uniunii So
vietice la București, și membri ai 
ambasadei.

Cu același prilej, în țară, au fost 
depuse coroane și jerbe de flori la 
cimitirele și monumentele eroilor ro
mâni și ostașilor sovietici căzuți în 
războiul antifascist.

CRONICĂ
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Ion Lăzărescu se eliberează din 
funcția de ministru al minelor.

Tovarășul Marin Ștefanache se nu
mește în funcția de ministru al mi
nelor.

Tovarășul Gheorghe Vlad se eli
berează din funcția de ministru al 
petrolului.

Tovarășul Ilie Cișu se numește în 
funcția de ministru al petrolului.

Tovarășul Nicolae Gavrilescu se 
eliberează din funcția de ministru 
al turismului și sportului.

Tovarășul Ion Stănescu se elibe
rează din funcția de șef al Departa
mentului pentru construcții in străi
nătate și se numește în funcția de 
ministru- al turismului și sportului.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 26 octombrie, ora 20 — 29 oc
tombrie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi caldă la începutul intervalului, apoi 
se va răci treptat, îndeosebi în nordul 
și estul teritoriului. Cerul va fi va
riabil. Vor cădea ploi slabe izolate în 
toate regiunile țării. Vîntul va sufla 
slab pină la moderat, cu unele intensi
ficări din sectorul nord-vestic în Mol
dova. Temperaturile minime în cursul 
nopților vor fi cuprinse intre zero și 
10 grade, mai coborîte in ultimele 
nopți în jumătatea nordică a țării, iar 
cele maxime între 10 și 20 de grade. 
Seara și dimineața se va produce ceață.

INFORMAȚII SPORTIVE
SCRIMA. în sala „Floreasca" din 

Capitală au continuat ioi întrecerile 
celei de-a 17-a ediții a Balcaniadei 
de scrimă. în ziua a doua fiind pro
gramate ultimele asalturi in probele 
individuale. La floretă feminin, pri
mele patru locuri au foșt ocupate de 
reprezentantele României. Pe primul 
loc s-a situat Rozalia Oros. învingă
toare cu 9—7 in asaltul decisiv sus
ținut in compania Rekăi Bazar, locul 
3 fiind ocupat de Monica Veber, care 
a câștigat cu 8—4 asaltul cu tinăra 
Ana Georgescu.

Proba de spadă a fost cîștigată de 
Rudolf Szabo (România), care a dis
pus în finală cu 12—11 de bulgarul 
Dimităr Stoianov. Pe locul 3 s-a cla
sat Felix Nicolae (România) : 10—8 
in asaltul cu Hristo Popov (Bul
garia).

Astăzi este zi de odihnă, sîmbătă 
și duminică urmînd să se dispute 
întrecerile pe echipe.

VOLEI. La întrecerile cupelor eu
ropene vor participa formațiile ro
mânești Dinamo București, în 
„Cupa campionilor europeni", și 
Steaua București. în „Cupa cupe
lor". Prima va intra în întrecere 
Dinamo, care va înfîlni. în tur pre
liminar. pe Panathinaikos Atena. 
Meciul tur va avea loc la București, 
la 5 noiembrie, iar returul — o săp- 
tămînă mai tîrziu, la Atena. Steaua, 
care va fi prezentă în turul I, va 
întilni, in prima săptămînă a lunii 
decembrie, pe AS Cannes, primul 
meci urmînd să aibă ioc în Franța.

PERFECTIONAREA REIAȚIIIOR DE PRODUCȚIE SI SOCIALE, ÎN CONSENS 
CU CERINȚELE DEZVOLTĂRII MULTILATERALE A PATRIEI

(Urmare din pag. I)
nilor muncii la fondul de dezvoltare 
economico-socială. Instituirea con- 
tractului-angajament. prin care pa
trimoniul intreprinderilor și centra
lelor — parte integrantă din proprie
tatea întregului popor — se încredin
țează personalului muncitor din a- 
ceste unități, în vederea exercitării 
nemijlocite a prerogativelor și răs
punderilor ce decurg din tripla lor 
calitate — proprietari, producători și 
beneficiari — precum și participarea 
oamenilor muncii cu părți sociale la 
constituirea fondului de dezvoltare 
reprezintă măsuri importante, cu ac
țiune complexă și de durată, care 
dezvoltă sistemul relațiilor de pro
prietate, vizind întărirea permanen
tă a proprietății socialiste și amplifi
carea preocupării pentru apărarea șl 
dezvoltarea avutului obștesc, gospo
dărirea cu maximum de eficiență a 
fondurilor iunităților socialiste. Pen
tru realizarea acestor valențe și pen
tru creșterea rolului acestor măsuri 
are o însemnătate deosebită aplicarea 
consecventă in toate unitățile socia
liste a prevederilor din legile adop
tate de Marea Adunare Națională 
privind răspunderea adunării gene
rale a oamenilor muncii de a analiza 
și dezbate modul în care se înde
plinesc sarcinile din contractul-an- 
gajament, precum și cele privind 
gospodărirea cu eficiență maximă a 
patrimoniului acestora, inclusiv a 
părților sociale ale oamenilor muncii.

Din sistemul relațiilor socialiste de 
producție fac parte și legăturile 
multiple și complexe care se for
mează in economia națională in le
gătură cu producerea, repartizarea, 
circulația și folosirea produsului 
social. în funcție de nivelul la care 
se formează, de verigile organizato
rice care iau parte și de modul în 
care participă membrii societății — 
individual sau în colectiv, ca produ
cători sau ca beneficiari etc. — aces
te relații se realizează prin anumite 
pirghii economice și forme organi
zatorice. Un loc central în acest 
complex revine metodelor și forme
lor de organizare, conducere și pla
nificare, ca sistem conștient și inte
grat de adoptare și armonizare a 
deciziilor — la nivel macro și 
microeconomic — ce privesc. în ul
timă instanță, alocarea de resurse 
și desfășurarea reproducției socialiste 
lărgite.

Ținind seama de aceasta, proiectul 
de Directive pentru viitorul cincinal 
stabilește ca o direcție și sarcină de 
bază „îmbunătățirea în continuare a 
planificării, conducerii și organizării 
economico-sociale, a intregului an
samblu al relațiilor sociale, corespun
zător cerințelor noii etape de dez
voltare a societății noastre, aplicarea

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII AUSTRIA

Excelenței Sale
Domnului dr. RUDOLF KIRCHSCHLĂGER

Președintele federal al Republicii Austria
VIENA

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Austria, vă transmit. în numele 
poporului român și al meu personal, felicitări cordiale, precum și cele mai 
bune urări de fericire personală, de progres și prosperitate pentru ponorul 
austriac.

