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«M RĂSPUNDERE PENTRU

PROGRESUL TĂRIE PENTRU 
BUNĂSTAREA ÎNTREGULUI POPOR

Poporul român, într-o vibrantă 
unitate de cuget si simțire în iu
rul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, intîmpină cu noi si mă
rețe înfăptuiri cel de-al XIII-lea 
Congres. Vasta activitate creatoare 
ce se desfășoară pe întregul cu
prins al tării reprezintă argumentul 
cel mai edificator al hotăririi în
tregii noastre națiuni de a conferi 
noi valențe nobilelor sale virtuti 
dintotdeauna, de a acționa neabă
tut pentru ca luminoasele idealuri 
ale socialismului si 
să se înfăptuiască 
pe pămîntul scump 
al patriei. Republi
ca Socialistă Româ
nia.

Toate aceste a- 
devăruri. adine în
crustate în conști
ința întregii țări, 
a fiecăruia dintre 
fiii săi. demni con
structori ai noii so
cietăți socialiste și 
comuniste, au fost 
încă o dată releva
te. în modul cel 
mai elocvent; cu 
prilejul recentelor 
vizite de lucru pe 
care secretarul ge
neral al partidului 
le-a efectuat pe 
șantierul Gurbă- 
nești. din cadrul 
complexului de lu
crări hidrotehnice 
Mostiștea, precum 
si în mai mul
te unități economi-' 
ce și institute de 
cercetări 
ce din 
acestui ... „ _____
de lucru al secretarului general al 
partidului cu oamenii muncii, prin 
impresionante manifestări., sute de 
mii de cetățeni au dat expresie 
sentimentelor de dragoste și 
măi de aleasă recunoștință 
de conducătorul partidului 
statului pentru tot ceea ce 
ca patria noastră să progre
seze, ca poporul român să-si asi
gure un ridicat nivel de trai ma
terial si spiritual. S-a reafirmat, si 
cu acest prilej, convingerea puter
nică a tuturor oamenilor muncii că 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la cel de-al XIII-lea 
Congres, în funcția supremă de se
cretar general al partidului consti
tuie cea mai deplină garanție'că 
viitorul la care aspirăm va deveni 
realitate, că proiectele 
tare economico-socială 
in perioada 1986—1990 
spectivă. pînă în anul 
transpuse în viată prin noi 
rete înfăptuiri.

Pretutindeni, în unitățile 
mice vizitate, ca si in institutele 

^de .cercetări, atmosfera de anga-

comunismului

iare revoluționară in care s-a des
fășurat noul si rodnicul dialog 
lucru al secretarului 
partidului cu oamenii 
constituie in grăitoare 
poporul român ... ... ....
mare si strălucit conducător. însu
flețit de un fierWinte patriotism re
voluționar. făurindu-si din- cuteză
toarele idei si orientări ale tova
rășului Nicolae Ceausescu program 
cotidian al fantelor de muncă 
gîndire creatoare — este hotărît 
acționeze cu si mai rodnic elan, 
dăruire si abnegație pentru a

general 
muncii 
dovezi 

în frunte cu

de 
al 
se 
că 
un

si 
să 
cu 
da

Recentele vizite de lucru ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în unități eco
nomice și institute de cercetări au pri
lejuit noi dovezi elocvente ale dragostei 
nețărmurite și stimei deosebite cu care 
întreaga noastră națiune socialistă îl 
înconjoară pe fiul său cel mai iubit, 
odată cu expresia celei mai alese recu
noștințe pentru statornica preocupare a 
secretarului general ai partidului privind 
perfecționarea întregii activități econo
mice, asigurarea unei noi calități a 

muncii și a vieții

rul decisiv al prosperității întregii 
noastre națiuni.

Analiza riguroasă privind atît în
deplinirea sarcinilor reieșite , din 
documentele Congresului al Xll-lea 
al partidului, ale Conferinței Na
ționale. cît și măsurile stabilite 
pentru viitor, referitoare la asigu
rarea unei calități superioare a 
produselor. Ia ridicarea continuă a 
productivității muncii, la reduce
rea consumurilor de materii prime 
și resurse energetice, vădește pre
ocuparea permanentă a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu 
de a se asigura cele 
mai eficiente mă
suri pentru perfec
ționarea activității 
în întreaga econo
mie. în condițiile 
unei noi calități a 
muncii Si a vieții.

O semnificație 
deosebită, relevan
tă pentru preocu
pările secretarului 
general al partidu
lui privind perfec
ționarea continuă a 
activității economi
ce. dezvoltarea ra
murilor de virf ale 
economiei naționa
le. făurirea unei 
industrii competi
tive 
.înseși
.vizitate, 
de lucru purtat cu 
oamenii muncii de 
pe șantierul Gur- 
bănești. din. cadril 
complexului de lu
crări hidrotehnice 
Mostiștea a scos 

încă o dată, preocu-

ț

stiintifi- 
Capitală. 

nou si
Cu prilejul 

rodnic dialog

sti- 
fată 

si 
face

de dezvol- 
a României 
si. in per- 
2000 vor fi 

si mă-

econo-

un nou avînt dezvoltării multila
terale a tării, proiectîndu-i deveni
rile viitoare in tot mai largi ori
zonturi de progres, de civilizație 
socialistă si comunistă. S-a relevat, 
totodată, faptul că unitatea indes
tructibilă a întregii noastre națiuni 
în iurul partidului, al secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceausescu — elocventă expresie a 
forței unui popor care trăiește li
ber într-o tară liberă, avind la bază 
o deplină coeziune de interese si 
teluri, de năzuințe si voință de ac
țiune, reprezentînd o imensă forță 
motrice a ridicării necontenite a 
României pe trepte tot mai înalte 
de progres si bunăstare —se regă
sește cu pregnantă in activa parti
cipare a tuturor forțelor construc
tive la exemplara îndeplinire a 
obiectivelor stabilite pentru acest 
an, pentru actualul cincinal. Pre
tutindeni, în unitățile vizitate, ana
liza la fata locului a evidențiat 
hotărîrea fermă a tuturor oameni
lor muncii de a înfăptui neabătut 
programele elaborate de partid, cu 
totii fiind convinși că munca este 
cea mai.de preț avuție națională, 
baza tuturor prefacerilor revoluțio
nare din societatea noastfă. facto-

o constituie 
obiectivele 

Dialogul

în evidentă. .......
pares constantă a secretarului ge
neral al partidului 
făptuirea în cele 
condiții a vastului 
transformare revoluționară a na
turii. prin aplicarea unor teh
nologii avansate, corespunzătoa
re cerințelor vremii noastre și 
ale viitorului. S-a relevat, in acest 
sens, necesitatea de a se acorda 
o maximă atenție calității sisteme
lor de mașini realizate de industria 
românească pentru astfel de lucrări, 
funcționalităților și randamentului 
acestora, indicațiile date vizînd 
continua perfecționare a acestor 
utilaje, funcționarea lor la nivelul 
celor' mai bune realizări de acest 
fel existente pe plan mondial.

Dialogul de lucru 
menii muncii de la 
„23 August", de la 
la „Vulcan", de la 
de utilaj chimic 
de la' „Timpuri noi' 
dentă preocuparea ------ ------- ’ ... . ...----- 
(Continuare in pag. a V-a)

pentru în- 
mai bune 

program de

purtat cu oa- 
întreprinderea 
„Avdrsa". de 

întreprinderea
„Grivița roșie". 

i“ a scos în evi- 
i stăruitoare a

De Ia Congresul al Xll-lea la Congresul al XIII-lea al partidului

f ȚARA - UN VAST ȘI DINAMIC ȘANTIER
AL MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE

Oameni

în bătălia 

pentru nou

Cluj, inimă în inima 
Transilvaniei, este județul 
unor marcante impliniri 
socialiste. O ilustrează 
chipul nou al așezărilor 
sale, o atestă înaltele rit
muri de dezvoltare. O do
vedesc oamenii județului — 
români, maghiari și de alte 
naționalități — care, in 
acest an, și-au văzut încu
nunate din nou eforturile 
lor creatoare prin confe
rirea Ordinului Muncii 
clasa I organizației ju
dețene de partid pentru 
rezultatele deosebite obți
nute in îndeplinirea și de
pășirea planului național 
unic de dezvoltare econo
mico-socială pe anul 1983. 
Este acesta un succes de

prestigiu, care onorează și 
adaugă noi străluciri titlu
lui de Erou al Muncii So
cialiste și altor înalte dis
tincții acordate de condu
cerea partidului și statului 
în anii anteriori pentru 
contribuția importantă a- 
dusâ de comuniștii clujeni, 
de toți oamenii muncii de 
pe aceste plaiuri, la vasta 
activitate creatoare desfă
șurată de întregul popor.

Un exemplu : producția 
industrială a județului a 
crescut de Ia 25.5 miliarde 
lei, cit era în 1989, Ia 33.9 
miliarde Iei in acest an. Fi
rește. o asemenea creștere 
valorică a fost obținută și 
pe seama noilor capacități

Intre merile ctitorii înălțate in perioada care a trecut de la Congresul al Xll-lea al partidului se numără, la loc 
de frunte, și termocentrala de la Anina, la care recent s-a efectuat proba de punere în funcțiune a primului grup 
de 330 MW. Conectarea la sistemul energetic național a acestei mari termocentrale marchează, în același timp, 

valorificarea unei noi și importante surse energetice : șisturile bituminoase Foto : S. Cristian 

DĂRUIRE ȘI ABNEGAȚIE

MUNCITOREASCĂ
Au mai rămas numai două săptămîni pînă la deschiderea lucră

rilor Congresului al XIII-lea al partidului. Pe măsură ce ne apropiem 
de acest eveniment de însemnătate deosebită . în viața poporului nostru, 
oamenii muncii de pe întreg cuprinsul țării își amplifică eforturile pen
tru a . înscrie noi și impresionante împliniri Ic panoul de onoare al în
trecerii socialiste, constituindu-se în tot atîtv mărturii ale dăruirii și 
abnegației cu care se acționează pretutindeni pentru îndeplinirea exem
plară a planului și ia angajamentelor, pentru pregătirea temeinică a 
producției din anul viitor.

Prezent la întreprinderea de utilaj 
chimic Borzești, unitate fruntașă pe 
ramură, corespondentul nostru. 
Gheorghe Baltă, ne-a anunțat reali
zarea de către colectivul muncitoresc 
de aici, cu mult înainte de termen, 
a sarcinilor de plan pe întregul an 
la producția-marfă și la producția 
pentru export. Un adevărat record 1 
Cum a fost obținut .' Ne răspunde 
inginerul Constantin Uzum, directo
rul întreprinderii :

s— Este, intr-adevăr, un succes deo
sebit. cu care colectivul nostru se 
mîndreste — si pe bună dreptate. 
Un succes obținut cu energii si efor
turi sporite din partea tuturor mun
citorilor, tehnicienilor și inginerilor 
noștri, care au ținut și țin să cin
stească înaltul forum al comuniști
lor cu înfăptuiri pe măsura cerințe
lor și exigențelor tot mai mari care 
se pun și in fața constructorilor de 
mașini din țara noastră. Printr-o 
mai bună organizare a producției și 
a munci'ț, prin folosirea la parametrii 
cei mai Jînalți a zestrei tehnice de 
cârc dispu'nenT *și  prin pi'bmovarea 
cu ambiție și curai a unor tehno
logii perfecționate, am reușit să de
pășim indicatorul productivitatea

muncii cu aproape 29 la sută față 
de plan și să avem acum, pe fluxu
rile de fabricație, in proporție de 

. peste 75 la sută numai produse noi 
și reproiectate. Sîntem hotăriți ca 
pînă în. ziua deschiderii lucrărilor 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui să realizăm,. în continuare, nu
mai producții record.

Dintr-un alt colectiv muncitoresc 
fruntaș, cel de la Combinatul petro
chimic Pitești, care se află în acest 
an pe primul loo în întrecerea so
cialistă pe ramură, corespondentul 
nostru, Gheorghe Cinstea, ne anunță 
îndeplinirea integrală de către aces
ta a planului anual la export.

— Și nu numai că a fost realizat, 
dar. l-am și depășit pînă acum cu 
89 milioane lei — ne spune Vladi 
Giura, șeful serviciului plan. în 
același timp, este de subliniat faptul 
că ne-am îndeplinit și angajamentul 
pe care ni l-am luat în cinstea Con
gresului al XIII-lea al partidului de 
a depăși valoarea producției-marfă 
peste plan cp un țniliard lei. Ba, mai 

'mull, ata depășit Si ăceăsfă..? depă
șire cu 85 milioane de lei.

Multe inainte !
Tot pe primul loc pe țară în în

trecerea socialist^ cu celelalte unități 
de profil se află. și colectivul de la 
întreprinderea electrocentrale Ora
dea, de unde loan Laza ne comuni
că realizarea, in această săptămină, 
a sarcinilor de plan pe întreg anul 
1984. Realizare care capătă o sem
nificație deosebită, dacă avem în ve
dere faptul că fată de anul trecut 
s-au produs in plus aproape 150 mi
lioane kilowați/oră energie electrică 
pe bază de cărbune.

— In cele două săptămîni care au 
mai rămas pînă la Congresul al 
XIII-lea al partidului — ne-a spus 
inginerul Sorin Ungur, directorul în
treprinderii — colectivul nostru s-a 
angajat să „rotunjească" la 200 mi
lioane kWh cantitatea de energie 
.electrică realizată în acest an peste 
prevederile planului. Și nu oricum, 
ci în condiții de înaltă eficientă. Mai 
concret spus, prin reducerea consu
mului tehnologic propriu, care este 
acum cu 2 700 000 kWh energie elec
trică și cu peste 200 tone combus
tibil convențional mai mic decît nor
mativele stabilite.

Hotărît lucru : fruntașii tot frun
tași rămîn 1

Vești bune ne transmite și Manole 
Corcaci. aflat la Combinatul de utilaj 
greu din Iași, unde s-au realizat, în 
ultimul timp. în premieră pe tară, 
mașini și instalații de mare comple
xitate și performanță tehnică.

— în aceste^ zile, colectivul nostru 
a, raportat încheierea înainte de ter- 
'menul prevăzut a fabricării tuturor 
pieseîtfr și subânsamblelor caf-e intra' 
in componența turbinelor pentru 
hidrocentrale — ne spune inginerul 
Vasile Mutu, directorul combinatu

lui. Am și livrat piesele pentru pri
ma ' turbină din cele 5 care sînt lan
sate in producția de serie pentru 
salba de lumini de pe Olt. în aceste 
zile premergătoare marelui forum al 
comuniștilor au fost organizate bri
găzi și secții întregi, care realizează 
zilnic producții record, în vederea 
reducerii termenului de onorare a 
acestei comenzi si pentru grăbirea 
lucrărilor de punere in funcțiune a 
ultimului cuptor de fabricat oțel de 
100 tone pe șarjă, realizare care va 
deschide calea unor noi premiere in 
materie, cum sînt lingourile turnate 
din oțel de 400 tone greutate și alte 
piese gigant.

Cu aceeași energie și angajare re
voluționară acționează și colectivul 
de la întreprinderea de rulmenți din 
Birlad.

— Pentru noi — ne saune maistrul 
Aurel Chiru. Erou al Muncii Socia
liste — săptămină aceasta a fost o 
săptămină record in,producție. în mod 
cu totul deosebit s-au remarcat sec
țiile foriă. strungărie rulmenți II și 
mașini-unelte. Bilanțul a întrecut 
toate așteptările. Am realizat, pes
te plan. 148 000 rulmenți pentru mo-, 
toare electrice, am introdus în fa
bricație trei noi tipuri de rulmenți 
speciali și am trimis la export pro
duse peste prevederi în valoare de 
1,6 milioane lei. Pînă la Congresul 
ăl XIII-lea al partidului ne-am an
gajat să realizăm suplimentar alte 
250 000 de rulmenți și să lansăm în 
fabricație inc^ opț produse noi;

____________Petre POPA 
(Continuare în pag. a Il-a)
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Ca brazii-n codrul falnic
Ca brazii-n codrul falnic, ne-ngenuncheat de vint, 
Cu ramurile-brațe spre stele înălțate,
Așa sîntem : statornici pe-acest străbun pămînt, 
Suind înalt prin veacuri, din mituri și balade.

Din dorul de dreptate — prea aprigul, prea plinul — 
Djn visul libertății arzînd in slăvi semeț, 
Sub soarele lui August noi ne-am croit destinul 
De făurari destoinici ai noii noastre vieți.

Cu fruntea-nrourată de-acelaș ideal,
Cu gînd și braț aprinse de-nălțător elan, 
Pășim uniți și harnici, și mîndri și egali 
Toți fiii-acestei Patrii — români, maghiari, germani.

Ne e Partidu-n toate măsură și îndemn
Și visurile toate ni le-mplinim prin el,
Cu el urcăm prin vreme — popor viteaz și demn — 
Spre piscuri de-nflorire, spre comunistul țel.

Ne e suprem exemplu în faptă și cuvint 
Bărbatul brav al țării, de temerară fire, 
Și țara îl urmează cu trainic legămint 
Cinstindu-| cu credință și-adîncă-n veci iubire.

Ion SEGÂRCEANU

VOCAȚIA POLITICĂ A 
ROMANULUI ROMANESC 

CONTEMPORAN
IN PAGINA A IV-A
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puse in funcțiune — tota
lul lor se ridică la 189 — 
dar, in special, sporul se 
datorează modernizării și 
utilizării raționale a po
tențialului tehnic existent, 
introducerii mai rapide in 
producție a cuceririlor 
științei și tehnicii, înnoirii 
și modernizării produselor 
și tehnologiilor de fabrica
ție, mai bunei conlucrări 
cu unitățile de cercetare 
științifică și de învățămint 
superior. Altfel spus, se 
explică prin introducerea 
rapidă și masivă a noului 
in producția materială.

Urmarea ? După Con
gresul al Xll-lea al parti
dului in industria clujeană 
au fost asimilate și lansate

în fabricație 747 noi tipuri 
de mașini, utilaje și insta
lații. Aproape jumătate din 
producția acestui an este 
reprezentată de produsele 
noi și modernizate intro
duse în fabricație în actua
lul cincinal pe baza mo
dernizării a nu mai puțin de 
443 de tehnologii. Corolar : 
calitate și eficiență sporite, 
randament înalt, reducerea 
accentuată a consumurilor 
materiale, diminuarea cos
turilor de fabricație. Ast
fel. productivitatea muncii 
este in prezent cu neste 6 
la sută mai mare decit in 
anul Congresului al XII- 
lea, mai mult de 81 la sută 
din sporul de producție din 
acest cincinal obtinindu-se

pe această bază ; in aceeași 
perioadă s-au economisit 
18 500 tone de metal, a- 
proape 200 milioane kWh 
energie electrică și 105 000 
tone combustibil conven
țional.

In aceste zile premergă
toare apropiatului forum 
al comuniștilor, am văzut 
și am notat in carnetele de 
reporter numeroase fapte 
care dovedesc că ofensiva 
noului capătă de la o săp- 
tăminâ Ia alta noi dimen
siuni. Printre altele ne-am 
convins Că un accent deo
sebit se pbne — așa cum 
prevăd Directivele Con
gresului al XIII-lea — „pe 
accelerarea proceselor de 
automatizare, electronizare

și robotizare a producției". 
Numeroase: sînt succesele 
obținute in această pri
vință. Dintre ele l-am ales 
oe cel mai proaspăt. Este 
si cel mai spectaculos. Este 
noul cel mai nou. A fost 
finalizat zilele acestea si se 
numește... R.E.H.-02. Des
ore el va fi vorba in rîn- 
durile care urmează. Si 
mai ales desore oamenii 
care l-au creat.

Mircea BUNEA 
Marin OPREA 
corespondentul „Scinteii"

(Continuare în pag. a 111-a)

Strategia noului
La începutul .epocii 

moderne, un ainditor. 
el insusi profund mo
dern. Fr. Bacon, rostea 
un adevăr care, pro
babil. pentru contem
porani nu avea prea 
multe înțelesuri: „Ști
ința înseamnă putere". 
O formulă ce surprin
dea cu atîta acuitate 
esența stiintei si rolul 
ce avea să-l ioace în 
lumea care se năștea 
încît parcă de atunci 
societatea nu a evoluat 
decît ca să confir
me adevărul aces
tor cuvinte. Știin
ța — ca întruchipa
rea cea mai grăitoa
re a noului — este as
tăzi personaiul centra) 
al. vieții sociale, con
temporane. prezenta 
cea mai frapantă, cea 
mai impunătoare. Des
cifrarea unor lucruri 
care oină acum erau 
necunoscute presupu
ne apelul la stiintă 
(sub forma cercetării 
d‘e specialitate). Trans
formarea mediului 
nostru de viată -- na
tural si social — im
plică folosirea stiin
tei. Construirea unei 
imagini a dezvoltării 
viitoare face nece
sară recurgerea la 
mstrumentarul pus la 
indemînă de cerceta
rea socio-economică. 
Știința este astăzi „or
ganonul" tuturor ma
rilor transformări: ea 
reprezintă si exprimă 
puterea omului, a so
cietății. a insesi pu
terii politice.

întreg proiectul do 
Directive are ..zidită" 
in substanța prevede
rilor sale această teză, 
care sintetizează o 
realitate fundamentala 
a lumii de azi. Stiinta 
nu mai este prezentă 
doar intr-un singui 
capitol al acestui vast 
orogram de dezvolta
re a României, ci con
stituie coloana verte
brală. numitorul co
mun al tuturor preve
derilor sale. Indiferent 
că este vorba despre 
dezvoltarea industriei, 
agriculturii, a celor
lalte ramuri ale econo
miei naționale, desore 
perfecționarea relații
lor de producție si so
ciale. a conducerii so

cietății. creșterea cali
tății vieții etc., promo
varea sub multiple i- 
postaze a noului sub 
forma cuceririlor ști
inței si tehnologiei 
moderne este concepu
tă drept principala 
modalitate de înfăp
tuire a tuturor obiec
tivelor viitorului olan 
cincinal. Coroborarea 
prevederilor recentu
lui proiect de Directi
ve cu cele ale Progra
mului partidului, ale 
celorlalte programe 
speciale adoptate in 
ultimii ani. cu tezele 
si aprecierile din cu- 
vîntările si expuneri
le tovarășului Nicolae 
Ceausescu dezvăluie o 
concepție de largă cu
prindere privind rolul 
si menirea stiintei în 
orînduireă socialistă, 
preocuparea pentru 
fundamentarea bazelor 
unei adevărate politici 
in domeniul stiintei. I- 
deea centrală a aces
tei concepții o formea
ză teza unității orga
nice dintre socialism 
si stiintă. Dacă este 
adevărat că stiinta 
este factorul prim si 
fundamental, al dez
voltării. cea care re
voluționează neîncetat 
condițiile noastre de 
muncă, de viată, de e- 
xistentă. întărirea a- 
liantej dintre stiintă si 
socialism se dovedeș
te a fi de o importan
tă vitală pentru viito
rul orînduirii noastre, 
însăsi afirmarea su
periorității orînduirii 
pe care o edificăm im
plică. drent o condiție 
fundamentală, valori
ficarea cuceririlor sti
intei si tehnicii con
temporane în toate 
domeniile construcției 
socialiste. Răspunde 
rea nentru viitorul 
patriei imnlică. orih 
urmare. răsnunderea 
pentru viitorul stiintei. 
pentru stimularea ca
pacității de creație a 
națiunii la toate nive
lurile de organizare.

în viziunea proiec
tului de Directive, so
cietatea viitoare, so
cietatea în c-re ur
mează să fie înfăptui
te principiile comunis
te de muncă si viată 
nu poate exista pe ba

zele edificate, să zi
cem. acum 15—20—30 
de ani. ci pe acelea pe 
care stiinta. nivelul 
său de evoluție le vor 
impune pentru stadiul 
de atunci. Societatea 
de mi ine se constru
iește si se reconstru
iește mereu si numai 
dacă sîntem pregătiți 
să captăm cît mai bine 
forța de propulsie a 
acestei noi puteri is
torice a omului — sti
inta: numai dacă vom 
sti să folosim capaci
tatea sa de modelare 
vom putea izbuti în tot 
ce ne propunem. Pen
tru a fi victorioasă în 
timp, ampla strategie 
de promovare a stiin
tei trebuie să ia forma 
unei grandioase strate
gii de promovare a 
noului Ia toate nivelu
rile de organizare so
cială.

Prevenim o even
tuală întrebare: pro
movarea stiintei este o 
răspundere a oameni
lor de stiintă. a celor 
care activează în aces*  
domeniu? Nimic mai 
adevărat, dar nimic nu 
ar fi mai incomplet. 
Firește, frontul cerce
tării formează virful 
de lance al progresu
lui stiintifico-tehnic. 
dar el nu poate exista 
nu poate avansa decît 
pe temeiul unei baze 
solide pe care o for
măm noi cu totii. S-ar 
putea obiecta că un 
muncitor preocupat să 
inoveze ceva, nu fac-a 
activitate științifică. 
Da. în sensul restrins 
al noțiunii poate că nu 
— si tocmai de aceea 
am ootat pentru ter
menul de strategie a 
noului. Dar cele două 
activități. cu toate 
deosebirile dintre ele 
sînt legate de aceeași 
preocupare de a nune 
întrebări realității, de 
a-i smulge răspunsuri, 
de a nu te mulțumi cu 
ceea ce există de ia. Cu 
alte cuvinte, de aceeași 
atitudine, de aceeas*  
disponibilitate fată de 
nou.
Pau! DOBRESCU
(Continuare 
in pag. a V-a)
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IL W INTlMPINAREA CONGRESULUI AL XIII-LEA AL PARTIDULUI 
în întreaga țară, muncă însuflețită, realizări de prestigiu

DEMOCRAȚIA MUNCITOREASCĂ ÎN ACȚIUNE
•  , «

generale ale oamenilor muncii
In această perioadă premergătoare Congresului al XIII-lea al parti

dului, în întreprinderile industriale, de construcții, transporturi și teleco
municații, în institutele de cercetare științifică, proiectare și inginerie 
tehnologică, precum și în unitățile din celelalte sectoare ale economiei, 
sînt in plină desfășurare adunările generale ale oamenilor muncii sau 
ale reprezentanților acestora — foruri supreme ale democrației și auto- 
conducerii muncitorești din unitățile economice.

Ordinea de zi a actualelor adunări generale este deosebit de im
portantă. Desfășurîndu-se în spiritul exigențelor și sarcinilor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, adunările generâle sînt chemate să dezbată 
cu responsabilitate muncitorească și să aprobe sarcinile ce revin între
prinderilor și centralelor industriale pe anul 1935, să stabilească și să 
aprobe programul unitar de măsuri menite să asigure realizarea inte
grală a planului pe anul viitor. Tocmai de aceea, adunările generale 
trebuie să aibă un profund caracter de lucru, să se desfășoare într-un 

......................... șipronunțat spirit critic și autocritic, intr-un climat de principialitate 
exigență muncitorească.

LA COMBINATUL MBTALURSIC TULCEA

Efortul propriu - factor (întăritor pentru

au trecut din acest an. sarcina de 
plan la creșterea productivității mun
cii a fost depășită cu 4,3 la sută, pe 
această bază obținîndu-se suplimen
tar peste 12 000 tone silicomangan, 
producție livrată aproape în totali
tate la export — a spus în cuvîntul 
său Cantemir Gafar, din secția nr. 1 
de feroaliaje. Rezultatul este bun. 
dar posibilitățile de creștere a pro
ductivității muncii sint cu mult mai 
mari. în secțiile de producție munca 
este bine organizată si ca urmare a 
repartizării judicioase a cadrelor teh
nice si a muncitorilor cu experiență 
pe toate schimburile, la cuptoare se 
obțin randamente ridicate, pe întrea
gă durată a zilei. Echipele speciali
zate de întreținere nu pot efectua 
însă la timp toate lticrările. deoarece 
lipsesc unele piese de schimb. Din 
această cauză se pierde încă mult 
timp productiv. De ce să așteptăm să 
primim piese de schimb de la alte 
unități cînd noi avem un atelier 
mecanic modern, unde se pot realiza 
multe, dacă nu chiar- toate reperele 
necesare combinatului 1 De aceea, 
propun ca. începind de anul viitor,

Chiar în ziua desfășurării adunării 
generale a oamenilor muncii, pe 
platforma Combinatului metalurgic 
din Tulcea a fost pus în funcțiune- 
un nou obiectiv : instalația pentru 
valorificarea zgurii de feroaliaje. In 
felul acesta, anual vor fi introduse 
in circuitul productiv 200 000 de tone 
de zgură, reducindu-se considerabil 
consumul de minereuri aduse din 
import. „Capacitățile de producție 
de care dispunem — a spus în ca
drul adunării generale inginerul 
Cristian Boiangiu, directorul combi
natului — asigură realizarea Planului 
de producție atît în acest an, cît și 
în anul viitor. Este necesar să pu
nem însă un accent mai mare pe or
ganizarea superioară a muncii, să 
acționăm mai hotărît in vederea in
troducerii progresului tehnic, să luăm 
măsuri pentru valorificarea resurse
lor recuperabile si obținerea unor 
feroaliaje de înaltă valoare metalur
gică, în general pentru creșterea efi
cientei economice".
, într-adevăr, acestea șjnț , proble
mele combinatului’1#! țâcfnai asupra 
lor s-au concentrat si dezbaterile din 
adunarea generală. „In darea de sea-' 
tnă s-a arătat efiî îh ce®, î$,I"Unj care- în atelierul mecanic să se organizeze

o linie de fabricație pentru produ
cerea pieselor de schimb".

în aceeași ordine de idei s-au fă
cut si alte propuneri pentru crește
rea indicilor de utilizare a instala
țiilor. „La locurile de muncă — a 
spus maistrul Valeriu Raiciu — sini 
încă multe probleme tehnice neso- 
lutionate. Ca să producem mai multe 
feroaliaje, de calitate superioară, e 
nevoie să mecanizăm toate opera
țiile de încărcare a cuptoarelor, să 
înlocuim sistemul actual de dozare 
a materiilor prime, care ne creează 
încă probleme în respectarea rețete
lor de fabricație. Cadrele tehnice 
din combinat au găsit și soluții in 
acest sens, dar aplicarea lor cam 
întirzie. Or. după cum se știe, în pe
rioada care a trecut din acest an, la 
secția nr. 2 s-au înregistrat o serie 
de restante la unele sortimente de 
feroaliaje. Aceasta tocmai din cauza 
funcționării necorespunzătoare a in
stalației de dozare si. in consecin
ță, a nerespectării rețetelor de fabri
cație. Tinînd deci seama de sarcinile 
de producție pe care le avem în 
anul viitor, cu atît mai necesar este 
ca sistemul de dozare a materiilor 
prime să fie îmbunătățit fără întîr- 
ziere".

Evidențiind rezultatele obținute în 
Privința îmbunătățirii tehnologiilor 
de fabricație, alti vorbitori au adus 
în discuție o serie de probleme încă 
nerezolvate. Bunăoară. inginerii 
Gheorghe Andrei si Grigore Damia- 
nov au arătat că. în perioada urmă
toare. vor fi introduse in fabricație 
noi tipuri de feroaliaje realizate

după tehnologii proprii, care vor va
lorifica superior materiile prime, 
asigurind totodată reducerea sub
stanțială a consumurilor de mine
reuri și energie. Pentru aplicarea 
boilor tehnologii de fabricară a fero- 
cromului afinat, a feromanganului 
cu conținut de aluminiu, precum și 
a unor sortimente de feroaliaje cu ’ 
conținut de azot, este însă necesar 
să se finalizeze lucrările la obiecti
vele de investiții aflate în construc
ție de mai mult timp. Ca atare, me- 
talurgiștii si-au propus să execute 
ei lucrările necesare pentru punerea 
mai rapidă în funcțiune a celui de-al 
treilea cuptor de siliciu tehnic si a 
unui nou cuptor de feroaliaje spe
ciale. „Avem de acum experiență în 
efectuarea unor lucrări de construc- 
tii-montaj — a spus maistrul Iorda- 
che Ivascu. Dacă preluăm în regie 
proprie lucrările la obiectivele res
pective. acestea pot fi puse în 
funcțiune nină la sfîrsitul anului. 
Lucrările de montai le vom executa 
dună orele de program".

Este cit se poate de evident 
propunerile judicioase, la obiect, 
cute de muncitorii si specialiștii 
această unitate industrială sînt ... 
natură să asigure condițiile necesare 
pentru realizarea exemplară a sarci
nilor de plan pe anul 1985. pentru 

, sporirea mai substanțială a eficientei 
întregii activități economice, ceea 
ce înseamnă că scopul adunării ge
nerale a fost atins.

Neculai AM1HULESEI 
corespondentul „Scînteii"

LA EXPLOATAREA UR PFP5W

A MINEREURILOR SASAR

că 
fă- 
din
de

bună, cu eficiență mereu mai ridi
cată.

— Cred că accentul principal în 
cadrul dezbaterilor din adunarea ge
nerală trebuie să-1 punem pe pregă
tirile pentru realizarea planului pe 
anul viitor, a spus in cuvîntul său 
Vasile Nichita, șeful sectorului com
plexe. După cum se știe. în ultimul 
timp s-au modernizat o serie de uti
laje si tehnologif. Iată de ce 
sint de acord să continuăm pro
cesul de modernizare a tuturor 
celulelor de flotare. Totodată, sint de 
părere că este nevoie să definitivăm 
neintîrziat soluția optimă de prepa
rare a noilor sorturi de minereu de 
la Ilba. Faptul că, în nouă luni din 
acest an, planul la extracție a fost 
realizat, în medie, in proporție de 
103,3 la sută dovedește că, în gene
ral, s-a muncit bine. Prin moderni
zarea in continuare a instalațiilor și 
tehnologiilor, există reale posibilități 
ca în anul 1985 calitatea concentrate
lor să crească și mai mult.

Despre experiența dobîndită în fo
losirea cu bune rezultate a unor 
reactivi colectori indigeni, sintetizați 
de Institutul de cercetări, inginerie 
tehnologică și proiectări pentru mi
nereuri neferoase Baia Mare, în lo
cul celor aduși pină acum din im
port, a vorbit, printre alții, inginerul

Geza Gagyi : „în acest an — remar
ca vorbitorul — colectivul de prepa
ratori a igbutit să prelucreze supli
mentar aproape 1 003 tone reziduuri 
metalurgice, din care s-au extras me
tale neferoase în valoare de peste 10 
milioane lei. S-au prelucrat, de ase
menea, peste 4 000 tone pirite săra
ce, obținindu-se concentrate în va
loare de milioane de lei. Ținînd sea
ma de aceste rezultate, a devenit ab
solut necesar să accelerăm lucrările 
la noua instalație de valorificare a 
elementelor utile din iazul de decan
tare a sterilului, care se realizează 
în colaborare ‘ ........ .
țări".