Ziua de 26 octombrie marchează 
un moment de deosebită importan
ță în istoria poporului austriac. La 
această dată, in anul 1955. .parla
mentul tării a adoptat legea con
stituțională asupra neutralității 
Austriei, odată cu încheierea retra
gerii trupelor de ocupație ale ce
lor patru puteri

După încercările dramatice prin • 
care a trecut in perioada dintre 
cele două conflagrații mondiale, 
care au culminat cu tragedia 
Ansch1uss-ului (anexarea Austriei 
de către Germania nazistă) si dis
trugerile provocate de război. în 
cele aproape trei decenii de la pro
clamarea neutralității 'Permanente, 
poporul austriac și-a reafirmat 
identitatea sa distinctă în familia 
popoarelor europene, a depus efor
turi perseverente pentru refacerea 
si dezvoltarea economiei naționale, 
promovînd. in același timp, o co
laborare largă, constructivă cu sta
tele vecine din bazinul dunărean, 
cu celelalte state de pe continent 
și din intreaga lume.

Austria a devenit un membru 
activ al Națiunilor Unite, iar capi
tala țării — Viena — cel de-al trei
lea sediu oficial al organizației 
mondiale. Guvernele succesive aus
triece au desfășurat demersuri sus
ținute in direcția destinderii, parti
cipi nd activ la eforturile pentru 
oprirea cursei înarmărilor nucleare, 
pentru dezarmare, securitate și în
țelegere : internațională. Austria a- 
cordă o deosebită importantă men- 
tinerii unui climat de înțelegere 
între Est si Vest. pronuntîndu-se 
cu consecventă pentru rezolvarea 
problemelor internaționale exclusiv 
pe calea tratativelor. Ea se numără 
printre promotorii procesului de 
securitate si cooperare în Europa, 
contribuind, împreună cu alte state.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Austria, joi, a avut loc în 
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, în 
cadrul căreia au fost înfățișate im
presii de călătorie din această tară, 
în continuare, artiști ai Teatrului de 
operetă din București au prezentat 

fermă a principiilor noului mecanism 
economico-financiar, intărirea auto- 
conducerii muncitorești și autogestiu- 
nii economico-financiare. perfecțio
narea sistemului organismelor de
mocrației muncitorești, revoluționare, 
creșterea rolului lor în conducerea 
tuturor sectoarelor de activitate, in 
asigurarea participării oamenilor 
muncii la elaborarea și înfăptuirea 
programelor de dezvoltare economi
co-socială a țării".

Perfecționarea mecanismului eco
nomic decurge, înainte de toate, din 
creșterea complexității proceselor și 
fenomenelor economice, ca urmare a 
dezvoltării forțelor de producție și a 
adincirii diviziunii sociale a muncii, 
precum si din cerințele accentuării 
rolului factorilor intensivi ai crește
rii economice. Acționează în acest 
domeniu o contradicție obiectivă. Pe 
de o parte. în condițiile dezvoltă
rii rapide a forțelor de producție și 
ale acțiunii unor factori foarte di
namici care influențează viața eco
nomică, relațiile economico-sociale 
trebuie să fie suficient de mobile 
perftru a reflecta aceste schimbări și 
a se adapta, exigențelor care decurg 
din ele. Dar pentru a-și dovedi efi
ciența. pentru a-și dovedi măsura 
deplină a rolului lor, formele și me
todele de conducere și planificare 
trebuie să acționeze o anumită pe
rioadă determinată de timp. Așa cum 
rămînerea în urmă frînează dezvol
tarea. tot așa și o schimbare prema
tură a formelor și metodelor de or
ganizare poate afecta negativ pu
nerea în valoare a posibilităților de 
creștere economică — eficiența cu 
care sint folosite resursele materiale 
și financiare. Rezolvarea acestei 
contradicții între mobilitate și relati
va stabilitate implică sporirea com
plexității și mobilității activității de 
planificare, împletirea măsurilor cu
rente cu cele de perspectivă și asi
gurarea unui raport optim intre mă
surile organizatorico-administrative, 
pe de o parte, și pîrghiile economice, 
pe de altă parte, precum și între 
funcțiile unităților de, bază, produc
tive și cele de coordonare. Granițele 
dintre acești factori și. prin urmare, 
condițiile optimizării lor nu sînt date 
o dată pentru totdeauna, ci se află în 
strinsă legătură cu condițiile fiecărei 
etape de dezvoltare.

In același timp, se cuvine subliniat 
că cerințele dezvoltării echilibrate, 
armonioase a economiei și creșterea 
complexității proceselor economice, 
atit in economia națională, cit și in 
economia mondială. în viitor se vor 
amplifica ; de aici decurge necesita
tea funcționării unitare a complexu
lui economic național, in concordan
ță cu legitățile procesului de repro
ducție și cu obiectivele prevăzute în

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

la încheierea cu rezultate pozitive 
a Conferinței de la Helsinki, la buna 
desfășurare a reuniunilor general - 
europene care au urmat.

Sub semnul dorinței comune de 
a valorifica largile posibilități ce 
le oferă dezvoltarea lor economică, 
România și Austria și-au intensifi
cat in ultimii ani legăturile de co
laborare in domeniile politic, eco
nomic. tehnico-stiintific. cultural- 
artistic.

Evoluția ascendentă a raporturi
lor dintre cele două țări a fost 
puternic stimulată prin înțelegerile 
și acordurile realizate in urma 
rodnicelor schimburi de vizite si 
convorbirilor purtate de președin
tele Nicolae Ceaușescu cu șefii de 
stat si de guvern ai Republicii Aus
tria. Conform celor stabilite la ni
vel înalt. în cadrul schimburilor pe
riodice de păreri, al întîlnirilor la 
diferite niveluri sint identificate 
noi domenii și acțiuni, menite să 
conducă la diversificarea relațiilor 
comerciale, a cooperării economice 
bilaterale si ne terțe piețe.

în același timp, cele două țări 
promovează o bună conlucrare in 
sfera vieții internaționale, în vede
rea înfăptuirii imperativului pri
mordial al vremurilor noastre — 
înlăturarea primejdiei nucleare de 
ne continentul european’si din în
treaga lume, asigurarea condițiilor 
de dezvoltare nasnică a tuturor na
țiunilor. cu resnectarea ontiunilor 
lor politice, economice si' sociale.