Rezultatele 
a trecut din 
în bună parte, și măsurilor luate 
pentru soluționarea cu forțe proprii 
a multor probleme de care, depinde 
modernizarea producției. ..Sîntem ho- 
tărîți — a spus în cuvîntul sau ope
ratorul Mircea Olaru — ca, pornind 
de la experiența pe care am dobîn- 
dit-o, să continuăm procesul de în
noire și modernizare a fluxului teh
nologic.. Colectivul din caro fac parte 
se angajează ca, prin mai buna fo
losire a instalațiilor de reglare auto
mată a densității reactivilor, prin 
creșterea fineței de măcinare a mi
nereului, să obțină o sporire substan-

cu institutul de cerce-

obținute în perioada ce 
acest an se datorează,

țială a randamentului de extracție și 
a calității concentratelor, astfel incit 
metalurgiștii să nu aibă ce ne re
proșa din acest punct de vedere".

Totodată, preparatorii de l.p 
Săsar au luaț adtudin _■ și față de 
neajunsurile manifestate în unele 
sectoare de activitate. Operatorii 
Gheorghe Buteanu si Vasile Ceteraș, 
lăcătușii Ghcorghe Bill si Mircea Ne- 
gruț, de pilda, au arătat ca rețetele 
de preparare nu se stabilesc întot
deauna in deplină concordanță cu 
sorturile de minereu prelucrate. Din 
această cauză, randamentul de ex
tracție scade uneori in mod nejusti
ficat si se pierde o bună parte din 
elementele utile.

Numeroasele propuneri făcute de 
oamenii muncii în cadrul adunării 
generale, măsurile care s-au stabilit 
cu acest prilej pentru creșterea mai 
accentuată a productivității muncii, 
modernizarea tehnologiilor și îmbu
nătățirea randamentelor de extrac
ție, pentru ridicarea calificării tehni- 
co-profesionale constituie o garanție 
sigură că planul pe anul 1935 va fi 
îndeplinit 
rii.

exemplar la toti indicato-

GheorqUie SUSA 
corespondentul „Scînteii

muncitoresc, responsabil, angajant

Propuneri concrete pentru modernizarea 
tehnologiilor și creșterea randamentului 

de extracție

■

La Exploatarea de preparare a 
minereurilor Săsar — Baia Mare 
se prelucrează minereurile de me
tale neferoase extrase la Ilba, 
Nistru, Săsar, precum și piritele 
dintr-o serie de alte unități- în 
ultimă vreme, în spiritul indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul g’eneral al partidului, aici 
s-a desfășurat o amplă acțiune de 
modernizare a liniilor tehnologice în 
vederea creșterii gradului de meca
nizare și automatizare a lucrărilor, 
îmbunătățirii calității concentratelor, 
sporirii randamentelor de extracție și 
reducerii consumurilor specifice de

energie electrică. Drept rezultat, în 
nouă luni din acest an s-au obținut 

• peste plan 212 tone plumb, 125 tone 
zinc, aproape 303 tone cupru, peste 
700 tone sulf și 5 631 tone pirit^.

Evidentiindu-se experiența acu
mulată. fără insă a se manifesta nici 
un fel de automultumire în ce pri
vește rezultatele bune obținuți oină 
acum în acest an. în dezbaterile din 
adunarea generală s-a insistat în 
mod deosebit asupra unor noi ac
țiuni și măsuri ce trebuie întreprinse 
pentru perfecționarea instalațiilor și 
tehnologiilor in scopul realizării de 
producții sporite, de calitate și mai

Petru COJOCARU, mais
tru Ia Combinatul de 
fire sintetice Vaslui : 
„Colectivul nostru a do
vedit că poate contribui 
cu soluții originale la 
îmbunătățirea parametri
lor de funcționare a ma
șinilor si utilajelor din 
dotare.
citeva din exemplele cele 
mai recente : noul pro
cedeu si dispozitiv de re- 
conditionare a saniorilor. 
execuția formatelor cu 
flanse inegale si altele. 
Dar unele soluții se apli
că prea greoi, cu întîrzie- 
re. Pentru creșterea ran
damentului mașinilor a 
fost creat de către mais
trul Ion Niculescu, de la 
secția de auloutilări. con
torul electronic de me- 
trai cu deconectare de 
Zero. Rezultatele obținute 
sînt foarte bune, dar nu 
s-au executat suficiente 
aparate. De aceea propun 
,pa sscț.ia; .autoutțțări să 
producă mai multe ase
menea aparate, practic 
pentru toate mașinile Ia 
care se pot folosi, ceea ce 
va asigura creșterea mai

puternică a productivității 
muncii".

Amintea? numai

Ion DUMITRANA, in
giner la întreprinderea 
de echipament hidraulic 
Rimnicu Viicea : „Prin 
plan se prevede că. în 
anul 1985, valoarea pro- 
ductiei-marfă va creste 
cu peste 54 la sută față 
de acest an. Programul 
de măsuri prezentat în 
adunarea generală cuprin
de numeroase acțiuni 
menite să asigure condi
țiile tehnice si materiale 
pentru realizarea produc
ției anului viitor. Consi
der. totuși, că s-a omis 
un lucru deosebit de im
portant, 
punerea 
tiune a 
coperiri _______  ____
,CEj; tQ^te, ob’erștiile ele âlă- 
mire sa le putem exe
cuta în întreprinderea 
noastră. Știm bine. că

8? __
trebuie înlăturate 
săvîrșiro în anul

■aficelor de producție. 
.. asemenea neajunsuri 

cu de
vii tor".

Aurel VRACIU, 
sar la Combinatul 
din Tîrnăveni : 
cum am retinut din darea 
de seamă, în anul 1935, 
Planul Ia productia-mar- 
fă este mai mare cu peste 
250 milioane lei fată de 
acest an. Avem deci sar
cini mobilizatoare si va 
trebui să ne organizăm 
mai bine. Mă gîndesc, m 
primul rindj la îmbunătă
țirea aprovizionării cu 
piese si materiale. Dar/nu 
anelînd la alte unități. 
Mai precis, propun să re
condiționăm. cu forte pro
prii, toate piesele de 
schimb pentru care avem 
condiții în combinat. Tot
odată. Socotesc necesar să 
recuperăm toate meta-

anul acesta am apelat Ia . . lele refolosibile provenite 
alte unităti pentru efec
tuarea operațiilor de ală- 
mire si. din această cau
ză, am întîmpinat multe 
greutăți în respectarea

Este vorba de 
urgentă în func- 
atelierului de a- 
metalice. astfel

strun- 
chimic 
„După

din casarea utilajelor 
vechi, astfel ca în anul 
1935 să reducem mai sub
stantial cheltuielile mate
riale de producție".

Ing. Ion LUNGU, șef 
de brigadă la Antrepriza 
pentru construcții-montaj 
nr. 1 Cernavodă : „Dato
rită marilor obiective in
dustriale si de transport 
amplasate nici, construite 
sau aflate în construcție 
orașul Cernavodă a cu
noscut si cunoaște o mare 
dezvoltare edilitară. Con
struim în acest oraș an
sambluri întregi de locu
ințe. Totuși, multi con
structori fac naveta de 
Ia Medgidia si Constanta. 
Chiar si baza de aprovi
zionare tehnico-materia- 
lă a antreprizei se află 
amplasată la Medgidia. 
Din această cauză se fac 
o mulțime de transpor
turi încrucișate pentru 
procurarea betonului, a 
agregatelor si a altor ma
teriale. Iată d-a-ce consi
der absolut necesar să se 
amplaseze la Cernavodă 
o stafie de betoane, să se 
amenaieze o rampă pen
tru descărcarea agregate
lor si să se creeze spatii 
de cazare si cantină pen
tru constructorii obiecti
velor pe care le avem de 
realizat".

DĂRUIRE ȘI ABNEGAȚIE MUNCITOREASCĂ
(Urmare din pag. I)

In aceste zile, la întreprinderea „Automatica" din Capitală se muncește 
intens, bine organizat, pentru realizarea exemplară a planului la producția 

fizică și la export, la toți indicatorii

Și la întreprinderea de utilaj chi
mic din Ploiești — ne spune cores
pondentul nostru. Constantin Că- 
praru — se înregistrează producții 
record.

— Recorduri care devin tot mai 
impresionante de la o săptămînă la 
alta — adaugă Nicolae Boancă, secre
tarul comitetului de partid al între
prinderii. Și aceasta în condițiile in 
care am avut de executat o coman
dă urgentă de 200 tone utilaje teh
nologice pentru Combinatul chimic
din- Drobeta-Tumu Severin, utilaje 
de mare complexitate, cu multe re
pere executate în premieră pe tară.

pentru care 
„din mers" 
cație și să 
fluxuri și linii de fabricație într-un , . . ... __  _____ ...._ _ _______
termen extrem de scurt. Cu aceeași din întreaga existență a întreprin- 
înaltă responsabilitate muncitoreas
că executăm acum, pentru același 
beneficiar, alte 300 de tone de uti
laje de mare dificultate tehnică. în 
aceste n-rime trei zile ale lunii noiem
brie, comuniștii Emil Dinu. Ion D. 
Ion. Alexandru Cealen. Ion Alexan
dru și alții • au înregistrat o produc
tivitate a muncii cu 20 la sută mai 
mare decît cu trei zile mai înainte. 
Angajamentul comuniștilor, al între
gului nostru colectiv este ca în zi
lele lucrărilor marelui forum al co-

a trebuit să introducem 
tehnologii noi de fabri- 
schimbăm chiar unele

muniștilor să terminăm fabricația si 
să înceapă livrarea acestor utilaje 
înainte de termen, ceea ce va consti
tui cel mai ridicat virf de producție
derii noastre.

Intîlnit de corespondentul nostru 
Stan Ștefan, pe unul din șantierele 
orașului Alexandria, inginerul Ga
briel Marinescu, secretarul comite
tului de partid de la întreprinderea 
antrepriză de construcții-montaj Te
leorman, i-a spus :

— Chiar acum. în acest început de 
noiembrie, constructorii noștri au 
predat „la cheie" apartamentul cu 
numărul 800 din acest an. depășin- 
du-și astfel sarcinile de plan la zi.

Cele mai multe locuințe au fost con
struite aici, in noul centru civic al 
municipiului Alexandria. în prezent, 
muncitorii și specialiștii noștri ' își 
sporesc eforturile pentru a încheia 
lucrările la alte 300 de apartamente, 
precum și la noile spitale din ora
șele Roșiori de Vede și Turnu Mă
gurele. Practic, colectivul nostru s-a 
angajat ca pină în ziua deschiderii 
lucrărilor Congresului al XIII-lea al 
partidului să ne îndeplinim planul 
anual la construcția de locuințe, iar 
în luna decembrie să înălțăm supli
mentar alte 103 de apartamente.

Tot harnici și grăbiți se dovedesc 
și lucrătorii de la Trustul antrepriză

generală de construcții-montaj Mu
reș. După cum ne transmite Gheorghe 
Giurgiu, pină ieri ei au predat „la 
cheie" peste 2 030 de apartamente, cu 
aproape 330 mai mult față de preve
derile planului pe acest an. în pe
rioada dintre Congresul al XII-lea și 
Congresul al XIII-lea ale partidului, 
orașele și satele mureșene s-au îm
bogățit cu 12 500 de apartamente, cu 
63 săli de clasă, cu 1 500 noi locuri 
în spitale, cu numeroase magazine 
și unități prestatoare de servicii pen
tru populație. în cinstea înaltului 
forum al comuniștilor, constructorii 
de aici s-au angajat să grăbească 
execuția la un număr sporit de apar
tamente pentru oamenii muncii.

TRANSPORTUL DIN CÎMP AL PRODUSELOR SI LIVRĂRILE
■

LA FONDUL DE STAT-GRABNIC ÎNCHEIATE i
TTMis: Ritmul actual garantează că toate 

unitățile iși vor îndeplini sarcinile contractuale
în județul Timiș, recoltarea 

porumbului, cultura care in a- 
ceastă zona ocupă mari supra
fețe, a intrat în faza finală. Ca 
urmare a măsurilor luate în 
ultimele zile de comandamentul 
județean pentru agricultură, în 
majoritatea unităților agricole 
această lucrare s-a încheiat. Cu 
mijloace sporite se acționează 
acum pentru creșterea ritmului 
de transport al recoltei din 
cîmp și, mai ales, pentru livra
rea cantităților de porumb pre
văzute la fondul de stat și fon
dul de furaje. în vederea im
pulsionării livrărilor, s-au luat 
o serie de măsuri. Astfel, con
comitent cu mijloacele mecani
ce asigurate de I.T.A., între
prinderea de transporturi pen
tru agricultură și stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii, 
sint folosite toate atelajele a- 
par'inind cooperativelor agrico
le de producție și țăranilor coo
peratori. Numai pe această cale, 
capacitatea zilnică de transport 
a crescut cu 4 000 tone. Totoda
tă, în sprijinul agriculturii au 
fost trimise un număr de auto
vehicule din unitățile industria
le, ci o capacitate to‘ală de 
î. 000 tone zilnic, care, după o- 
rele de program, participă efec
tiv la transportul recoltei. 
Ca urmare, în ultimul timp, 
cantitățile de porumb livrate la 
fondul de stat s-au dublat și 
chiar triplat, astfel că în pre
zent bazele de recepție preiau

zilnic peste 20 000 tone porumb 
știuleți.

Oricine străbate în aceste zile 
zonele agricole ale județului 
este impresionat de numărul 
mare de autovehicule si căru
țe care, intr-un continuu du-te- 
vino. transportă in hambare 
roadele bogate ale acestei toam
ne. In cooperativele agricole de 
producție Tooolovătu Mare, Pe
riam. Peciu Nou. Ceacova. Sa- 
cosu, Belint. Lenauheim. Cenad 
si alte mari unităti cultivatoa
re de oorumb. obligațiile con
tractuale de livrare la fondul 
central al statului au fost nu 
numai onorate, ci si depășite, 
ca urmare firească a produc
țiilor mari obținute la hectar, 
precum si a bunei organizări a 
muncii la transportul recoltei 
din cimp către bazele de recep
ție. „Pentru a scurta distanțe
le de transport si a prelua po
rumbul chiar cu o umiditate 
mai mare — ne spune ingine
rul Valeriu Nicoară. directorul 
I.C.A P.P.A. 'timiș — am asigu
rat ca Pe raza fiecărui consiliu 
agroindustrial să existe, alături 
de o bază de recepție, cite o 
bază volantă sau platforme si 
arioaie. amenajate special in a- 
ce’stă Perioadă Drin utilizarea 
spatiilor existente intre con
strucții sau Dătule. Totodată. în 
toate unitățile noastre am in
trodus un program de lucru fără 
întrerupere, zi si noapte. Iar 
pentru evitarea staționărilor în

delungate ale mijloacelor de 
transport, la preluarea porum
bului am organizat echipe spe
ciale de descărcare, care lu
crează concomitent cu cele ale 
unităților producătoare. In acest 
fel. timpul de statjpnare a mij
loacelor de transport la bazele 
de recepție a fost redus la mi
nimum".

Se poate aprecia că peste tot 
se muncește cu răspundere si 
dîruire. Pentru ca in cîmp să 
nu rămînă nici un știulete, ndn- 
tru ca Întreaga recoltă să ajun
gă intactă in pătule. Există însă 
anumite unităti care, deși avan
sate la culesul porumbului. în
registrează totuși restante in ce 
privește livrarea produselor la 
fondul de stat. Este. în special, 
cazul unităților din consiliile 
agroindustriale Banloc. Cenei. 
Deta. care pină acum abia si-au 
achitat jumătate din sarcinile 
contractuale. O atare situație 
necesită atît întărirea muncii de 
coordonare, sprijin si control 
din cartea direcției agricole si 
a I.C.A.P.P A. cit si generali
zarea experienței unităților 
frvntase in ce privește ort-ni- 
zarea de formații soeziale nm ■ 
tru încărcarea si descărcare 
porumbului si folosi-ea re Ion - 
lă a mijloacelor de trensho-t. 
astfel incit ritmul lucrărilor să 
crească substantial.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

Se cere — și pe bună 
dreptate toate unitățile 
agricole si-au propus încă 
de la începutul acestei 
campanii agricole de 
toamnă — ca tot ceea ce 
se recoltează intr-o zi să 
ajungă pină seara în de
pozite. Nenumăratele 
grămezi de porumb sau 
s'eclă de zahăr aflate pe 
cimp constituie o mărtu
rie nedorită, dar adevă
rată a faptului că aceas
tă obligație nu este res
pectată într-un șir de uni
tăți agricole din județul 
Teleorman. La această 
dată, peste 100 000 tone 
de porumb și mai multe 
zeci de mii de tone de 
sfeclă de zahăr se află 
pe cîmp. în grămezi, sub 
cerul liber. De ce ?

O cauză, oarecum de 
natură obiectivă, o con
stituie necorelarea în fapt 
a ritmului de recoltare cu 
capacitatea mijloacelor de 
transport. Este adevărat, 
teoretic, prin programul 
de desfășurare a campa
niei agricole de toamnă, 
această corelare a exis
tat. dar din datele ope
rative existente la direc
ția agricolă rezultă că zi 
de zi au rămas pe cimp. 
din cauza deficitului de 
capacitate de transport, 
intre 4 003 și 8 000 tone 
de porumb știuleți. Ce-i 
drent organele agricole 
au solicitat de nenumă
rate ori acoperirea aces
tui deficit : cele de trans
port au făcut promisiuni, 
dar de onorat le-au ono
rat doar in parte. Din 
cauza neasigurărli mij

loacelor de transport. în 
una din zilele trecute, nu 
mai puțin de 30 de coo
perative au fost nevoite 
să „depoziteze" în cimo, 
sub cerul liber. întreaga 
cantitate.de porumb re
coltat, iar alte 32 de coo
perative agricole au fost 
obligate să se rezume 
doar la atelajele foarte 
puține existente in comu-

agroindustriale din Vîr- 
toape, Blejești. Nanov, 
Orbească și Contești — 
autocamioanele și remor
cile efectuează doar cîte 
un drum pe zi. Numai ea 
urmare a unui asemenea 
mod păgubitor de organi
zare. in perioada 25 oc
tombrie—2 noiembrie, cu 
parcul auto afectat agri
culturii nu s-au trans.por-

și cu 12 atelaje — 76 
tone, la C.A.P. Necșsști. cu 
18 autocamioane și 7 atela
je. — 25 tone. Cam o tonă, 
in medie pe autovehicul 
au transportat și unitățile 
agrico’e din Segarcea 
Vale, Islaz. Seaca, Ciuper- 
reni, ca să amintim doar 
citeva din unitățile care 
mai au do transportat în 
această toamnă cantități

ansamblul județului a 
fost livrată la fondul de 
stat și la fondul de furaje 
mai‘puțin de o treime din 
cantitatea stabilită. Este 
adevărat, neste această 
medie, cu to’cil nesatisfă
cătoare, se află un număr 
important de unităti. și 
le-am aminti pe cele din 
Țigănești, Pumni, Băbăi- 
ța, Dobrotești, Bălăci,

teleorman ; Problema esențială - urgentarea 
transportului la bazele de recepție

ne. Și aceasta în timp ce 
camioanele lor proprii nu 
au putut fi folosite din 
lipsă de carburanți, iar 
cele închiriate nu au so
sit la timpul stabilit sau 
deloc, ca de obicei.

Dincolo de neajunsuri
le serioase care continuă 
să se manifeste in apro
vizionarea cu carburanți, 
trebuie să spunem des
chis că principala cauză 
a decalajului intre canti
tățile recoltate și cele 
transportate o constituie 
deficiențele mari, chiar 
foarte mari. în utilizarea 
parcului auto și a remor
cilor. Pe ansamblul jude
țului. coeficientul de uti
lizare a mijloacelor de 
transport este scăzut si a- 
ceasta datorită faptului că 
în multe unităti agricole 
— îndeosebi din consiliile

tat faiă de graficul stabi
lit 65 000—80 090 tone. 
Este vorba. în primul 
rind. de indisciplina șo
ferilor. dar și a unor ca
dre de conducere din uni
tățile agricole, care nu a- 
sigură forța de muncă ne
cesară pentru încărcat și 
descărcat. Să ne referim, 
bunăoară, la modul in 
care au fost utilizate in 
una din zilele trecute 
mijloacele repartizate 
pentru transportul po
rumbului la bazele de re
cepție. Bunăoară, la 
C.A.P. Poroschia, cu 9 
autocamioane închiriate 
și cu 9 atelaje s-au trans
portat intr-o zi întreagă 
doar 18 tone, la C.A.P. 
Buzescu, cu 35 de autoca
mioane — 48 tone, la 
C.A.P. Nenciulești. cu 64 
autocamioane închiriate

de ordinul miilor de tone 
de știuleți.

Necesitac-ea impulsionă
rii transportului porum
bului în județul Teleor
man este determinată mai 
ales de restanțele mari pe 
care ie înregistrează un 
șir de unități agricole la 
livrările la fondul de stat 
și in contul fabricilor de 
nutrețuri combinate. 
Dună ultimele calcule, 
mai sint de livrat peste 
200 000 torte de porumb. 
Ritmul mediu de livrare 
in bazele de recepție s-a 
menținut în ultima pe
rioadă înt.re 7 000—8 003 
tone pe zi. Foarte puțin 
in comparație cu graficele 
zilnice de preluare — cir
ca 69 000 tone știuleți — 
și cu forțele existente, 
dar mai ales cu ceea ce 
mai trebuie livrat. Pe

Beuca, Moșteni-Videle,
care . de pe acum și-au 
onorat integral obligațiile 
contractuale față de fon
dul de stat. La polul ce
lălalt se situează unități
le agricole din Ulmeni, 
Drarea, Răsmirești, Beciu, 
Saele, Negreni, care au 
livrat la fondul de stat 
cantități foarte mici de 
porumb, comparativ cu 
sarcinile ce le revin din 
contractele încheiate cu 
statul.

Sînt deci, multe și 
serioase probleme de re
zolvat pentru ca transpor
tul și livrarea produselor 
agricole In fondul de stat 
și la fondul de furaje să 
se desfășoare în conformi
tate cu cerințele atît de 
stringente ale actualei 
campanii agricole. Trans
portarea grabnică a po

rumbului de pe cîmp și 
livrarea la bazele de re
cepție a tuturor cantități
lor prevăzute trebuie să 
constituie acum o pre
ocupare de prim ordin din 
partea tuturor factorilor 
cu răspunderi în acest 
domeniu. Și pentru îmbu
nătățirea actualei stări de 
lucruri este absolut ne
cesar ca, în afara mijloa
celor de transport închi
riate.- să fie folosite in a- 
ceastă acțiune și parcul 
propriu <1; autocamioane 
al unităților agricole din 
județ, pre-um și toate re
morcile disponibile apar- 
ținînd stațiunilor pentru 
mecanizarea agriculturii, 
mijloace cu care s-ar pu
tea transnorta zilnic cel 
puțin 16 090—13 000 tone 
d-e porumb știu’eți. Există 
la organele agricole jude
țene un program de trans
port judicios fundamen
tat. Ceea ce se cere în 
momentul de fată este ca 
el să fie respectat întoc
mai. Cu mai multă efi
ciență trebuie să acțione
ze îh acest sens și coman
damentul județean pentru 
agricultură, care are da
toria să intervină cu fer
mitate și promptitudine 
pentru înlăturarea defi
ciențelor existente in 
transportul producției, 
astfel ca întreaga recoltă 
să fie grabnic pusă la 
adăpost.

Florea CEAUȘESCU 
Sîan Șl'EFAN 
corespondentul „Scînteii"

cantitate.de
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PENTRU NOU
Echipa „Scînteii"

Argumentele
inteligenței tehnice

în cadrul conferinței mu
nicipale a organizației de 
partid din Cluj-Napoca a 
luat cuvintul, printre alții, 
și tovarășul Alexandru 
Cuc, directorul întreprin
derii „Tehnofrig". care a ra
portat rezultatele obținute 
în producție pe seama in
troducerii pe scară largă a 
progresului tehnic și a evi
dențiat, în 
de idei, 
tuoasă a 
treprinderii 
politehnic și 
de cercetare 
notat : „în 
greșului al 
partidului ne angajăm să 
terminăm executarea părții 
mecanice a primului robot 
industrial din municipiul 
și județul nostru".

Am vrut să ne convin
gem si. a doua zi. iată-ne 
la „Tehnofrig".

— Sîntem un „Pinguin" 
cu pretenții de automati
zare, modernizare și în 
scurt timp chiar de roboti
zare — ne-a spus Zîmbind 
inginera Liana " 
țeanu, secretar 
comitetului de 
întreprindere.

— Ce fel de... Pinguin ?
— Este mărea noastră,

această ordine 
colaborarea fruc- 

colectivului în- 
cu Institutul 

cu alte unități 
științifică. Am 
cinstea Con- 
XIII-lea al

Carave- 
adjunct al 
partid pe

cunoscută și peste hotare. 
Nu l-ați văzut aplicat pe 
acele uriașe mașini auto- 
frigorifice de transport ? 
Noi echipăm autofurgoa- 
nele si autotrenurile cu 
astfel de instalații. Pen
tru ele am conceput noi 
tipuri de compresoare fri
gorifice deschise, altele 
semiermetice ; mai livrăm 
și instalații frigorifice na
vale și instalații de condi
ționat aer și pompe de căl
dură ; am realizat pentru 
prima dată în țară utilaje 
de mare complexitate pen
tru fabricile de amidon și 
glucoză de la Ozun, Țăn- 
dărei, Calafat și altele ; de 
asemenea, exportăm in nu
meroase țări.

— Vorbiți-ne despre crea
ția tehnico-științifică din 
cadrul întreprinderii.

— îndată după Congresul 
al XII-lea, în spiritul hotă- 
rîrilor sale, am organizat 
aici un microinstitut. Co
lectivele de muncitori, in
gineri și tehnicieni -cu 
înaltă calificare, grupate în 
jurul său, au rezolvat pro
bleme tehnice deosebite și 
au contribuit la perfecțio
narea pregătirii 
semnat număr _ ______
în continuarea firească a

unui în
de tineri.

acestei acțiuni am organi
zat apoi „colectivul de mo
dernizare produse și teh
nologii", format exclusiv 
din ingineri și tehnicieni 
tineri, dar foarte bine pre
gătiți profesional. Numai 
într-un an aplicarea in 
practică a soluțiilor reco
mandate de ei a condus la 
economisirea a 25 000 ore 
manoperă, 52 tone oțel, 53 
tone inox, 2 tone bronz, 
4,8 tone aluminiu... Ace
lași colectiv de căutători 
ai noului are acum sarcina 
să introducă mecanizări, 
automatizări si chiar roboti 
industriali. Despre aceasta 
v-aș recomanda să vorbiți 
cu inginerul Jucan.

— Chiar pentru robot am 
și venit.

Inginerul Dorin Jucan 
este un bărbat de 33 de ani. 
cu ochi sclipind de inteli
gență și umor și care, pen
tru a părea mai grav, și-a 
lăsat... mustăcioară. Zice :

— Vă pot povesti despre 
ceea ce am făcut, dar des
pre robot nici o vorbă. Nu 
l-am gîndit noi. Noi, aici, 
doar îl executăm, î-am ne
tezit calea. în urmă cu opt 
ani. cînd am absolvit facul
tatea, am fost repartizat la 
„Tehnofrig". A fost si este o 
întreprindere foarte bine 
dotată cu mașini-unelte, 
multe din ele cu comandă 
numerică, dar care .pe a- 
tunci lucrau cu comandă... 
manuală. Practic erau ma
șini noi, costaseră bani

grei, dar erau folosite ca și 
cele vechi. Ni s-a dat mină 
liberă și. am repus noua 
tehnică în drepturile sale 
firești. Nu singur, firește, 
ci împreună cu inginerii 
Mihai Rusu și Fulop Csaha, 
foștii mei colegi de facul
tate, și cu alții. Productivi
tatea și precizia mașinilor 
au crescut dintr-o dată, a 
trebuit să pregătim și oa
menii capabili să le minu- 
iască. Dar încă nu scoatem 
din ele tot ceea ce pot da. 
Omul e om, intr-o zi se 
mișcă mai repede, în alta 
mai încet, unul este mai 
dotat, altul mai puțin, 
tr-o zi este vesel. într-alta 
copilul ia o notă mică la 
școală... Mașinile — chiar și 
cele cu comandă numerică 
— simt toate fluctuațiile 
de formă ale operatorului, 
dovadă că randamentul a- 
celeiași unelte variază de 
la persoană la 
Cum ar putea fi 
la maximum ?

— Și atunci 
ideea robotului...

— Exact. Ritmicitatea lui 
este absolută, așișderea și 
precizia. Nu se lasă îndu
plecat de rugăminți gen 
«măi. nea Costică. las’ că 
merge și așa, n-o fi foc cu 
un micron-doi mal mult 
sau mai puțin. Oameni sîn- 
tem, ce dacă materialul nu 
este chiar cel indicat? etc. 
etc.» Robotul nu înțelege 
astfel de situații, nu se 
lasă nici înduplecat, nici

persoană, 
exploatate
a apărut
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12 SEPTEMBRIE 1983. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este întâmpinat cu deosebită dragoste și aleasă prețuire la Corn 

binatul metalurgic din Cîmpia Turzii

păcălit. Dacă totul este în 
regulă, merge; dacă nu. nu. 
Robotul face ordine în ju
rul lui. testează cu preci
zie cine-i disciplinat ori nu.

— Un astfel de robot ați 
construit dumneavoastră ?

— V-am mai spus, noi 
doar îl executăm. Cei care 
l-au conceput 
Facultatea de M'ai mult nu 
fără aprobarea 
catedră.

-4 Ce legătură
prinderea cu facultatea ?

-- Cercetați și veți ve
dea că are.

sint de la 
mecanică, 
vă spun... 
șefului de
are între-

REPERE
ALE DEZVOLTĂRII

ECONOMICO-SOCIALE
A JUDEȚULUI CLUJ
• In perioada de după Congresul al XII-lea 

al partidului, valoarea investițiilor din județ se 
ridică la 21,8 MILIARDE LEI.

O Potențialul tehnico-productiv al județului 
s-a îmbogățit, în aceeași perioadă, cu 189 CA
PACITĂȚI DE PRODUCȚIE INDUSTRIALE 
Șl AGROZOOTEHNICE. Citeva dintre aces
tea : Hidrocentrala de pe Someșul Cald, trăgă- 
toria de oțel tare de la Combinatul metalurgic 
Cimnia Turzii, forja grea de la Combinatul de 
utilaj greu, întreprinderea de fibre artificiale 
Dej ș.a.
• Au fost date în folosință 398 DIFERITE 

OBIECTIVE SOCIAL-CULTURALE Șl EDI- 
LITAR-GOSPODĂREȘTI.

O In anii actualului cincinal au fost construite 
din fondurile statului ți ale populației 21 842 
LOCUINȚE Au fost date în folosință- peste 
1 300 DE LOCURI IN CĂLINELE DE NE- 
FAMILIȘTI.

• Aproape 70 la sută din produc'ia-marfă 
realizată de cele 11 unități 
mașini din județ o reprezintă produsele asimi
late și puse in fabricație in acest cincinal.
• La Combinatul metalurgic din Cimpia 

Turzii, in perioada care a trecut de la începutul 
anului și pină acum, au fost elaborate supli
mentar peste 10 000 tone de oțel aliat destinat 
unor sectoare de virf ale industriei constructoare 
de mașini, indeplinindu-se astfel angajamentul 
anual. Totodată, au fost fabricate peste plan 
aproape 11 000 tone laminate finite pline din

constructoare de
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Cînd cercetarea 
și producția gîndesc 

și acționează 
umăr la umăr

E sîmbătă seara. Toată 
după-amiaza am încercat 
să-1 contactăm la telefo-

nul de acasă pe prof. dr. 
ing, Andrei Albu, șeful ca
tedrei de tehnologie a con-

'''

■■ •»;

■ ■■ ■

Cel mai mare obiectiv industrial din Cluj-Napoca : Combinatul de utilaj greu —

oțel, depășindu-se cu 3 000 tone angajamentul 
pe 1984.

• Antrepriza de construcții industriale din 
Cluj-Napoca o raportat îndeplinirea planului 
anual la construcții-montaj pe data de 15 oc
tombrie. in această perioadă au fost puse in 
funcțiune 9 capacități de producție, dintre care 
3 in devans cu peste 100 de zile.

• La Combinatul de utilaj greu s-a introdus 
in fabricație de serie cazanul de apă fierbinte 
cu ardere in strat fluidizat de 10 Gcal/h, care 
utilizează drept combustibil cărbune inferior. Tot 
aici au fost realizate noi tipuri de generatoare 
mobile de abur pentru extragerea țițeiului din 
zăcăminte petrolifere sărace de la mare adîn-

cime, precum și noi prese mecanice și hidraulice 
și alte utilaje metalurgice.

• In acțiunea de creație științifică și tehnică 
de masă din cadrul Festivalului național „Cîn- 
tarea României" au fost realizate in acest an 
peste 3 100 OBIECTIVE. La rezolvarea lor au 
fost antrenați peste 76 000 MUNCITORI, 
MAIȘTRI, INGINERI, TEHNICIENI, ECO
NOMIȘTI Șl ALȚI SPECIALIȘTI, PRECUM 
Șl UN MARE NUMĂR DE CADRE DI
DACTICE Șl STUDENȚI. Dintre temele rezol- 
vate, 110 au fost propuse pentru brevetare ca 
invenții, iar 223 ou fost certificate ca inovații.

• In județ se desfășoară ample acțiuni de

■ i

ctitorie a „Epocii Ceaușescu

îmbunătățiri funciare. Incepînd din toamna anu
lui trecut și pinâ acum, suprafața terenului arabil 
a sporit cu peste 1 600 ha. Din planul de investiții 
pe acest an, la lucrările de combatere a eroziu
nii solului au fost recepționate în devans 1 350 ha 
în sisteme, precum și 4 300 ha în amenajări lo
cale.

e Ultimele creații ale stațiunii de cercetări 
agricole din Turda sint soiul de griu 
„Turda-81", cu un potențial productiv de 9100 
kg la hectar, și hibrizii de fasole „Turda-213" și 
„Turda-199", care pot asigura producții de peste 
15 000 kg la hectar. Atit noul soi de griu, cit și 
hibrizii de fasole se vor cultiva, incepind din 
anul 1985, pe mari suprafețe in unități agricole 
din Transilvania.
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strucțiilor de mașini de la 
politehnica clujeană. Abia 
spre seară ni s-a răspuns : 
„Căutați-1 în laborator". 
Unde ? Pe platforma in
dustrială. Ajungem în fața 
fabricii de mașini de rec
tificat. Peste drum se află 
Facultatea de mecanică. De 
lă combinatul de utilai 
greu, aflat alături, răzbat 
pînă la noi sunete aspre, 
eteroclite, de metal care iz
bește in metal.