Reînnoindu-și sentimentele de 
prietenie fată de poporul austriac, 
poporul român își exprimă, și cu 
acest prilej, convingerea că rela
țiile dintre cele două țări vor în
registra pe mai departe un curs 
mereu ascendent. în folosul reci
proc. al cauzei păcii si securității 
in Europa si pe întregul glob.

un program de muzică austriacă șl 
românească.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Andreas Berla- 
kovich, ambasadorul Austriei la 
București, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Programul făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate și ale 
înaintării spre comunism. Ca atare, 
perfecționarea mecanismului eco
nomic, trebuie să fie subordonată 
înainte de toate acestei cerințe majo
re. Concomitent, întărirea auto- 
conducerii muncitorești și autogestiu- 
nii economico-financiare și perfec
ționarea sistemului organismelor de
mocrației muncitorești implică anu
mite prerogative și competențe, un 
anumit grad de autonomie economi- 
co-organizatorică și funcțională, creș
terea rolului, atribuțiilor și răspun
derii organelor colective de condu
cere in elaborarea și fundamentarea 
propriilor planuri de dezvoltare și 
mai ales creșterea răspunderii lor 
pentru rezultatele activității econo
mico-financiare. Interesele economi
ce, ca expresie a relațiilor de pro
ducție (economice), sînt intr-o mă
sură mai mare manifestarea unor 
procese si cerințe reale, formate la 
toate nivelurile și structurile eco
nomice, reflectând condițiile reale 
de desfășurare a producției și re
producției sociale. în aceste condiții, 
armonizarea intereselor generale — 
colective și individuale — pe fondul 
general al convergenței lor, determi
nate de existența proprietății socia
liste și de rolul fundamentai al dez
voltării economico-sociale — se ba
zează pe folosirea unui sistem mai 
complex de metode, pirghii și forme 
de conducere și planificare. Totoda
tă, se amplifică rolul și atribuțiile 
indicatorilor și mai ales ale norme
lor și normativelor în domeniul mun
cii de planificare. ele îndeplinind 
atit funcții de comensurare și infor
mare, cît și stimulative și de direc
tivă.

în fine, în etapa viitoare, se vor 
perfecționa relațiile de repartiție, în 
strinsă legătură cu celelalte compo
nente ale relațiilor socialiste de pro
ducție. Direcțiile principale ale aces
tui proces cuprind următoarele com
ponente, aflate într-o strinsă unitate 
și interdependență : creșterea veni
turilor oamenilor muncii pe măsiura 
sporirii productivității muncii și a 
venitului național ; aplicarea fermă 
a principiilor sistemului socialist de 
retribuire după cantitatea, calitatea 
și importanța muncii, precum șl 
după rezultatele obținute ; asigurarea 
unor corelații stimulative intre ve
niturile diferitelor categorii de per
sonal ; respectarea cu strictețe a 
principiului creșterii mai rapide a 
productivității muncii in raport cu 
sporirea retribuției. în vederea asi
gurării unei corelații corespunzătoare 
între fondurile alocate pentru ri
dicarea nivelului de trai și sursele 
de acoperire a acestora.

cinema
• Buletin de București : MODERN 
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20.
• Surorile : BUZEȘTI (50 43 58) —
15; 17,15; 19,30.
• Emisia continuă : DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Dreptate în lanțuri: LIRA (31 71 71)
— 15,30; 17.45; 20, COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• Explozia : FERENTARI (80 49 85) — 
15,30; 17,30; 19,30. ‘
• Glissando : GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 12; 16: 19, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
12,30; 15,45; 19.
• Salutări de la Agigea : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Ana Pavlova : PATRIA (11 86 25)
— 9; 12,30; 16; 19,15.
• Simfonia primăverii : SALA MICA 
A PALATULUI — 17,15; 20.

• Program de filme documentare cu 
teme militare : CENTRAL (14 12 24): 
— 9.30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Vrăjitorul din Oz — 9; 10,45; 12,30;
14,15; 16. Tații si bunicii — 17,45;
19,45 : DOINA (16 35 38).
• Cum am declanșat al doilea război 
mondial : TIMPURI NOI (15 6ț 10) — 
9: 12; 16: 19.
• Yankeii: STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20.
• Jazz ’20 : PACEA (60 30 85) —
15,30; 17,30; 19,30.
• Pensionul doamnei Latter î VII
TORUL (10 67 40) — 15,30: 17.30; 19.30.
• Dosarul albastru : COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13.30; 15,30;
17,30: 19,30.
• împușcături sub spînzurătoare :
TOMIS (21 49 46) — 9; 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20.

• Cu cerul sub picioare : PROGRE
SUL (23 94 10) — 15,?Q; 17.30; 19,30.
• Seherezada : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20.
• Lupii mărilor ; CAPITOL (16 29 17)
— 9: 11,15: 13,30; 15.45; 18; 20.
• Cactus Jack ; FESTIVAL (15 63 84)
— 9: 11.15; 13,30; 15.45: 18; 20.
• Undeva, cîndva : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.
• Marfă furată : GRI VIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 181 20.
• Competiția : UNION (13 49 04) — 
9.30; 11,30; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Lancea de argint : MELODIA 
(1.1 13 49) — 9: 14,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
• Afacerea Pigot : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13.30: 15,45; 18; 20.
• Cobra se întoarce : AURORA 
(35 04 66) — 9: 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.

• Omul și fiara : MUNCA (21 50 97)
— 15,30: 18,30.
• Roiul : FLACARA (20 33 40) —
13,30: 15,30; 17,30; 19,30.
• Cineva ca tine : ARTA (21 31 86)
— 9: 11.15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Solitarul de la fortul Humboldt :
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Comedie de modă veche — 
19.30; (sala Atelier) : Farul și dom
nul Valentino (aminat din 18 oct.) — 
19, (sala din Piața Cosmonauților, 

11 07 57) : Intre patru ochi — 19,30; 
(la clubul Vitan) : Cartea lui loviță 
— 19.
• Filarmonica „George Enescu* * 
(15 68 75, Ateneu] Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Teodor Costin. So
listă : Cristina Anghelescu — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Tosca — 
18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo și Julieta la sfîrșit de noiem
brie — 19; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Gustul parvenirii — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar 
cu sifon — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Trestia ginditoare — 20.
• Teatrul de comedie (1(5 64 60) : Do! 
tineri din Verona — 19,30.
• Teatrul „Nottara* 4 (59 31 03, sala

• Moara Iui Călifar : SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Zbor periculos : VICTORIA
(16 28 79) — 9: 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20.
• Singur de cart : FLOREASCA
(33 29 71) — 9: 11; 13; 17,45; 20, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15.30; 
17.45: 20.
• Secretul luî Bachus : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.