Urcăm treptele facultății 
și privirile ni se opresc pe 
un panou. Este înscris 
acolo unul dintre îndemnu
rile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rostite chiar aici, 
la Cluj-Napoca. cu prilejul 
deschiderii anului de învă- 
tămînt 1983—1984 : „Sînt ne
cesare măsuri pentru a rea
liza o mai bună unitate in
tre învățămint-cercetare și 
producție. Am realizat 
multe in această privință 
și avem rezultate bune ; 
am constatat aceasta și la 
Cluj. Dar mai avem incă 
mult de făcut in această 
direcție — și trebuie să 
acționăm cu toată hotă- 
rirea pentru realizarea a- 
cestor obiective.

Este necesar să acordăm, 
in continuare, mai multă 
atenție activității de cerce
tare — inclusiv a antre
nării cadrelor din învăță- 
mint, a studenților, in ac
tivitatea de cercetare — in 
vederea soluționării mai 
rapide a unor probleme de 
marc importanță pentru 
dezvoltarea patriei noastre. 
Aceasta privește deopo
trivă și cercetarea din Cluj. 
La baza întregii activități 
a invătămintului trebuie să 
punem permanent tot ce 
este nou in domeniul știin
ței și tehnicii, al cunoaște
rii umane".

Deschidem ușa metalică 
pe care scrie E-07 ; în spa
tele ei auzisem glasuri. Un 
tinăr stătea cățărat pe un 
fel de grindă orizontală la 
capătul căreia se distingea 
un greifer. un fel de mină 
cu degete de otel. Urca, 
cobora si se rotea cu „grinda" aceea. Am făcut 
cunoștință cu oamenii din 
încăpere : profesor dr. in
giner Andrei Albu, șef de 
catedră. inginer loan 
Blebea. sef de lucrări, am
bii de la Facultatea de me
canică. inginer Octavian- 
Dan Căpățină. de la 
Institutul de tehnică de 
calcul — Filiala Cluj și 
trei studenți în anul V la 
„mașini-unelte" : Petro-
nela Ceama, Mircea Mun- 
teanu și Mircea Șerb. Cu 

aer din

„Independent-lOO". ceea ce 
inseamnă că o poate face 
și pe șeful, realizind Co
manda simultană a mai 
multor roboți. Acesta este 
R.E.H.-02. A existat și 
R.E.H.-01. pe care am avut . 
cinstea să-1 prezentăm 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, anul trecut cu 
prilejul vizitei din sep
tembrie. Perfectionati-1 și 
puneți-1 la treabă, ne-a 
îndemnat tovarășul secre
tar genșral. Ceea ce am și 
făcut.

— Cine l-a proiectat pe 
R.E.H.-01 ?

— Același care l-a pro
iectat și pe R.E.H.-02 — 
ne răspunde profesorul. A- 
dică șeful de lucrări ingi
ner loan Blebea. Are 37 
de ani, a absolvit faculta
tea noastră, cinci ani a lu
crat în producție, dună care acum opt ani a venit 
și s-a angajat la noi prin 
concurs. Roboții sint teza 
lui de doctorat pe care nu 
vrea s-o susțină pînă cînd 
n-o să-1 vadă „angajat" la 
„Tehnofrig" . ne... fratele 
geamăn al acestui R.E.H.-02. 
Avem și alte colective 
care construiesc roboți, 
însă acesta despre care 
vorbim este cel mai avan
sat, practic este gata in 
cîteva zile. Așa se explică 
și prezența noastră aici 
la... cit o mai fi ceasul?

— 22,45 !
— Nu-i tîrziu, mai ales 

că miine e duminică. Ble
bea a făcut cu studenții 
lui o mulțime de nopți 
albe aici, dar s-a ținut de 

E membru de 
a promis că-1
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Ceea ce A FOST carlierul Mănâșîur din municipiul Cluj-Napoca se vede în fotografia din medalion. Ceea ce ESTE - adică un veritabil oraș în oraș - s-a construit în ultimul deceniu

cel mai serios 
lume, profesorul Albu ne 
arată obiectul care 
nua să se ridice și 
rotească :

— Dumnealui este 
foarte deștept, are o me
morie și o forță cu totul 
ieșite din comun, pentru 
cei din „leat" cu el, dar 
n-are gură. Altminteri 
v-ar povesti că se numește 
R.E.H.-02, adică este un 
robot electrohidriaulic cu 
5 grade de mobilitate, cu 
soluții moderne de acțio
nare, fiind capabil să' 
manipuleze sarcini pînă 
la... Șerb, cîte kilograme 
zici că ai ?

— în ultimul timp nu 
m-am mai cîntărit, tova
rășe profesor. Oricum, 
peste 60...

— V-am 
tare, ca să 
este un tin ___________
unitate de comandă ce în
corporează un microcal
culator specializat, reali
zat cu microprocesorul 
Z-80. Sistemul lui de co
mandă este în conexiune 
cu minicalculatorul tip

conti- 
să se

un tip

spus eu ?! E 
nu mai zic că 
evoluat, cu o

cuvînt.'- 
partid și 
termină înaintea Congre
sului al XIII-lea. A zis și 
a făcut. Bineînțeles că nu 
singur. De vreo trei ani 
încoace cel mai mult l-au 
ajutat 
pentru 
timp 
sînt astăzi 
cotați pe unde au 
Vasile 
Lupșe, 
loan 
Lenhardt, 
pe ei îi mai rețin. ...... 
pentru partea de comandă 
am fost ajutat de un co
lectiv de la Institutul de 
tehnică de calcul. Multe 
zile și nopți au petrecut 
în laborator și tinerii in
gineri de acolo. Astăzi 
fără colaborare in cerce
tare nu se mai poate. To
varășe inginer Căpățină, 
numește-i dumneata că-i 
știi mai bine.

— Șînt cîțiva : ing. Dan 
Ciubotaru, Mircea Pușcă, 
Felmeri Peter, Lucia Vă- 
caru, Julieta Zaharia...

— Ei, și acum gata, aca
să 1 Ne întîlnim luni ca 
de obicei.

Era sîmbătă spre dumi
nică cînd am ajuns in cen
trul orașului ; am consta
tat că pe la restaurante se 
întorceau scaunele pe 
mese ; plecaseră chiar și 
nuntașii. „Luni, ca de obi
cei" înseamnă de fapt ope
rativa lui R.E.H.-02 de la 
întreprinderea , „Tehnofrig". 
Participant : aceiași de 
sîmbătă noaptea,. în plus 
beneficiarii de la „Tehno
frig". Concluzia : angaja
mentul va fi respectat. 
Partea mecanică a robo
tului care urmează să fie 
instalat la „Tehnofrig" va fi 
gata pînă la 15 noiembrie.

Din ce în ce mai mult 
Clujul acestui noiembrie, 
încărcat de fante si semni
ficații legate de devenirea 
societății românești con
temporane. trăiește bucu
ria participării la succese
le ne care le închină în
treaga țară Congresului al 
XIII-lea al partidului.

studenții, mai ales 
R.E.H.-01. Intre 

unii au și absolvit, 
ingineri bine 

ajuns : 
Mihail 

Banciu, 
Johann 
Caloș... 
Acum,

Seliceanu, 
Constanta 

Mihăilă, 
Andrei
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colocviile Scinteii
• Dezbateri ideologice • literar-artistice • de istorie

Vocația politica a romanului 
românesc contemporan

Operele de artă trebuie să dea expresie activității tumultuoase a poporului 
in toate domeniile vieții sociale, oglindind, in limbajul lor propriu, marile realizări, 
entuziasmul, optimismul și hotărîrea națiunii noastre de a merge neabătut înainte. 
Răspunzind cit mai bine idealurilor și setei de progres a oamenilor muncii, aceste 
opere trebuie să dezvolte gustul pentru frumos, pentru înaltele valori morale ale so- 
cietății, să-i formeze pe oameni, implicit pe tineri, in spiritul luminoaselor principii 
ale umanismului revoluționar.

NICOLAE CEAUȘESCU

FORȚA MOBILIZATOARE 
| A MARILOR EROI 

la Muzeul de artă din Cluj-Napoca:

EXPOZIȚIA „OMAGIU LUI HOREA, CLOȘCA Șl CRIȘAN"

„Noi vom putea fi scriitori preocupați de sensul lumii ți de 
forma exterioară a omenirii, și nu vom fi încă în stare de introspecție 
pină ce nu vom ctnta bucuria de a trâi ți a cunoaște. Tipul firesc de 
roman românesc este deocamdată acela obiectiv". Este cevo mai mult 
de o jumătate de veac de cind G. Câlinescu cuprindea, intr-o intuiție 
genială, condiția din acel moment a romanului românesc. De atunci, 
creatorii născuți din acest „popor sănătos", „cu o mină încă bătătorită 
de sapă" au învățat să cuprindă vastitatea lumii, chiar „nuanțele fine 
ale psihologiei moderne". Pe aceste coordonate se inscrie mișcarea ro
manului nostru în ultimele patru decenii : cuprindere și adincime, adică 
complexitate, respect pentru tradiția vie ți atracție firească pentru nou
tate, scrutare obiectivă o lumii ți „absorbția ei în lumea interioară".

Romanul contemporan marchează un moment central în evolu,ia 
literaturii noastre. Transformări structurale s-au produs atît in problema
tica romanului, mai apropiat ca oricind de realitățile societății noastre 
socialiste, cit ți in mijloacele de expresie, diversificate, sincronizate cu

Dinu SARARU: Un necesar act 
de partizanat pentru noua 

realitate, pentru forțele vieții

evoluția contemporană o genului. Pluralitatea și complexitatea acestuia, 
rezultat al capacității de a zugrăvi actualitatea, spectacolul afirmării 
noului, confruntarea acestuia cu vechiul sînt ilustrate in numeroase ro
mane aparținind scriitorilor din toate generațiile. Este momentul cind se 
intilnesc scriitori ai perioadei interbelice, clasici ai literaturii noastre ca 
Sadoveanu, Camil Petrescu sou George Câlinescu - prin care literatura 
actuală face legătura cu literatura interbelică - cu generațiile mai tinere. 
Contribuția esențială aparține însă scriitorilor afirmați in aceste ultime 
trei decenii și jumătote. Enumerarea ar putea fi deosebit de bogată.

Originalitatea și complexitatea, marele interes al publicului larg fac 
din romanul actual o izbîndă de prestigiu a spiritualității noastre. In 
aceste momente, cind întreaga țară iși privește cu justificată mindrie și 
luciditate drumul parcurs, pentru a-și fixa mai cu temei țelurile de atins 
in viitor, o dezbotere asupra romanului românesc contemporan nu poate 
fi decit un nou prilej de cercetare a drumului parcurs, de refuz a tot 
ce se dovedește facil, neviabil, de subliniere □ direcțiilor fertile.

Realitatea cea mai Izbitoare, as
tăzi. oentru un cercetător obiectiv 
al literaturii române o constituie, 
cred, si coate intr-o măsură mult 
mai acută decît am fi noi insine 
înclinați să acceptăm, convinși că 
explozia poetică a atins cotele de 
sensibilitate cele mai apropiate de 
ideea de universalitate, impactul 
romanului cu marele public, forța 
acestui impact izvorind din capa
citatea romanului de ,a cuceri si 
pentru celelalte trenuri, si mă re
fer in primul rînd la dramaturgie, 
încrederea cititorului si mai ales 
de a-1 cistiea oe cititor în favoarea 
unui dialog sincer, deschis, curaios. 
despre viata lui adevărată, multă 
vreme travestită inadecvat într-o 
metaforă moralizator didactică, 
străină de marile lui dureri si spe
ranțe. si izbînzi. străină de clocotul 
viu al luptei pentru facerea unei 
lumi noi.

Si trebuie să spun cu toată con
vingerea. de la bun început, că 
dacă astăzi ne aflăm, după opinia 
mea. în fata celei mai fertile sanse 
oferite vreodată literaturii române 
si. firește, romanului românesc, a- 
ceasta se datoreste hotărîtor Con
gresului al IX-lea al partidului 
nostru comunist, descătușării nro- 
dttse de acest congres în întreaga 
viată spirituală a tării si a poporu
lui. renașterii naționale si sociale 
si politice si. determinată de acest 
congres, libertății de creație garan
tate de acest congres, vocației uni
ce a acestui congres de a se reda 
identitatea națională si de spirit 
si de a asigura continuitatea. în 
spațiul socialist, a marii tradiții 
patriotice si sociale a literaturii 
create sub stelele acestui cer ro
mânesc.

Asa a tncenut. la Congresul al 
IX-rlea al partidului comunist, să 
reînvie si vocația autentic socială a 
prozei noastre si a romanului nos
tru. care, fant unanim necunoscut, 
s-a impus conștiinței cititorilor si 
a Intrat în istoria literaturii defi
nitiv tocmai prin virtutea lui fun
damentală de a fi social. Congresul 
al IX-lea si climatul creat de el si 
consolidat cu atîta devotament co
munist. în ultimele două decenii, 
au venit să consacre implicarea de
cisă în istorie si social. în politică, 
a romanului românesc, care numai 
astfel a putut. în sfirsit. să răspun
dă firescului orgoliu si fireștii ne
voi a cititorului de a se confrunta 
cinstit cu propria lui realitate în 
pagina de literatură si de a-si re
cunoaște drama existentei netrun
chiată. neînfrumusetată. ci in cu
lorile ei vii si adevărate, singurele 
capabile să facă nu numai credibil, 
dar si contagios eroismul bătăliei 
pentru noua societate.

Sigur, procesul apropierii de 
realitate n-a fost ușor si poate că 
nici acum nu este întotdeauna ușor, 
e un proces greu si complex, la fel 
de complex ca si realitatea revolu
ției socialiste, adevărul nu răzbește 
nici el ușor la lumină si. firește, 
că nu e întotdeauna ușor de lumi
nat. asa cum nu e ușor de aflat si 
de scos la lumină grăuntele de aur 
din nisipul aurifer. Adevărul vieții 
presupune nu numai cunoașterea 
dinăuntru a lumii, dar si partici
parea la impunerea acestui adevăr, 
iar lumea socialistă e ea însăsi atît 
de nouă, si în continuă desfășurare 
si în continuă căutare ea însăsi. a 
drumului ei propriu si inconfunda- 
bil. incit pentru scriitorul care s-a 
dedicat zugrăvirii acestei lumi, 
mai mult decît pentru oricare din
tre înaintașii lui sau dintre con
frații lui de ne alte meridiane, 
chestiunea partizanatului aoare cu 
o stringentă unică, singura în stare 
să-l aiute să descifreze un meca
nism social si uman, si politic atît 
de inedit. Iată de ce. si cred eu cu 
patimă, că vocația partizanatului 
politic a romanului românesc ac
tual e singura în stare să favori
zeze originalitatea lui si. Prin aceas
tă originalitate, afirmarea lui'uni
versală. Spiritul partizan al celor 
mai bune romane create la noi în

ultimele decenii, chiar dacă decla
rat sau numai conținut, a fost ace
la care a si condus la audienta de 
excepție a acestui roman si care a 
dictat si caracterul polemic al a- 
cestui roman, si el nu neapărat 
ostentativ afirmat, insă indiscuta
bil sensibil chiar si atunci cind 
el se manifesta subteran. Dar 
acest caracter polemic a fost 
si rămîne una din sursele foarte 
fericite ale partizanatului nostru 
politic, pentru că ea se intemeiază 
pe nevoia atît de nobilă a literaturii 
mari dlntotdeauna de a afirma, 
chiar si cutezător, sau mai exact 
în condiții cerînd cutezanța, valo
rile, importante ale moralei umane, 
de a sluii încrederii in om si in 
sansa deoinzînd numai de el de a 
construi o lume mai bună, mai 
dreaptă, mai frumoasă.

Aiuns aici, as vrea să supun dez
baterii convingerea mea că lumea 
socialistă nu poate fi descrisă cu 
falsa obiectivitate a privitorului 
asa-zis ..neimplicat". cu liniștea 
asa-zis senină a celui care stă ne 
marginea unui rîu. Indiferent la di
recția în care curg anele lui. Parti- 
zanatul ..romanului comunist", si nu 
cred că trebuie să ne speriem de 
formulă, pentru că ea exprimă 
foarte bine si ideea de partizanat. 
îsi află succesul de originalitate — 
si eu nu pun acum în discuție mo
dalitatea la care apelează prozato
rul. liber să opteze pentru meta
fora în care el crede, ci ideea 
de originalitate a concepției guver
nante politic si filozofic — toc
mai în puterea credinței scriitoru
lui în lumea pe care si-a oronus 
s-o descrie. în sansa viabilității 
acestei lumi si. firește. în puterea 
scriitorului de a face, la rindul lui. 
viabilă. în paginile sale, această 
lume.