Magheru) : Karamazovii — 18,30;
(sala Studio) : Variațiunî pe tema 
dragostei — 19.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 19,30; (sala 
Giuleștl, 18 04 85) : Milionarul sărac 
— 19.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Victoria, 50 58 65) : Băiatul 
cu sticleți — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă4* (50 26 55) : 
Pinocchio — 15; Hoțul de vulturi — 
19; (la grădinița nr. 227) : O amin
tire din copilărie — 9,30.
• Teatrul „Țăndărică**  (15 23 77) ; 
Puiul — 10; Aventurile luî Plum- 
Plum — 16; (sala din Piața Cosmo- 
nauților) : Nu vorbiți în timpul spec
tacolului — 16.
• Circul București (10 65 90) : Vraja 
circului -—19.
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SESIUNEA O.N.U. Manifestări consacrate aniversării

Cu fermitate și consecvență pentru 
edificarea securității europene

ESIE NECESARA SPORIREA SPRIJINULUI PENÎRU PROGRESUL 
INDUSTRIAL AL TARILOR ÎN CURS DL DEZVOLTARE «

Intervenția reprezentantului român in Comitetul 
pentru probleme economice și financiare al Adunării Generale

Zilei Armatei Republicii Socialiste România

„Româtția, ca țară europeană, acționează consecvent pentru 
înfăptuirea securității în Europa, considerînd că aceasta are o im
portanță fundamentală pentru pace și destindere în întreaga lume. 
Realizarea securității europene trebuie să conducă, în ultimă in
stanță, la organizarea relațiilor dintre țările continentului pe 
baza deplinei egalități in drepturi, la intensificarea colaborării 
reciproc avantajoase dintre state, oferind, totodată, fiecărui stat 
garanția deplină de a se afla la adăpost de orice primejdie de 
agresiune (lin afară sau de amestec în treburile sale interne”.

NICOLAE CEAUȘESCU

NAȚIUNILE UNITE '25 — Trimi
sul Agerpres. N. Chilie, transmite : 
în Comitetul pentru probleme econo
mice si financiare al Adunării Gene
rale a O.N.U. au loc dezbateri asu
pra problematicii ample, de o deo
sebită insemnătate a dezvoltării și 
cooperării economice internaționale, 
în cuvîntul lor. reprezentanții sta
telor membre abordează o serie de 
aspecte ale dezvoltării, cum sînt 
cele privind industrializarea, utili
zarea surselor de energie, alimenta
ția. agricultura, cooperarea economi
că intre țările îri curs de dezvoltare.

Luind cuvîntul. reprezentantul tă
rii noastre a accentuat necesitatea 
ca la actuala sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. să fie intensificate 
eforturile pentru adoptarea unor de
cizii si recomandări de substanță in 
domeniul industrializării, de natură 
să contribuie la amplificarea activi

tăților in acest domeniu, la sporirea 
efectivă a asistentei acordate țări
lor în curs de dezvoltare in efortu
rile lor in direcția industrializării, 
care constituie o condiție de bază a 
înaintării lor pe calea progresului, a 
consolidării independentei lor na
ționale.

Reprezentantul român a r^evat 
atentia deosebită pe care tara noas
tră o acordă preocupărilor si acțiu
nilor O.N.U. in domeniul energiei, 
considerind că lărgirea cooperării in 
acest important domeniu, in special 
facilitarea accesului în condiții echi
tabile la resursele energetice și la 
tehnologiile de punere in valoarp a 
acestor resurse, atît cele clasice, cit 
Si cele noi si regenerabile ar repre
zenta o contribuție de seamă la spri
jinirea eforturilor naționale pentru 
asigurarea energiei necesare dezvol
tării economice si sociale.

In diferite capitale ale lumii con
tinuă seria manifestărilor consacrate 
celei de-a 40-a aniversări a Zilei Ar
matei Republicii Socialiste România.

La Casa Centrală a Armatei din 
Moscova a avut loc o adunare fes
tivă. Au participat general de armată 
A. T. Altunin, adjunct al ministrului 
apărării al U.R.S.S.. B. I. Aristov, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. generali si ofițeri superiori, 
alte persoane oficiale.

O gală de filme documentare ro
mânești și o expoziție de fotografii 
cuprinzînd imagini din tradițiile de 
luptă ale armatei române au fost 
organizate la Beijing. La manifesta
re au luat parte Yang Dezhi, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Chinez, secretar general ad
junct al Comisiei Militare a C.C. al 
P.C.C.. șeful Marelui Stat Major al 
Armatei Populare Chineze de Elibe
rare. alte oficialități militare.

Adunări festive consacrate acestui 
eveniment, precum și expoziții de 
fotografii și gale ale filmului au fost

organizate la Sofia. Praga. Phenian. 
Hanoi. Cairo și la Portsmouth (Ma
rea Britanie).

Au participat cadre din conducerea 
armatelor, alte oficialități din aceste 
țări și atașați! militari, aero și na
vali ai României.

In cadrul adunărilor au fost evi
dențiate contribuția armatei române 
la victoria impotriva fascismului, e- 
forturile și participarea României cu 
întregul său potențial material și li
man la războiul antihitlerist. S-a 
subliniat, totodată, grija permanentă 
pe care conducerea partidului și sta
tului nostru, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, .comandantul suprem al forțelor 
noastre armate, o acordă pregătirii și 
dotării armatei romane in vederea 
îndeplinirii inaltei misiuni de apă
rare a cuceririlor poporului, a inde
pendenței .și suveranității patriei 
noastre socialiste.

(Agerpres)

Bilanțul deosebit de bogat al ac
tivității internaționale a României 
socialiste, prilejuit de apropiatul 
Congres al partidului, include ca o 
componentă esențială eforturile 
susținute si tenace desfășurate de 
partidul și statul nostru pentru în
făptuirea securității europene, pen
tru transformarea Europei intr-o 
zonă a păcii, și ințelegerii intre toa
te popoarele.