Un roman comunist autentic nu 
poate fi scris numai cu marea artă 
a frescei indiferente, iată un su
biect de meditație : un roman co
munist autentic nu poate fi nici o 
colecție, oricit ar fi ea de artistic 
realizată, de erori ale construcției 
socialiste, de drame determinate de 
aceste erori, pentru că socialismul 
e dreot. s-a construit si cu erori, 
dar în primul rînd cu eroii care au 
fost si sînt ai acestei mă
rețe construcții, cu eroii purtători 
ai idealului de mai bine si birui
tori in numele ideii de mai bine, 
ei reprczentind esența lumii socia
liste. Nu voi putea să cred nicioda
tă in Imaginea oferită despre so
cialism de către un scriitor, oricît 
de talentat ar fi el. care s-a resem
nat să stea liniștit Pe trotuar, să 
se uite calm cum trec mărșăluitorii 
revoluției si să se rezume la a-i 
înregistra numai ne cei cărora le 
cad moletlerele. Sigur, nu voi ple
da si n-am pledat niciodată, iar 
cărțile oe care le-am scris sper că 
au probat acest lucru, pentru o li
teratură a culorilor roze, demago
gic optimiste: dar nu voi putea cre
de că se noate face abstracție de 
ideal si nici nu voi putea crede că 
zidirea acestei lumi nu este fasci
nantă tocmai prin puritatea idea
lului care o animă si la care, si
gur. nu se alunge atît de ușor si 
care, sigur, nu se află nici el in 
stare pură de la începutul con
strucției. Dar existenta lui pură nu 
poate fi negată. Una e să limitezi 
proiecția idealului la geografia cir
cumstanțelor si alta să ai maturita
tea să înțelegi si să o faci convin
gătoare. în pagina de literatură, 
ideea că lumea nouă, care se con
struiește in socialism, e adevărată 
si vie. si luminată de o mare spe
ranță. Iată, mă aorooii de încheie
rea însemnărilor mele desore ro
manul românesc de azi. afirmînd 
că forța lui de impact cu cititorul, 
considerată de la incenut de ex
cepție. favorizează în cel mai înalt 
grad viitorul acestui roman si al 
partizanatului lui Politic — condiție 
fundamentală a acelei originalități 
capabile să-1 impună si oe alte me
ridiane.

acestei desfășurări in timp sînt 
numeroase romane puternice, care 
jalonează istoria prozei de dudă 
razooi. cărți dense, cu adeva- 
rat pulsind de viată compiexă. 
profunda. însuși genul proteic 
al romanului s-a contaminat de 
polivalenta lumii m care se naște, 
li repeta parca simetriile, cu pre
ponderența aceasta a viului, a sim
plului. a complexului, a neprevăzu
tului, a imposibilității schemei. 
Aserțiunea ..Cită viață, atita lite
ratura". rostită deseori ca argument 
de valorizare, iși are acoperirea in 
viziunea pe care literatura — vi
ziune a multiplului, a realismului, 
a ansamblului societății — si-a 
transferat-o de la mișcarea socie
tății. De aici si tipologia mult di
versificată. de aici și personaje 
memorabile, cu încărcătura de ori
ginalitate și idealuri specifice mun
citorului, țăranului etc., cu inedite 
ipostaze față de chiar aceleași per
sonaje din cărțile de dinainte de 
război. Firește, articulațiile perso
najului în proza de azi trebuie 
puse in raport direct cu configura
ția acestei proze, cu viziunea ei 
despre personaj, despre raporturile 
dintre personaje, cu însuși rolul 
personajului. Nu se poate ignora 
insă existenta unui specific, unui 
plus de profunzime și originalitate 
în abordarea noii lumi, ceea ce a 
fost determinat de această lume, 
dar și de viziunea scriitorului afla
te înăuntrul ei. Vreau să spun că 
muncitorul, țăranul. ..omul obiș
nuit" apar în proza de azi altfel 
decît in cea interbelică. Pe de o

parte, fără simplificări și pitoresc, 
pe de alta fără argumentări naive. 
Apar in cele mai bune cărți, in
tr-adevăr. ca oameni obisnuiti. 
adică oameni ai vremii moderne, ai 
sfirșitului de veac XX. cu o con
știință națională, politică, plane
tară. in interferență cu omenirea 
și. de aici, un înalt nivel de pro
blematizare in multe dintre aceste 
cărți. Dealtfel, interogația asupra 
destinului propriu, a destinului lu
mii. a sensurilor societății, a po
sibilităților reale ale omului de a 
fi în timp, de a opri clina, sînt 
caracteristice acestor personaje 
noi. atestă atitudinea conștientiză
rii lor.

Cît de departe e această indivi
dualitate complexă si puternică de 
lumea oarecum amorfă pe care, 
cri excepții ilustre, o intîlneam in 
proza din deceniile patru-cinci I 
Nu în ultimul rînd al capacității 
revigoratoare. dovedită de popu- 
larea cărților de personajele amin
tite, trebuie situat și rolul acestora 
de teren fertil, din care societatea 
iși produce valorile, oamenii de 
performanță, gînditorii inspirați si 
creatorii. Aducind în paginile ei un 
nou tablou social, proza din ultime
le patru decenii a surprins si unul 
dintre cele mai complexe procese 
ale unei colectivități — constitui
rea, construirea, reconstruirea co
loanelor de susținere care sînt va
lorile ei. Un proces în care. între 
elitism și valoare, distincția. în fa
voarea celui de-al doilea termen, 
a fost făcută cu ajutorul hîrtiei.de 
turnesol a faptei.

Paul anghel: Fresca socială - 
semn de maturitate al romanului

Platon PARDAU.- Realism și luciditate 
în epopeea „omului obișnuit"

O imagine a prozei românești din 
ultimele decenii nu ar fi dreaptă 
dacă nu ar include si acele trăsă
turi care sugerează eforturile aces
tui gen literar — eforturile si iz- 
bînzile — de a-si asuma lumea ca 
lume, viata ca viată în chiar sensul 
strict statistic al dinamicii sociale. 
Faptul nu este citusi de nutin ex- 
traartistic. oentru că lărgirea cer
cului de interes al scriitorului s-a 
soldat, in pofida diverselor sinuo
zități. cu un cistig in complexitate 
a literaturii în ansamblu. Tendin
țe mal vechi, direcții prefigurate 
în perioada dintre cele două răz
boaie aveau să capete acum iden

titate în cârti de valoare. In pri
mul rînd. pentru că. obligată să 
se confrunte cu orooria-i ima
gine. societatea — mai con
știentă de mobilurile si datele 
acestei imagini — a devenit prima 
pledantă oentru realism si lucidi
tate : al doilea fenomen, deloc lip
sit de importantă, a fost crearea de 
către această lume nouă a proprii
lor ei scriitori maioritatea prove
nind din chiar rîndurile ei. cunos- 
cînd-o si identificindu-se cu ea ca 
obirsie si experiență, deci si corec
tivele. lupta cu idilismul, oentru 
nuanță și veridicitate in cunoștință 
de cauză. Dovadă și finalitatea

Dintre toate speciile literaturii, 
rou.auui p«»re a 11 specia pxenar 
aesunaia. ,a cuprinde omul in tot 
ceea ce-i conferă acestuia specifi
citatea. ca specie și specimen. Desi
gur, pot exista romane aespre anu
me specimene umane ieșite din co
mun, oricit de rare și de bizare, iar 
galeria unor asemenea cărți e boga
tă și ilustră. Oricare caz uman este 
in ultima instanța un ..suoiect de 
roman". Oricare existentă sau ex
periență umană, oricit de excentrică 
sau oricît de obscura, poate deveni 
roman sau poate oferi materia unui 
roman. Postulînd că omenescul se 
constituie ca materia însăsi a ro
manului, nu putem exclude din 
raza de prospectie a acestuia nici 
o experiență, nici un act uman, 
de la cele ținind de clipa imediată, 
de infinitatea cotidianului — sub 
perspectivă eternă, pină la cele ti- 
nînd de exemplaritatea mitului, de 
fantastic, grotesc, absurd. Un bun 
roman absurd poate să atîrne mai 
greu decit un plat roman realist, 
un izbutit roman fantastic sau pa
rabolic poate concura un romari- 
cronică sau un roman-document. 
cind acestea din urmă spun prea 
puțin.

într-o asemenea perspectivă, 
axiologică, ce șanse putem atribui 
romanului social ? Toate sansele si 
toate speranțele. E dreptul socie
tății. in întregimea ei sau pe anu
me compartimente, de a se vedea 
„povestită" in roman. E dreptul 
omului ca specie, ca ethos si ca 
ethnos, nu numai ca specimen 
— desigur prin specimene 1 — de 
a-și vedea imaginea si de a cugeta 
astfel asupră-șl la intreaga adinci
me. inâlțime si cuprindere a vieții 
umane. Aș spune chiar mai mult : 
romanul e genul predilect al unei 
societăți ajunse la maturitatea dez
voltării. romanul este, sociologic 
vorbind, chiar semnul și certifica
tul ei de maturitate, de unde drep
tul societății de a se instala in ro
man ca proprietar de drept, așa'-, 
cum s-a instalat altcindva in zorile 
ei mitice.

$i de ce-ar fi altfel, ne întrebăm. 
Nu e oare în dreptul mulțimilor de 
a se constitui ca populație a mari
lor orașe ? Romanul este, printre 
altele, un imens imobil citadin, un 
mare edificiu. Nu este oare in 
dreptul mulțimilor de a ocupa spa
țiul mărilor acte istorice, care nu 
se pot concepe fără mulțimi si în 
absența lor ? Desigur, zicem noi. 
marile acte istorice sînt o magistra
lă a mulțimilor, a maselor adică, iar 
această magistrală e tăiată — lite
rar vorb'nd — de romancieri, prin 
mari cicluri de romane, istorice sau 
contemporane. Dar răspîntiile de 
azi. epocile de mari răscruci — de 
la convulsiile astrale oînă la răbuf
nirile si răsturnările sociale — nu 
sînt oare în dreptul lor de a ocupa 
romanul și de »-! transforma într-o 
emhlcmă a destinului colectivități
lor ? Desim’r. Cu o băgare de sea
mă. A^erViM Hoai că romano! e 
im cr«n tot'd, intoeral. noatx, ohînr 
absolut, nu noțern consimți la fr^nq^vț ț-y» pnmnnriirripflfp corn q£j 
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r'Arrmnzxl.o rn o rș î n
ncroHovnlr, r?voern| dp 3 fi r>A-

nfîfn vr<aT*nP  nrnul. cq
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autonomizarea unor funcții (sociale 
sau fiziologice) nu se poate face 
oecit spre paguba întregului. Atunci 
cind asemenea autonomizări inter
vin, în plan social—istoric—indivi
dual, iși spune cuvintul patologia, 
o patologie care, cind nu e recupe
rată social, are o funcție aberantă, 
în sine. Or. zicem noi. romanul' e 
un lucru in sine numai prin tot, ca 
orice lucru in sipe. Ce se cuprinde 
în tot ? sau in sine ? Tema s-ar 
putea dezvolta într-un studiu, de
ocamdată spațiul de care dispunem 1 
ne obligă să schițăm doar o concluzie. . . ,

Nici vorbă. în 6fera romanului 
intră tot. totul, de la real lă ireal, 
de la istoric la transistoric. de la 
pămînt și subpămint pină la cer. 
Obiectul cosmic însuși a devenit 
subiect de român. Și. zicem noi. nu 
va fi prea depărtată clipa — deși 
inaccesibilă nouă, celor de azi — 
cind Terra însăsi va fi o simplă 
casă, in care va putea fi plasată 
o banală acțiune romanescă. a unor 
inși (popoare) sau a unei specii 
(una dintre), un loc oarecare prin
tre lumi, o scenă oarecare, vizibilă 
într-un timp oarecare, la incidență 
eu nesfîrșitul sideral.

Precursorul unui asemenea roman 
este germanul Humboldt, cu epoca
la sa lucrare „Cosmos", care este 
un grandios roman — geografic — 
al Terrei. dar precursor este și ro
mânul Simion Mehedinți, cu a sa 
opinie fundamentală, egală in, va
loare cu cea a lui Humboldt — și 
purtind chiar titlul Terra. Ambii 
contemplă destinul planetei noastre, 
văzut ca destin al materiei cosmi
ce. ca parte dintr-un uriaș întreg, 
ambii se lasă vrăjiți si aproape sub
jugați de fantasticele prefaceri care 
au condus materia oină la apogeul 
ei — viul, cu apogeul viului, omul. 
Ei n-au inclus insă și Istoria uma
nă in dialectica viului, lăsînd ches
tiunea în seama istoricilor, care. în 
Ceea ce-i privește, nu-i văd pe pă- 
minteni ca pe niște pasageri in 
uriașa călătorie a lumilor, nu văd 
nici Pămîntul ca pe o lume dintre 
lumi, o scenă, doar una. Viciul de 
optică va trebui corectat : lumea 
umană e o fracțiune a lumii natu
rale. desigur fracțiunea cea mal 
elaborată, dar care tine, ca termen, 
de o uriașă fracție cosmică. Omul 
însusi nu-i altceva decit un minus
cul oui al stelelor. Cum va arăta, 
în acest caz. o sociologie a șotiei 
umane văzută romanesc ? MkhI 
meu ciclu de romane ..Zăoo-ile 
de-acum un ve»c“ renrez>n*ă  doar 
un an din istoria unul ponor (po
poare).

In ceea ce mă privește, visez la 
un roman al Terrei. văzută ca un 
singur obiect, un pumn de oămint. 
nu mai mare și nici mai mic decit 
cel pe care Ion al lui Liviu Re- 
breanu îl ține in pumn, atunci cind 
îngenunchează ca să sărute pămin- 
tul (sau Pămîntul). Va ti social un 
asemenea roman sau va ti romanul 
unui ins. al unui Ion oarecare ? 
Cine știe. Noi trebuie să ne pregă
tim. de pe acum, pentru o aseme
nea înțelegere globală. Adică să ne 
asumăm romanul Întreg al speciei 
umane. Care este, in primă si in 
ultimă instanță, o frescă socială 1 
O epopee.

Dezbotere realizată de 
Emil VASILESCU

Moment crucial al istoriei 
naționale, al luptei po
porului român pentru li
bertate națională și drepta
te socială, răscoala condusă 
de Horea. Cloșca și. Crișan 
s-â impus, de la începiit. și 
că un eveniment de prim 
fȘ&g al istoriei moderne 
europene. Izbucnită cu 
Cinci ani înaintea Marii 
Revoluții Franceze, răscoa
la care a cuprins, in 1784, 
Apusenii aflați sub grea 
stăpînire străină a devenit 
— încă înainte ca flăcările 
ei să se fi, stins — subiect 
a numeroase reprezentări 
plastice. Figurile marilor 
conducători, scene de luptă 
și imagini ale barbarei e- 
xecuții a Iul Horea si Cloș
că au inspirat, astfel, 
picturi, gravuri, desene și 
medalii comemorative exe
cutate, printre alții, de Jo
hann Martin Stock. Anton 
Șteinwald. Sigismund Ko- 
rdh. Franz Neuhauser. Ru
dolf Leibhard. In cele 
două veacuri care au ur
mat. interesul artiștilor 
plastici pentru tematica In
spirată'de răscoală a fost 
apoi reactivat, de regulă, 
de ciclul aniversărilor si a 
fost determinat de forța 
mobilizatoare și de exem
plul stimulator pe care e- 
vocarea o avea pentru 
noile generații, de luptători 
pentru dreptate socială și 
libertate națională. De la 
sibianul Ion Costande. 
care in preajma revolu
ției de la 1848 realiza lito
grafii cu portretele lui 
Horea și Crișan, pină Ia 
artiștii care s-au impus cu 
prilejul primului centenar 
(H. Bahr. Athanase Con- 
stantinescu. Gheorghe Po- 
povici). exemplele în acest 
sens sînt nu puține. In anii 
care au urmat Unirii 
de la Alba lulia. în arta 
contemporană românească, 
măi ales în acea dato
rată artiștilor din Tran
silvania. evocarea persona
lității conducătorilor răs
coalei din 1784 devine o 
temă cu succesive realizări 
majore. Pentru prima oară, 
în această perioadă, tema 
a fost abordată, in anii ’20. 
de Romul Ladea, concreti- 
zindu-se apoi în lucrări de 
anvergură datorate dălților 
lui Iosif Fekete. Gheza 
Vida și Ion Vlasiu. O vastă 
și remarcabilă suită de noi 
lucrări a fost făurită in 
anii socialismului. Alături 
de busturile monumentale 
țloirea, de la Albac și Cluj, 
datorate excepționalului ta
lent al-iui-.Romul-Ladea-și 
de marele ansamblu come
morativ ridicat de Ion Vla- 
siu in 1974. la Cluj-Napoca, 
creația ultimelor decenii a 
înregistrat lucrări închina
te răscoalei și conducăto
rilor ei de către sculptori, 
pictori, graficieni și deco
ratori din toate generațiile.

Cu o selecție din ansamblu] 
acestei creații, bicentenarul 
este sărbătorit la Muzeul 
de artă din Cluj-Napoca in 
cadrul unei expoziții inti
tulate în chip sugestiv O- 
magiu lui Horea, Cloșca și 
Crișan.