înscriind edificarea securității eu
ropene ca un. obiectiv de prim ordin 
al politicii externe a României so
cialiste, partidul și statul nostru 
au acționat cu aceeași consecvență 
și in perioada care a trecut de la 
Congresul al XH-lea pentru asigu
rarea continuității procesului de
clanșat prin Conferința pentru 
securitate și cooperare in Europa 
(C.S.C.E.) de la Helsinki, din 1975, 
pentru materializarea obiectivelor 
stabilite prin documentele semnate 
la cel mai înalt nivel. Sint bine cu
noscute și se bucură de 6 înaltă 
apreciere rolul și inițiativele pre
ședintelui Njcolae Ceaușescu in ce 
privește definirea conceptului de 
securitate europeană, contribuțiile 
sale de larg ecou internațional la 
crearea condițiilor pentru pregăti
rea și desfășurarea primului forum 
general-european. la definirea noi
lor principii de relații interstatale, 
la elaborarea măsurilor destinate 
sâ facă efectivă nerecurgerea la 
forță sau la amenințarea cu torta.

Pe âceeași linie s-au înscris si 
participarea activă a țării noastre 
— in perioada de la Congresul al 
Xll-lea — la lucrările reuniunii 
general-europene de la Madrid, ac
țiunile perseverente pentru înche
ierea lucrărljor acestui for cu re
zultate cane să răspundă așteptări
lor popoarelor. Au întrunit o largă 
apreciere pe plan mondial demer
surile personale ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, contribuțiile 
sale directe la dinamizarea și fina
lizarea cu succes a reuniunii din 
capitala spaniolă.

Pornind de la faptul că nu poate 
fi vorba de o reală securitate și 
pace pe continent și in general in

lume atît timp cit nu se pune sta
vilă cursei înarmărilor, cit nu se 
trece la măsuri concrete de dezar
mare. in primul rind de dezarmare 
nucleară, țara noastră a militat. în. 
cadrul Conferinței de la Madrid 
pentru convocarea unei Conferințe 
pentru măsuri de încredere și secu
ritate și pentru dezarmare în Eu
ropa. Este astăzi larg recunoscut 
că prin propunerile sale concrete 
și prin activitatea sa intensă. 
România a adus o importantă con
tribuție la adoptarea deciziei de a 
se convoca, pentru prima dată în 
istoria continentului, un for de ne
gocieri in problemele «yeșterii în
crederii si ale dezarmării, cu parti
ciparea tuturor statelor semnatare 
ale Actului final și pe baza regu
lilor de procedură democratice ale 
C.S.C.E.

în condițiile în care în ultimii ani 
în viața internațională s-a înregis
trat o încordare fără precedent, 
îndeosebi datorită accelerării înar
mărilor nucleare, a trecerii la am
plasarea de către S.U.A. a rachete
lor cu rază medie de acțiune în țări 
din vestul Europei și. ca urmare, 
la contramăsurile nucleare anunța
te de către Uniunea Sovietică — 
ceea ce a făcut ca Europa să se 
transforme intr-un uriaș arsenal 
atomic — eliberarea continentului 
de armele nucleare, trecerea la 
măsuri concrete și eficiente de de
zarmare a devenit o problemă e- 
sențială a securității europene, de 
ea depinzind însăși supraviețuirea 
popoarelor care locuiesc in această 
regiune, a tuturor popoarelor lu- 
mij. Tocmai în spiritul inaltei răs
punderi pentru soarta civilizației 
europene și mondiale. România, 
președintele Nicolae Ceaușescu au 
depus și depun eforturi susținute 
pentru oprirea amplasării noilor 
rachete, pentru reluarea cit mai 
grabnică a negocierilor sovieto- 
americane în vederea realizării 
unor acorduri corespunzătoare care 
să asigure eliminarea de pe conti
nent a rachetelor cu rază medie de 
acțiune, a tuturor armelor nuclea
re, asigurarea condițiilor pentru

crearea unei Europe unite, a înțe
legerii și cooperării, cu respectarea 
orînduirii din fiecare țară.

România a acționat și acționează, 
totodată, pentru intensificarea pe 
multiple planuri a cooperării cu și 
dintre toate țările continentului, 
militînd, în același timp, pentru 
reafirmarea în mod clar și hotărit 
a principiilor conținute in Actul 
final și, îndeosebi, a angajamentu
lui tuturor statelor participante de 
a le respecta în întregime in rela
țiile lor reciproce, precum și în 
raporturile cu oricare alte țări.

Și participarea țării noastre la 
Conferința pentru măsuri de încre
dere și securitate și pentru dezar
mare în Europa, ale cărei lucrări 
au început în luna ianuarie a aces- I 
tui an la Stockholm, este de natu
ră să ilustreze atașamentul profund 
al României socialiste la cauza 
securității europene, hotărîrea sa 
nestrămutată de a acționa pentru 
adîncirea, lărgirea*  si completarea 
măsurilor de încredere prevăzute 
în Actul final de la Helsinki, in ve
derea realizării obiectivului funda
mental — dezarmarea generală și 
totală, sub un control strict și 
eficace. Importanța deosebită acor
dată de țara noastră forumului din 
capitala Suediei a fost, dealtfel, 
elocvent ilustrată de documentul 
„Poziția României, concepția și 
considerentele președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind măsuri de în
credere și securitate și pentru de
zarmare in Europa" prezentat con
ferinței si care s-a bucurat de un 
larg interes si ample aprecieri po
zitive.

Prin glasul președintelui său, 
tara noastră si-a reafirmat din nou. 
în aceste zile. în cuvîntarea rostită 
la marea adunare populară de la 
Slatina, cu prilejul ..Zilei recoltei", 
angajamentul său ferm de a acțio
na și de acum înainte cu toate for
țele pentru edificarea securității 
și dezvoltarea cooperării pe conti
nent. pentru făurirea unei Europe 
unite, fără arme nucleare si răz
boaie. a colaborării si păcii.

Pentru respectarea dreptului la autodeterminare 
al tuturor popoarelor

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 
— Raportul Comitetului O.N.U. pen
tru decolonizare evidențiază hotărî
rea ^popoarelor aflate incă sub do
minație străină de a lupta pentru 
deplina lor eliberare, in pofida a- 
menințârilor sau presiunilor la care 
sint supuse. în ultimul deceniu, men
ționează documentul, s-au declarat 
independente și au devenit membre 
cu drepturi depline ale O.N.U. nouă 
state de pe continentul african. Cu 
toate acestea, se arată in raport, la 
24 de ani de la adoptarea Declara
ției privind acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale mai 
sînt incă popoare ce suferă de pe 
urma dominației străine.

O situație deosebit de gravă este 
cea a Namibiei, relevă documentul. 
Regimul rasist de la Pretoria în
cearcă să permanentizeze ocuparea 
și exploatarea ilegală a bogățiilor 
acestui teritoriu, in pofida rezoluții
lor organizației mondiale, .fapt ce 
reprezintă un grav pericol la adresa 
păcii și securității internaționale.

CAIRO 25 (Agerpres). — Secreta
riatul general al Ligii Arabe a dat 
publicității, la Cairo, un apel cu pri
lejul Zilei Națiunilor Unite, in care 
țărilor membre ale O.N.U. li se cere 
să respecte hotărîrile organizației 
mondiale îndreptate spre asigurarea 
păcii și securității în lume, elimina
rea pericolului de război și regle
mentarea conflictelor dintre state pe 
calea tratativelor. Adresindu-se co
munității internaționale, apelul cere 
acesteia să-și asume responsabilită
țile salvgardării păcii și securității 
internaționale și să-și intensifice e- 
forturile in direcția aplicării rezolu
țiilor Națiunilor Unite privind asigu
rarea drepturilor legitime ale po
porului palestinian, in special drep
tul său la autodeterminare și la crea
rea unui stat propriu, independent, 
retragerea trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate și încetarea 
conflictului din zona Golfului.

Dobînzile înalte și protecționismul frinează 
redresarea economică a țărilor latino-americane

Lucrările sesiunii Consiliului S.E.L.A.
CARACAS 25 (Agerpres). — Miniș

trii relațiilor externe și ai economiei 
din țările membre ale Sistemului E- 
conomic Latino-American (S.E.L.A.) 
s-au reunit la Caracas, in cadrul ce
lei de-a X-a sesiuni a Consiliului la- 
tino-american — organul de condu
cere al S.E.L.A. — pentru a analiza 
efectele crizei economice ce afectea
ză statele continentului și a stabili 
modalitățile de acțiune in vederea 
depășirii dificultăților economice cu 
care acestea se confruntă.

Deschizind lucrările, președintele 
Venezuelei. Jaime Lusinchi. a subli
niat necesitatea exinderii si intensi
ficării cooperării regionale, ca mijloc 
important de contracarare a urmări
lor crizei economice mondiale. El a 
relevat că unul dintre factorii care 
au dus la înrăutățirea situației eco
nomice a țărilor latino-americane îl 
reprezintă impovărătoarea datorie

externă globală a continentului, 
agravată de nivelul ridicat al dobin- 
zilor practicate de unele bănci occi
dentale. Șeful statului venezuelean a 
menționat că America Latină trebuie 
să folosească pe deplin capacitățile 
sale de negociere atît pentru rezol
varea problemelor lor economice, cit 
și in vederea soluționării gravei pro
bleme a obligațiilor lor financiare 
externe.

La rîndul său. președintele confe
rinței. Juan Manuel Villasuso. mi
nistrul costarican al planificării, a 
criticat politica financiară a bănci
lor și instituțiilor internaționale de 
credit, care are ca rezultat exodul 
de capitaluri către tăjile occidentale 
industrializate, precum și dobînzile 
ridicate percepute la acordarea îm
prumuturilor si barierele orotectio- 
niste puse in calea produselor de ex
port ale țărilor in curs de dezvoltare.

CONTRIBUȚII CONSTRUCTIVE LA DESFĂȘURAREA
REUNIUNII DE

La reuniunea general-europeană din 
capitala Spaniei, România a prezentat 
un șir de importante propuneri, dintre 
care majoritatea și-au găsit reflectare 
in documentul ffnal al reuniunii. Intre 
acestea se află :
• Convocarea unei conferințe pentru 

creșterea încrederii și dezarmare în 
Europa, ca parte integrantă a proce
sului de edificare a securității eu
ropene.

• Urmările instituționale ale conferinței, 
vizînd stabilirea datei și locului vii
toarei reuniuni general-europene, or
ganizarea unor noi întîlniri de ex- 
perți, creșterea rolului Comisiei eco-

LA MADRID
nomice a O N U. pentru Europa și 
UNESCO, marcarea în mod cores
punzător a aniversării a zece ani de 
la adoptarea documentelor de la 
Helsinki, precum și crearea unui sis
tem permanent menit să funcționeze 
în intervalele dintre reuniuni.

• Diversificarea colaborării în domeniile 
industriei, agriculturii, științei și teh
nicii.

• Intensificarea legăturilor pe plan Cul
tural, precum și a contactelor între 
tineri.

• încheierea unui tratat general eu
ropean de nerecurgere la forță.

Propuneri ale forțelor insurgente salvadoriene 
pentru normalizarea situației din țară

SAN JOSE 2ă) (Agerpres). — In 
cursul unei conferințe de presă or
ganizate la San Jose. Ruben Samora, 
membru al Comisiei polit(co-diplo- 
mâtice a Frontului Farabundo Marti 
pentru Eliberare Națională si a Fron
tului Democratic Revoluționar din 
Salvador, a prezentat propunerile 
forțelor insurgente privind normali
zarea situației din tară. Intre aces

tea. el a enumerat inițierea unui 
dialog national, care să includă toa
te sectoarele vieții politice, econo
mice si sociale, studierea posibilită
ților de realizare a unei încetări a 
focului, organizarea unei noi întîlniri 
cu autoritățile de la San Salvador, 
în a doua jumătate a lunii noiembrie 
— relatează agenția France Presse.

liban: Pregătiri în vederea 
aplicării reformelor politice și economice
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PROPUNERI REALISTE, 
RATIONALE LA CONFERINȚA 

DE LA STOCKHOLM
La Conferința de la Stockholm pentru 

măsuri de încredere și securitate și pen
tru dezarmare în Europa, România a 
prezentat un ansamblu de propuneri, 
vizînd, între altele :
• Notificarea prealabilă a manevrelor 

militare și a mișcărilor de trupe și 
armamente de amploare, renunțarea 
la manevre militare internaționale 
de-a lungul frontierelor dintre state.