Pentru a evoca atît de 
caracteristica ambiantă na
turală și umană unde s-au 
desfășurat evenimentele 
dramatice de acum două 
veacuri, in expoziția de la 
muzeu] clujean au fost in-

deea legăturilor intrinsece 
ale răsculaților cu pă- 
mîntul apărat cu prețul 
propriului singe sint idei 
care I-au animat pe Petru 
Feier cind a pictat compo
ziția 1784. Personalitatea 
complexă a celor trei con
ducători. dîrzenia si neîn- 
fricarea. luciditatea si con
știința identificării cu idea
lurile celor multi se do
vedesc opțiuni tematice 
cărora li s-au adecvat, cu 
talent și cu inspirație, mij-

cluse cîteva peisaje si com
poziții sugestive. Clăi de 
Petre Abrudan. Peisaj de 
munte de Letitia Muntean, 
Peisaj la Zlatna de Aurel 
Ciupe, Peisaj la Vilcele de 
Paul Sima și Peisajele 
transilvane semnate de An
ton Lazăr. Ion Mitrea si, 
respectiv. Andrei Schiopu ; 
ele dobindesc. astfel, sem
nificația unor ferestre larg 
deschise înspre Tara de 
Piatră a Apusenilor, cu 
aspra ei frumusețe și cu 
demnitatea de neclintit a 
stlncilor. In timp ce lucra
rea lui Erdos Tibor (Apă 
din abundentă) și. mai ales, 
compoziția plină de tensiu
ne a lui Ion Vlasiu intitu
lată , Nopți de groază au 
valoarea unor imagini- 
simbol pentru atmosfera a- 
păsătoare și sumbră care 
premerge răscoalei. Desfă
șurarea acesteia, tumultul 
participării populare și i-

loace personale de ex
primare în Mucenicii nea
mului de Petre Abrudan, 
în Horea și in Compo
ziție de Voichita Grămadă, 
in Munții Apuseni de N6- 
met Lăszlă și în Horea, 
Cloșca și Crișan de Maria 
Coita-Minchevici. Pastelu
rile lui Laurențiu Buda 
(Martir I—II), compoziția 
în acvaforte a lui Nistor 
Coita (Horea. Cloșca și 
Crișan) și cele trei gravuri 
In lemn semnate de Ethel 
Lucaci-Băiaș (Horea, Cloșca. 
Crișan) sînt. la rindul lor, 
gîndite și realizate ca niște 
emblematice efigii moder
ne care — prin stilizarea 
inspirată și prin concentra
rea expresiei — pun în lu
mină sensurile mereu ac
tuale ale sacrificiului su
prem cu care eroii au plă
tit participarea la luptă. La 
rindul ei. compoziția Exe
cuția lui Horea, pictată de

Teodor Harșia. beneficia
ză de o redactare comple
xă, in măsură să izoleze și 
să confere monumentalita
te figurii luminoase a con
ducătorului. Un mesaj op
timist transmite și compo
ziția lui Gheorghe Ilea. 
Eroii, împlinită din culori 
luminoase. între care se 
impune roșul simbolic al 
singelui jertfei.

Un loc aparte ocupă, in 
expoziția ae la xViureui de 
arta am cluj-iMapoca. lu
crările lui vasile rup. Aflat 
in puna maturitate creatoa
re. și stapmina cu siguranță 
moflaiitau de exprimare de 
lauuaoila inuivmuaiitate. 
Vasfle Pop a descins in 
pnniavara la materiile 
„xnouna" o expoziție in
titulata Măria sa, norea, 
care cuprindea insa numai 
o parte a lucrărilor execu
tate pe aceasta temă in ul
timii doi ani. Șapte compo
ziții și un vast triptic in- 
faflșeaza acum, in expozi
ția de la muzeu, roadele 
unei consecvente și adtnci- 
te elaoorari, pe care, in a- 
telier. am avut ocazid să o 
reconstitui urmărind sutele 
de semțe care au pregătit 
fiecare compoziție. Spe
cificul și imensitatea peisa
jului. aemnitatea și neclin
tirea oamenilor, solidarita
tea și legaturile indisoiuoi- 
le cu locurile de Daștină. 
alături de participarea cu
rajoasă la lupta, identita
tea deplină dintre idealu
rile mulțimilor de luptători 
și acelea ale conducători
lor. precum și sentimentul 
neclintitei gratitudini a 
tuturor generațiilor care 
s-au succedat de-a lungul 
celor doua veacuri, sint 
idei cărora Vasile Pop știe 
să le găsească admirabile 
echivalențe plastice și pic
turale. intr-o suită caracte
rizată printr-o deplină uni
tate stilistică.

Deși puține numeric, lu
crările de sculptură între
gesc armonios acest uni
vers. Basorelieful lui Vasi
le Rus-Batin (Legendă) 
contribuie, astfel, la de
scrierea ambiantei umane, 
în timp ce lucrările lui Ni- 
colae Kruch (Horea). Mir
cea Spătaru (Horea) șl Eu
gen Gocan (Cloșca) evocă, 
în busturi diferențiat com
puse. trăsăturile fizionomi- 
ce. dar și însușirile morale 
și psihice ale marilor con
ducători țărani. Reprezen- 
tind de fapt numai o par
te a Unui binecunoscut 
triptic — Horea. Cloșca și 
Crișan — martirii — lucra
rea lui Mircea Spătaru ni 
se înfățișează si azi. la mai 
bine de un deceniu de cind 
a fost elaborată, ca una 
dintre realizările de vîrf 
ale plasticii românești din- 
totdeauna.

Mircea TOCA

Dlntotdeauna cintecul a 
rostit faptele timpului in 
milioane de glasuri, a scris 
fierbinte filele de istorie. 
Au fost cintece a căror 
circulație era mai iute ca 
vorba, care deveniseră „ale 
epocii", care aparțineau tu
turor, indiferent unde se 
născuseră, care rosteau răs
picat frămîntările unei 
epoci și prin ele se puteau 
Intr-adevăr uni milioanele 
de ginduri de pretutindeni. 
Așa se explică cum a exis
tat și o „Marsilieză a pro
letariatului român" (imn 
de luptă care era fredonat 
spre sfirșitul secolului XIX 
de membri, de simpatizanti 
ai Partidului Social-Demo- 
cfat al Muncitorilor din 
România), o Marsilieză care 
de fapt se auzea pe pă
mîntul nostru încă de pe 
vremea revoluției lui Tu
dor, sau. la timpul ei. ma
rea circulație a „Interna
ționalei"; însușite de mase, 
cîntecele, în simple ver
suri, in linii melodice pe 
ihțelesul tuturor, purtau in 
e|e spatantele, ideile timpu
lui. Acestor idei, acestor 
speranțe și luote, înaintașii 
noștri, cu dragoste, le-au 
Închinat pagini de aleasă 
simțire. Al. Flechtenma- 
cher. la mflloc de secol 
XIX, scria ..Hora muncito
rilor", E. Mandicevski în
china o odă „Sfintei 
munci". O colecție de cîn- 
tece numită „Glasul dez
moșteniților". apărută in 
1893. era in atenția Cercu
lui '-oral de propaganaa so
cialistă din București si a 
coruI’H Cbțbului muncitori
lor din București condus 
de A. Aîexanaroscu. pentru 
ca, prin t908. să ap^ră 
„Dezrobirea muncii", iar 
prin 1920. o alta, numită 
„Cintece, marșuri. Imnuri 
muncitorești" : rețineau a- 
tentia pagini semnate de 
ton Vidu. Kțriac. CucU și 
cite altele pină la acele în
flăcărate „Răsună valea". 
„Hei rup" — cintece de 
muncă, de brigadă, cintece 
închinate tineretului. Sute 
și sute de exemple și o 
singură concluzie : drum 
prin vreme, peste decenii, 
și-au făcut acele compoziții 
care au fost asimilate de la 
prima ascultare, care au 
fost însușite imediat, ca 
fiind âle, tutulror. ale oame
nilor muncii de toate 
vîrstelc ; acele coruri mi

nunate fn simplitatea lor. 
In firescul liniei melodice, 
în limpezimea armonică, in 
pregnanța ritmului. O con
cluzie valabilă și astăzi 
cind se scriu anual sute de 
coruri, cind zeci de mii de 
artiști amatori sau profe
sioniști iși spun cuvintul, 
incluzîndu-le sau nu in re
pertoriul lor permanent, 
luindu-le tovarășe de 
muncă, de gînduri. de spe
ranțe. O concluzie subli
niată și de cea de-a III-a

Astfel. în interpretarea 
convingătoare, plină de ti
nerețe. a corului si orches
trei simfonice, diriiate de 
Nicolae Ghiță si Anatol 
Goreoev-Soroceanu. a or
chestrei de muzică ușoară a 
Ansamblului artistic „Rap
sodia română" și Grupului 
vocal Studio B conduse de 
Adam Czako, (in colabo
rare cu câțiva tineri soliști 
de muzică ușoară: Marina 
Flonea, Marina Scupra. 
Silvia și Mircea Dumitres

Cîntecele țârii, 
cîntecele 
muncii pentru 
înflorirea ei

Concursul de cîntece muncitorești, 
patriotice și revoluționare

ediție a unei foarte tinere 
competiții.

Sub egida Festivalului 
național „Cintarea Româ
niei" — Concursul de cin- 
teee muncitorești, patrio
tice și revoluționare" orga
nizat de către U.G.S.R. in 
colaborare cu C.C.E.S.. 
C.C. al U.T.C., Uniunea 
compozitorilor Radiotele- 
viziunea română — o 
competiție la care au par
ticipat — șf la secția corală, 
și la secția de muzică 
ușoară — maeștri ai genu
rilor respective. (Theodor 
Bratu, C. Arvinte, Mircea 
Neagu, Gh. Bazavan. Ca
melia Dăscălescu. George 
Grigorlu. Ion Cristinoiu...). 
dar si condeie tinere (care, 
in tine, s-au văzut și în 
palmares !). în care s-au 
propus și compoziții închi
nate amatorilor, dar și lu
crări de-o factură specială, 
care cer o anume pregătire 
muzicală ; In care s-au lan
sat și șlagăre, în care s-a 
strîns un buchet de cin
tece care, fără îndoială, 
vor avea largă circulație.

cu, Dorin Anastasiu, Gina 
Pătrașcu...), s-au asoultat 
cîntece-omagiu oentru se
cretarul general al parti
dului, citece dedicate apro
piatului eveniment politic. 
Congresul aJ XIII-lea — 
„poartă românească des
chisă larg spre pace, spre 
evul însorit", („Luceafăr 
nou străluce" de Th. Bratu. 
„Partidul și-al lui brav 
conducător" de Anton Do
garii și Viorel Cozma, „Con
gresul comuniștilor ro
mâni" de Constantin Ar
vinte și Angel Cîrstea și 
cintecul de muzică ușoară 
„Cinstire ție, făurar" de 
Camelia Dăscălescu și Mir
cea Block), ode închinate 
oamenilor muncii („Onoa
re ție, clasă muncitoare" 
de George Grigoriu și 
Mircea Block — cintec de 
suflet despre omul muncii, 
„vrednic făurar, sfetnic și 
stegar", „Slavă clasei mun
citoare" de Gh. Bazavan și 
Ion Neagu), țării cate din 
străbuni, („Tara mea e 
țara hărniciei" de A. Gi-

roveanu și A. Felea, „Floa
rea muncii, floarea vieții" 
de Ion Cristinoiu și Mir
cea Block), a impietat 
munca și hărnicia intr-o 
minunată cunună. Au ră
sunat melopei închinate 
păcii, României („Ești 
țara mea de aur" de Dan 
Mizrahy și Aristide Mircea, 
„O inimă pe harta țării" 
de Ionel Tudor și Andreea 
Andrei, „Mulțumire către 
țară" de Constantin Arvi.n- 
te și Mircea Block, „De 
pace-i însetat pămintul" de 
Irina Odăgescu-Tuțudanu și 
Ioan Melinte), tinereții și 
muncii („Mindre țesătoare" 
de Iovan Micâea, „Minerii" 
de Laurențiu Profeta, „Bri
gadieri al tinereții româ
nești" de H. Măiliineanu și 
H. Negrin, „Tranzistorii" 
de Adam Czako și Aristide 
Mingea) — cintece care slu
jesc cu adevărat o tema
tică generoasă, actuală, 
fierbinte, respectul față de 
muncă, dragostea de glie, 
de pace, de frumos. Un 
mănunchi, cum spuneam, 
de zece coruri și zece me
lodii de muzică ușoară 
(plus opusurile prezentate 
în afara concursului), com
poziții de facturi deosebi
te, in care s-au detașat 
pagini de aleasă vibrație : 
„Maică tară" — o minu
nată țesătură pentru cor 
de femei semnată de Da
niela Mitu — sau „Ecua
torul de mese" — o spiri
tuală construcție corală da
torată lui Valentin Grues- 
cu pe versurile lui Al. An
dri țoiu sau armoniile com
poziției lud Anton Dogaru, 
sau șlagărele lui ton Cris
tinoiu. Ionel Tudor, ori am
pla desfășurare cor -orches
tră a lud Theodor Bratu și, 
respectiv, vibrantul poem 
semnat de George Grigo
riu — toate, de fapt, con- 
fiirmînd încă o dată succe
sul acestei competiții ti
nere, aflată doar la cea 
de-a treia ediție, care a 
reușit să impună șlagăre, 
să confirme talente, să a- 
firme tinere condeie. Adică 
să aducă in actualitate re
pertoriul cinteculud mun
citoresc. patriotic, revolu
ționar, repertoriu cu largă 
deschidere către mii de in
terpret!. către milioanele 
de ascultători.

Smaranda OȚEANU

h%25c3%25aertiei.de
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SUPREMĂ RĂSPUNDERE 
PENTRU PROGRESUL ȚĂRII

Cronica zilei

(Urmare din pag. I)
secretarului general al partidului 
pentru ca industria noastră con
structoare de mașini să lucreze in 
condiții de maximă eficientă eco
nomică. să realizeze produse de 
înaltă calitate. Toate aceste unităti 
au fost vizitate în repetate rinduri 
de secretarul general al partidului 
în anii de după cel de-al IX-lea 
Congres. Tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu a fost prezent în miilo- 
cul colectivelor de oameni ai mun
cii din aceste întreprinderi si în 
anii actualului cincinal, a dat noi 
indicații, a stabilit orientări de ex
cepțională însemnătate pentru îm
bunătățirea activității generale a 
acestor unităti. care au determinat 
profunde perfecționări pe toate 
planurile. Rapoartele muncitorești 
prezentate cu prilejul vizitei re
cente au evidențiat, acum. în pra
gul celui de-al XITI-lea Congres, 
că avem o industrie în continuă 
dezvoltare. în plin proces de mo
dernizare. An de an s-au extins 
capacitățile de producție, s-a lăr
git gama produselor, s-au îm
bunătățit condițiile de muncă, de 
viată. An de an. ca urmare a di
recțiilor clare de acțiune trasate 
de secretarul general al partidului, 
s-a dezvoltat spiritul de inițiativă, 
a fost generalizată experiența îna
intată. întreaga activitate înscriin- 
du-se în parametrii unei înalte e- 
flcîente economice. Rodul acestor 
realizări este faptul că uzinele res
pective sînt azi în stare să se în
treacă. de la egal la egal, cu cele 
mai bune unităti similare din 
lume.

Este cunoscut fantul că secreta
rul general al partidului acordă 
un loc deosebit de important știin
ței. într-un moment în care, ne 
plan mondial, se conturează o nouă 
revoluție tehnico-stiintifică. meni
tă să producă mari transformări 
în structura socială si economică, 
în dezvoltarea societății omenești, 
în aceste condiții, este firesc ca 
tara noastră să se angaieze cu toa
tă hotărîrea în valorificarea celor 
mai înalte cunoștințe științifice 
pentru progresul continuu al so
cietății românești. Convingerea 
fermă a secretarului general ăl 
partidului că ..numai cine inte'ege 
că trebuie să-si consacre toate for
țele dezvoltării stiintei. tehnicii, cu
noașterii în general a tainelor na
turii. cine înțelege că trebuie să-sl 
consacre întreaga energie si muncă 
pentru progres si bunăstare, ace
ia va ocupa întotdeauna un loc 
demn si va beneficia de cuceririle 

\ științei și civilizației" a dobîndtt

Strategi
(Urmare din pag. I)

Este greu de Conceput o activitate 
rodnică și durabilă de cercetare în 
laborator sau unități specializate 
fără o activitate amplă și consecven
tă de deschidere față db nou la toate 
eșaloanele societății. Realitatea este 
că miza progresului tehnico-științific, 
miza strategiei noului de care amin
team se joacă Ia fiecare loc de mun
că — și aceasta nu numai în virtutea 
adevărului că practic fiecare poate 
crea, inova, perfecționa, ci mai ales 
pentru că multiplele ipostaze de pro
movare a noului sint legate intre ele 
prin mii de fire în același climat al 
noului ce alcătuiește „humusul" în 
care progresul ișl poate implanta 
adînc și durabil rădăcinile. înainte 
de a fi o problemă de capacitate, de 
calități individuale sau colective, 
noul este in primul rind și in mod 
fundamental o problemă de climat, 
de atitudine și răspundere.

Decurge de aici că în viziunea pe 
care epoca modernă a conturat-o, în 
viziunea pe care o regăsim in pro
iectul de Directive, politica științifică 
nu semnifică doar orientarea conști
entă. planificată a progresului cu
noașterii științifice sau aplicarea cu
ceririlor științei în viață, in practica 
economico-socială, ci, deopotrivă, in
staurarea unui climat propice cerce
tării și promovării noului, asigurarea 
condițiilor pentru desfășurarea unor 
cercetări ample, de mare interes so
cial și economic, menținerea unui 
echilibru intre multiplele sectoare și 
laturi ale activității științifice, încu
rajarea schimburilor fecunde între 
diferite discipline și domenii de cer
cetare științifică.