• Restrîngerea unor activități militare 
de natură să afecteze încrederea și 
securitatea statelor, cum sînt, îndeo
sebi, activitățile militare din apro
pierea frontierelor naționale ale altor 
state și din alte zone sensibile ale 
continentului european.

• Stabilirea unui sistem de informare, 
comunicare și consultare între state.

• Măsuri pentru consolidarea în conti
nuare a angajamentului statelor de a 
nu recurge la forță sau la amenința
rea cu forța în relațiile reciproce.

PREZENȚĂ ACTIVĂ 
LA INTILNIRILE 

GENERAL-EUROPENE
în perioada ultimilor cinci ani, Româ

nia a participat în mod activ, .prezentînd 
numeroase inițiative și propuneri, la 
întîlnirile la nivel de experți stabilite 
prin documentele reuniunilor general- 
europene, ca o modalitate practică de 
asigurare a continuității procesului 
de edificare a securității europene. Ase
menea propuneri au fost avansate la :

• Forumul științific european de la 
Hamburg.

• Reuniunile de experți de la Montreux 
și Atena consacrate examinării și e- 
laborării unei metode de reglementa
re pașnică a diferendelor.

• Reuniunea de experți de la La Valletta 
și seminarul de la Veneția dedicate 
cooperării economice, științifice și cul
turale în regiunea Mediteranei.

BEIRUT 25 (Agerpres). — Gu
vernul de uniune națională al Liba
nului a hotărit convocarea pentru 
simbătă a unei ședințe extraordina
re a cabinetului consacrate analiză
rii unor măsuri pe plan financiar 
privind consolidarea cursului lirei 
libaneze si continuarea dezbaterilor 
pe marginea programului de refor
me politice si economice. Pe de altă 
parte, primul ministru. Rashid Ka- 
ratne. a ordonat forțelor armate si 
de securitate sâ se pregătească pen
tru instituirea controlului guvernu
lui asupra traficului ilegal de 
mărfuri realizat in unele puncte de 
pe coasta libaneză. La începutul săp
tăminii. guvernul hotărise închide
rea acestor ..porturi" ilegale, care, 
potrivit estimărilor guvernamentale, 
cauzează trezoreriei pierderi de trei

miliarde lire libaneze anual. Aceas
tă decizie a fost, luată după adopta
rea unui buget de austeritate de 10 
miliarde lire (1,25 miliarde dolari).

In noaptea de miercuri spre joi 
s-au produs noi dueluri de artile
rie intre unităti ale armatei libane
ze si milițiile druze. oe înălțimile ce 
domină Beirutul.

în sudul Libanului au continuat 
acțiunile represive ale armatei israe
liene de ocupație - impotriva popu
lației pașnice. transmite agenția 
M.E.N. In urma interzicerii de că
tre forțele israeliene a traficului de 
autovehicule intre sudul si restul 
Libanului, s-au intensificat inciden
tele dintre populație si forțele de 
ocupație. Au fost operate numeroa
se arestări, iar in orașele Tyr și 
Saida patrulează soldați israelieni.

Grupaj realizat de Radu BOGDAN

REGELE OLAV AL V-LEA AL 
NORVEGIEI l-a primit' pe loan 

ICeterehi. ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România in regatul Norve
giei. care și-a prezentat scrisorile 

I de acreditare.

COMUNICATUL COMUN publi- 
Icat la încheierea convorbirilor din

tre Wojciech Jaruzelski, președin
tele Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone, si Andreas Papandreu, pri
mul ministru al Greciei, care a e- 
fectuat o vizită oficială in Polonia, 
evidențiază dorința ambelor părți 

Ide a extinderi adinei relațiile bi
laterale pe multiple planuri. Sint 
relevate necesitatea respectării su
veranității, renunțării la forță și 
la amenințarea cu forța, integrită- 

I ții teritoriale a statelor, reglemen
tării pe cale pașnică a problemelor 

I litigioase, excluderii presiunilor e- 
conomice în raporturile dintre 
state.

CONFERINȚA ARABA ASUPRA 
I DEZVOLTĂRII INDUSTRIALE 
I  și-a încheiat lucrările Ia Damasc.
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ÎMPOTRIVA cursei înarmărilor
La Națiunile Unite a fost inaugurată 

„Sâptămîna de acțiune pentru dezarmare"
NAȚIUNILE UNITE. — La se

diul Națiunilor Unite din New 
York a avut loc ceremonia inaugu
rării „Săptăminii de acțiune pentru 
dezarmare", organizată anual în 
baza unei hotăriri a sesiunii spe
ciale a Adunării Generale consa
crate dezarmării, din 1978.

Luind cuvintul in cadrul lucră
rilor ședinței speciale a Comitetu- 

1 Iui pentru probleme politice si de 
* securitate al Adunării Generale 

convocate în acest scop, secretarul 
ț general al O.N.U.. Javier Perez de 
i Cuellar, a subliniat că actuala cursă 
' a înarmărilor a atins proporții ini- 
i maginabile. în special în domeniul 
/ înarmărilor nucleare, 
ț Evidențiind necesitatea adoptării 

unor măsuri concrete pentru redu-

V

cerea cursei înarmărilor, în primul 
rind a înarmărilor nucleare, care 
constituie cel mai mare pericol 
pentru securitatea statelor, Javier 
Perez de Cuellar a 
pentru Adunarea Generala a , 
O.N.U. nu există o altă problemă ) 
mai importantă decit cea a dezar- i 
mării, în special cea a dezar- ’ 
mării nucleare. El a chemat țările 
membre ale organizației ca în ca
drul dezbaterilor actualei sesiuni a 
Adunării Generale sâ depisteze 
domeniile asupra cărora s-ar putea 
realiza un acord într-o perioadă 
rezonabilă in vederea depășirii 
impasului și trecerii la stăvilirea 
cursei înarmărilor și realizarea 
dezarmării.

ITALIA

*
*

Cereri de organizare a unui referendum ( 
în problema instalării rachetelor

ROMA. — O nouă inițiativă vi
zînd încetarea cursei înarmărilor si 
înlăturarea pericolului unui nou 
război a fost prezentată de Comi
tetul național de coordonare pentru 
pace din Italia. Au fost înaintate 
forului suprem legislativ — parla
mentul tării — două proiecte de 
lege, ce poartă semnătura a peste

\ 
\
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„Pentru înghețarea arsenalelor nu- l 
cleare !“, „Nu. armelor nucleare in ’ 
Norvegia, atît in timp de pace, cit 
și in vreme de război !“. „Pentru 
denuclearizarea nordului Europei !“. 
Manifestanții au cerut încetarea 
experimentării, producerii si dise
minării armelor nucleare, ca un 
prim Pas pe calea reducerii și dis
trugerii acestora.

100 000 de italieni. Se cere organi
zarea unui referendum national in 
legătură cu amplasarea pe terito
riul italian de rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune, precum și 
necesitatea creșterii rolului parla
mentului in problemele majore cu 
caracter militar.

FINLANDA : Sute de mii de participant! la demonstrații 
împotriva pericolului nuclear

HELSINKI. — La marșurile păcii, 
desfășurate in peste 100 de orașe 
și localități din Finlanda, în cadrul 
„Săptăminii mondiale a dezarmă
rii", au participat aproximativ 
200 000 de persoane.

Demonstranții — în rindul cărora 
s-au aflat miniștri, membri ai par
lamentului, lideri ai partidelor po
litice și ai organizațiilor de masă 
— s-au pronunțat impotriva răz- 

; boiului nuclear și au cerut înceta- 
ț rea cursei înarmărilor, trecerea la
i măsuri concrete de dezarmare.
’ La Helsinki, peste 45 000 de ce-
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PORTUGALIA
LISABONA. — „Să apărăm pa

cea. viata, să ne asigurăm un vii
tor mai bun !“. Sub această lozincă 
s-a desfășurat, in orașul portughez 
Barreiro, o amplă manifestație an
tirăzboinică. din inițiativa organi
zațiilor de femei din această locali
tate. In cadrul mitingului care a

tățeni au manifestat pe străzile o- ■. 
rașului, reunindu-se apoi in fața 
clădirii parlamentului. Ei purtau 
pancarte pe care erau înscrise lo
zinci cerînd retragerea rachetelor 
nucleare de pe teritoriul european, 
declararea unei zone fără arme nu
cleare din nordul continentului 
pînă în Balcani, oprirea înarmări
lor, întreprinderea de acțiuni hotă- 
rite pentru apărarea păcii in lume.

Mitinguri și alte manifestări pen
tru pace au organizat și partici
pant» Ia demonstrațiile din 
șele Tampere, Turku, Lahti.

ora-

„Să apărăm viața !"
avut loc cu acest prilej, numeroși 
vorbitori — reprezentanți ai orga
nizațiilor de luptă pentru pace și 
ai mișcării naționale „Nu. armelor 
nucleare în Portugalia" — s-au pro
nunțat pentru declararea ca zonă 
fără arme nucleare a Lisabonei, a 
Portugaliei și a întregii Peninsule 
Iberice.

NORVEGIA : Ample manifestații 
pentru denuclearizarea Europei de nord

OSLO. — Din inițiativa mișcării 
naționale norvegiene — „Nu. ar
melor nucleare !“ — pe întreg cu
prinsul țării au avut loc puternice 
manifestații in favoarea păcii, pen
tru den ucleari zarea nordului Eu
ropei. La Oslo. Narvik. Stavanger. 
Bergen și in alte localități au fost 
organizate marșuri cu torte, mitin
guri și demonstrații sub lozincile

OLANDA Proces contra amplasării de rachete 
pe teritoriul țării

de mii de olan- 
Comitetului „In-

HAGA. — Zeci 
dezi s-au adresat 
terzicerea rachetelor de croazieră' 
cu cererea de a fi înregistrați ca 
„acuzatori oficiali" in cadrul „pro
cesului" pentru interzicerea ampla
sării pe teritoriul Olandei de ra-

cu rază medie dechete nucleare 
acțiune.

Prin această 
pregătită de un 
personalități in domeniu, se demon
strează din punct de vedere juri
dic ilegalitatea unei eventuale ho- 
tăriri privind instalarea de rachete 
nucleare pe teritoriul țării.

acțiune 
grup de

judiciară, 
cunoscute
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în comunicatul dat publicității în 
încheierea lucrărilor se subliniază 
necesitatea intensificării cooperării 
industriale interarabe. precum si a 
adoptării unor măsuri necesare 
pentru protejarea exporturilor in
dustriale ale acestor țări. Totodată, 
comunicatul se pronunță pentru 
crearea unei bănci arabe de date 
industriale și elaborarea unor pro
iecte in comun care să contribuie' 
la dezvoltarea industrială a acestor 
țâri.

GREVA IN FRANȚA. La che
marea sindicatelor, circa patru mi
lioane de lucrători din serviciile 
publice ale Franței au început, joi 
dimineața, o grevă de 24 de ore. 
La grevă participă în special per

sonalul din transporturile publice, 
feroviare și aeriene, serviciile poș
tale, rețeaua de învățămînt. între
prinderile de gaz și electricitate, 
sistemul bancar, televiziune, pre
cum și funcționarii municipali. 
Greviștii. îngrijorați de diminuarea 
puterii de cumpărare, revendică 
îmbunătățirea condițiilor de viață.

RAPORT. La Paris a fost dat pu
blicității raportul anual al Organi
zației pentru Cooperare Economică 
și Dezvoltare (O.E.C.D.) privind si
tuația din transporturile maritime. 
In 1983, pentru al patrulea an con
secutiv, traficul pe,mare s-a redus 
și nu există perspective să revină 
la un „echilibru rezonabil" in acest 
an. Pentru prima oară din 1935,

flota mondială a înregistrat un re
cul in 1983 și „se consideră nece
sar să se procedeze la o casare 
masivă de nave" pentru a se face 
rentabile transporturile maritime 
— subliniază raportul.

REUNIUNE SINDICALA INTER- 
AFRICANA. La Cairo se desfășoa
ră lucrările Congresului african al 
Uniunii internaționale a sindicate
lor din poștă, transporturi si tele
comunicații. la care participă repre
zentanți din 23 de țări africane.

DIFERENDUL COMERCIAL JA- 
PONO-AMERICAN. în pofida pre
siunilor S.U.A.. Japonia a respins 
cererile Administrației privind 
așa-numitâ limitare „benevolă" a 
exporturilor de oțel pe piața ame
ricană. La tratativele comerciale 
japono-americane. care au avut loc 
la Tokio, reprezentanții oficiali ai 
guvernului japonez au declarat că 
livrările de produse ale industriei 
metalurgice nipone în S.U.A. si așa 
„nu sint mari" pentru a impune o 
reducere a lor.
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