Dacă astăzi știința este purtătoarea 
progresului, trebuie să producem 
știință, această forță care să ne pro
pulseze. Cu alte cuvinte, să asigurăm 
ca principalele surse ale noului să se 
situeze in perimetrul comunității na
ționale. Este firesc ca intr-o epocă 
așa de tumultuoasă, precum cea con
temporană, să existe schimburi de 
idei, împrumuturi de tehnologii etc. 
Ba chiar s-ar putea spune că nu te 
poți menține in „cursa pentru mo
dernitate" dacă nu participi la acest 
schimb — chiar dacă la început mai 
mult in calitate de beneficiar. Dar ar 
fi foarte grav dacă s-ar confunda a- 
cest statut temporar cu unul de per
manență. Pentru că, mai mult ca ori
ce, noul include în sine posibilitatea 
schimbării. îmbunătățirii, prefacerii, 
a înlocuirii sale. A te mulțumi cu o 
ipostază a noului, fără a-ți asigura 
sursa, condițiile producerii lui în
seamnă prin forța lucrurilor a te 
condamna la dependență ; o depen
dență mult mai grea de depășit decît 
cea indusitrială, să zicem, pentru că 
nu se poate niciodată rezolva prin 
importul de tehnologie. Așa cum la 

o nouă și strălucită expresie în ca
drul recentelor vizite de lucru. 
Semnificativ in acesț sens este 
faptul că intre unitățile ce au fă
cut obiectul recentelor analize se 
inscriu Centrul de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică oen- 
tru semiconductoare — unitate în 
care se desfășoară o intensă acti
vitate de cercetare și microproduc- 
tie pentru componente electronice 
semiconductoare. întreprinderea 
de radio si semiconductor! Bănea- 
sa — principalul furnizor de ele
mente pentru electronizare și au
tomatizare. Institutul de cercetare 
științifică si inginerie tehnologică 
pentru electronică și întreprinde
rea de calculatoare electronice — 
unităti reprezentative ale stiinte! 
si industriei românești in aceste 
domenii de specialitate. Institutul 
de cercetări științifice, inginerie 
tehnologică si proiectare pentru 
sectoarele calde — unitate căreia 
îi revin sarcini de cea mai mare 
importantă în perfecționarea în
tregii activități din acest domeniu, 
întreprinderea de mecanică fină — 
care asigură economiei naționale 
peste 80 la sută din necesarul de 
aparate de măsură și control. De
altfel. perfecționarea continuă a 
activității acestor institute, conec
tarea cercetărilor la o problema
tică de maxim interes sînt rodai 
concret al gir.dirii novatoare, al 
preocupărilor permanente ale 
secretarului general al partidului 
pentru dezvoltarea ramurilor in
dustriale de virf. purtătoare ia 
cel mai înalt grad ale progresului 
tehnic.

Vizitele întreprinse de secreta
rul general al partidului la între
prinderea textilă „Dacia" și la în
treprinderea de confecții si trico
taje București evidențiază, totoda
tă. grija permanentă pe care o ma
nifestă tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru dezvoltarea si perfecționa
rea industriei bunurilor de consum 
ramură economică căreia ii revine 
o deosebită însemnătate in asigu
rarea unei calități superioare a 
vieții, în ridicarea continuă a 
bunăstării întregului popor, asa 
cum reiese cu pregnantă si din 
prevederile cuprinse in proiectul 
de Directive ale. Congresului al 
Xllî-lea al partidului.

Pentru toate colectivele unități
lor economice si de cercetare vi
zitate. ca dealtfel pentru toate co
lectivele de muncă, trebuie să con
stituie preocupări de prim plan, 
constante, trecerea cu operativitate 
la generalizarea experienței înain
tate. la perfectionarea în continuare 
a produselor realizate, la scurtarea

a noului
fel de gravă ar fi mimarea noului 
sau mulțumirea cu forme modeste 
de existență a sa.

Noul trebuie văzut și urmărit in 
toate formele, dar mai ales in acelea 
care deschid perspectiva noului în- 
susi. sub forma activității de creație 
si perfecționare ce se poate desfășu
ra ne scară largă în acele., ipostaze 
ale sale care condiționează într-o 
măsură incomparabil mai mare pro
gresul.

...Știința înseamnă putere. Putere 
de a proiecta imaginea societății vii
toare, așa cum cu deosebită claritate 
o face proiectul de Directive ale 
Congresului al XIII-lea al partidului, 
Imaginea acestei societăți reprezintă, 
în același timp, un instrument pre
țios cu care ne putem măsura, mai 
exigent, propria activitate, propriile 
rezultate. Ani de-a rîndul ne obiș
nuisem să facem din trecut o unitate 
de măsură pentru prezent și din pre
zent pentru viitor. Iată că acum, in 
spiritul proiectului, trebuie să pri
vim nu numai viitorul din perspec
tiva prezentului, ci și prezentul din 
perspectiva viitorului, să evaluăm 
totul prin prisma exigențelor de 
mîine. Capacitatea de a analiza lu
cid, de a sesiza la timp tendințele de 
evoluție, de a te replia operativ în 
funcție de aceste tendințe face parte 
din răspunsul pe care procesul de 
conducere și decizie trebuie să-l dea 
complexității societății contempora
ne, ritmurilor ei rapide de evoluție. 
A te dezvolta in lumina exigentelor 
și priorităților viitorului înseamnă a 
lua deja o serioasă opțiune în com
petiția cu timpul, a orienta poten
țialul națiunii pe un făgaș rodnic și 
stabil. Societățile care au progresat 
mai mult sînt cele care au înțeles 
acest lucru mai devreme.

Dacă societatea de miine va fi o 
societate a stiintei atunci cea mai 
bună formă de a ne pregăti să pășim 
pragul ei este, așa cum lasă limpede 
să se vadă proiectul de Directive, 
așa cum în repetate rinduri a subli
niat secretarul general al partidu
lui. aceea de a ne spori capacitatea 
de a produce știință, de a transforma 
activitatea de formare, cultivare, sti
mulare și valorificare a capacității 
de creație a oamenilor în preocupa
rea noastră prioritară.

vremea 
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunici timpul probabil pentru 
intervalul cuprins Intre 4 noiembrie, 
ora 20 — 7 noiembrie, ora 20. in (ară : 
Vremea va fl relativ caldă, îndeosebi 
in prima parte a Intervalului. Cerul 
va fl variabil, mal mult noros. Izolat 
vor cădea burnițe $1 ploi slabe. Vin-

ciclului cercetare-productie — ce
rințe formulate in repetate rinduri 
de secretarul general al partidului 
și cu prilejul recentelor vizite de 
lucru. Totodată, avind in vedere că 
în unele domenii de activitate ale 
unităților vizitate se manifestă 
unele neimpliniri, unele neajun
suri. va trebui ca ministerele de 
resort, conducerile centralelor, ale 
întreprinderilor, toate colectivele 
de oameni ai muncii să acționeze 
cu hotărire pentru a se trece nein- 
tirziat la înlăturarea acestor nea
junsuri și rămineri in urmă, astfel 
incit in anul ce vine, an hotăritor 
al actualului cincinal, in anii cin
cinalului viitor și al viitorului de
ceniu aceste unități să poată răs
punde in cel mai înalt grad pre
vederilor cuprinse in proiectul de 
Directive pentru Congresul al XIII- 
lea. industria românească realizind 
produse la cel mai înalt nivel mon
dial, iar în unele domenii să de
țină întîietatea in lume.

Recentele vizite de lucru ale to
varășului Nicolae Ceaușescu in uni
tăti economice șl institute de cer
cetări au evidențiat încă o dată 
preocuparea constantă a partidului, 
a secretarului său general ca 
România să depășească, in toate 
privințele, inclusiv pe plan eco
nomic. caracteristicile unei țări so
cialiste in curs de dezvoltare, să 
intre pe făgașul progresului mul
tilateral. La temelia acestei aspi
rații mărețe șl demne se află clar
viziunea programelor elaborate de 
partid, hotărîrea cu care oamenii 
muncii au transpus si transpun in 
fapt obiectivele stabilite, indicațiile 
secretarului general al partidului.

în acest moment, cind tara intîm- 
pină cel de-al XIII-lea Congres al 
partidului, poporul intreg dă o vi
brantă expresie angajamentului re
voluționar de a munci și mai bine, 
de a acționa stăruitor pentru a asi
gura o nouă calitate a muncii și 
a vieții, o productivitate mai înal
tă. o eficiență sporită. Puternica 
angajare muncitorească în cane s-a 
desfășurat și recentul dialog de 
lucru al secretarului general al 
partidului cu oamenii muncii a dat 
astfel o nouă și strălucită expresie 
unității de neclintit a întregului 
nostru ponor in jurul partidului, 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
unitate ce încorporează abnegația 
patriotică, revoluționară a munci
torilor. inginerilor, tehnicienilor, a 
cercetătorilor din unitățile vizitate, 
trăsături ce ilustrează voința în
tregii târî, a întregului popor în 
aceste momente premergătoare ce
lui de-al XIII-lea Congres.

BULETIN RUTIER
INFORMAȚII

DE LA INSPECTORATUL 
GENERAL AL MILIȚIEI 

— DIRECȚIA CIRCULAȚIE 
Atenție sporită la rigo'rile 

sezonului rece
Nopțile au devenit mal lungi și. 

odată cu ele. schimbarea frecventă 
a condițiilor meteorologice. In multe 
zone ale tării se intîlnesc drumuri 
cu mîzgă, ceață. Uneori, porțiunile 
de drum uscat alternează cu cele 
umede, de unde necesitatea unei a- 
tenții sporite pentru adaptarea vi
tezei și a manierei de a conduce 
autovehiculele la condițiile meteo- 
rutiere concrete. în apropiere de lo
calitatea Coșereni, județul Ialomița, 
din cauza cetii dense, conducătorul 
autoturismului 1—TL—5935 a pătruns 
neatent pe celălalt sens de mers, 
intrînd în coliziune frontală cu un 
alt autoturism care circula regula
mentar. Excesul de viteză și neaten
ția au avut drept consecințe produ
cerea in ultimele zile a unor grave 
accidente de circulație cu victime 
din rindul pietonilor și bicicliștilor. 
Așa, de exemplu, in comuna Tulu- 
cești, județul Galati, șoferul aflat la 
volanul autotrenului 2—NT—3234 de 
la I.T.A. Neamț, la ieșirea de pe un 
drum comunal, a lovit un biciclist, 
rănindu-1 grav.

De neînțeles este imprudenta unui 
instructor de la Școala de șoferi a- 
matori din municipiul Cluj-Napoca. 
Avind în mașină pe directorul aces
tei școli și pe un alt instructor, el a 
virat intr-o curbă cu viteză prea 
mare, a pierdut controlul asupra vo
lanului, mașina a derapat și s-a izbit 
de un stilp. Un instructor... nein
struit, care nu avea ce căuta intr-o 
școală in care se pregătesc viitori 
conducători auto 1

întrucit statisticile relevă faptul că 
o mare parte din accidentele de cir
culație se produc in acest sezon Ia 
căderea serii si pe timp cu vizibili
tate redusă din cauza ploii si a cetii, 
se recomandă evitarea pe cit posibil 
a deplasărilor pe timp de noapte, 
mal ales pe distanțe mai mari. Se 
recomandă, de asemenea, un plus de 
atenție la efectuarea depășirilor și o 
viteză moderată, de natură sâ nu 
pună In pericol siguranța circulației.

tul va sufla slab plnă la moderat. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
între zero șl 10 grade. Izolat mai 
coborite in depresiuni, iar cele maxime 
Intre 8 șl 18 grade, local mal ridicate. 
Izolat — brumă. Seara și dimineața, 
local, se va produce ceață. In Bucu
rești : Vremea va fi relativ caldă, cu 
cerul variabil, mai mult noros, favo
rabil ploii slabe. Vlnt slab plnă la 
moderat. Temperaturile minime Vor fl 
cuprinse intre 4 șl 7 grade, Iar cele 
maxime Intre 14 și 17 grade. Dimineața 
șl seara ceață.

Festivitatea depunerii jurămintului militar de către elevii 
anului intii ai școlilor militare de ofițeri și subofițeri 

aparținînd Ministerului de Interne
Simbătă. 3 noiembrie a.c.. a avut 

loc festivitatea depunerii iurămîn- 
tului militar de către elevii anului 
intii ai școlilor militare de ofițeri 
si subofițeri aoartinînd Ministerului 
de Interne.

La solemnitate au participat tova
rășul George Homoștean. membru al 
C.C. al P.C.R.. ministru de interne, 
membri ai consiliului de conduce
re si ai Consiliului politic ale Mi
nisterului de Interne, activiști de 
partid si de stat, generali si ofițeri 
superiori din aparatul central, mem
bri ai gărzilor patriotice si forma
țiunilor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, pionieri, pă
rinți si elevi.

Cu acest prilej, elevii instituțiilor 
militare de invătâmînt a;u adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu tele
grame in care se exprimă cele mai 
alese ginduri si sentimente de re
cunoștință. de nemărginită stimă si 
prețuire fată de secretarul general 
al partidului, președintele Republi
cii Socialiste România, comandantul 
suprem al forțelor armate, pentru 
activitatea sa neobosită pusă in

Trenuri anulate
De la Ministerul Transporturilor șl 

Telecomunicațiilor sintem informați că 
In ziua de 7 noiembrie a.c., din cauza 
unor lucrări ce se executa in stația 
Brazi, șe anulează trenurile personale 
6001 (cu plecarea din București Nord

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL • Se anunță azi un meci 

frumos la stadionul Steaua din 
București, in programul etapei a 
XI-a, intre Steaua și F.C. Corvinul. 
In ambele formații, mulți jucători 
îndrăgiți de public : Lăcătuș, Boldni, 
lovan, Majaru, Balmt, Radu II și 
colegii, dincolo — Klein, Mateut, 
Gabor, Văetuș, Petcu, Bogdan și cei
lalți hunedoreni. Indisponibilități po
sibile : Stoica la Steaua, Nicșa la 
Corvinul. Va arbitra la centru : 
Nicolae Dinescu din Rîmnicu Vilcea. 
In celelalte partide : Politehnica Ti
mișoara — Sportul studențesc, F. C. 
Bihor — F. C. Olt, F. C. Argeș — 
A.S.A., Chimia — F.C.M. Brașov, 
F.C. Baia Mare — Gloria Buzău. 
(Aceste jocuri vor începe la ora 14). 
La Iași, de la ora 13,45, Politehnica 
împotriva Rapidului, alt meci greu 
pentru bucuresteni. Să fie totuși 
mai răbdățbri susținătorii Rapidului : 
Toader, Bacoș, Goantă și Tîră 
(proaspăt sosit de la Drobeta-Turnu 
Severin), atria iau cunoștință cu di
vizia A • Printre măsurile preconi
zate la recenta consfătuire de analiză 
a activității fotbalistice : inființarea 
unui centru national de pregătire a 
echipelor reprezentative • Si 0 pro
punere a celor de la Brașov in vede
rea înfăptuirii măsurii do mai sus : 
în acest oraș se află disponibil un 
stadion. cu> trei terenuri de antrena
ment, corespunzător neresitătilor 
unui centru național • Simpozion 
U.E.F.A. pentru antrenori, la Atena, 
intre 6 si J noiembrie. Tema': Evo
luția fotbalului european. Printre 

■jțeferenții V'îE^.A. : Mircea •Lwcescu, 
Georges Boulogne, Josef Masopust și 
Gyorgy Szeoesi • Meciul dm „Copp 
campionilor" Dinamo — Girondins 
Bordeaux se va juca miercuri. 7 no
iembrie, de la ora 18, pe stadionul 
..23 August" din Capitală. Arbitrii vor 
fi scoțieni, la centru Brian McGinlay. 
o» lori, tp etapa a XV-a a cam
pionatului francez, Girondins Bor
deaux a jucat in deplasare, la Rou
en. scor 0—0. Pe primele locuri în 
clasament. Girondins și Nantes, cu 
eîte 24 puncte.

BOX • La 9 și 11 noiembrie, în 
R.D. Germană, formația reprezenta
tivă română va susține două me
ciuri cu formația tării gazdă. In pre
gătire se află 16 pugiliști români, 
printre care cunoscutii Constantin 
Tjțoiu, Dragbmir Ilie și Gheorghe 
Preda, precum și tînărul oampion 
Obreia. Debutant în formația repre
zentativă : severineanul Dorel Stăn- 
ciulescu • Azi, de la ora 10, In sala

cinema
• Amurgul flntlnilor: SCALA (II 03 72)
— 9: 11.15: 13.30; 15.45: 18: 20. FE
ROVIAR (50 51 40) - 9: 11.15; 13.30; 
15,45: 18: 20. FLOREASCA (33 29 71)
— 9: 11: 13; 15.30: 17.45: 20.
• Fedos și fiii săi („Zilele filmului 
sovietic") S STUDIO (59 53 13) — 10; 
12; 14: 16; 18: 20.
• Moara Iul Călifar i CENTRAL 
(14 12 24) - 9; 11.15: 13,30; 15,45; 18; 
20. GLORIA (47 46 15) - 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18: 20.
• Nea Mărin miliardar t DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) - 15.30; 17,45; 20.
• Emisia continuă : FERENTARI 
(80 49 85) - 15.30: 17 30: 19,30.
• Dreptate in lanțuri : PACEA 
(60 30 85) - 15: 17.15; 19,30, MUNCA 
(2150 97) - 13: 17,15: 19.30.
• Zbor periculos; MELODIA (11 13 49)
— 9; 11,15; 13.30: 15,45; 18; 20, AURO
RA (35 04 66) - 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20.
• Glissando : TOMIS (21 49 46) — 9; 
12; lâ; 18. GRIV1ȚA (17 08 58) - 9; 
12: 16: 19.
• Singur de car» : CULTURAL 
(83 50 13) — 9: 11.15: 13.30: 13.45; 18: 20.
• Salutări de la Aglgea : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15 30: 17,30: 19,30.
• Ana Pavlova: PATRIA (11 86 25)
— 9; 12,30; 16; 19,15.
• Moscova nil crede In lacrimi : 
CAPITOL (16 29 17) — 9: 12.30: 16: 19.
• Balada cavalerului Ivanhoe t VIC

slujba înfăptuirii nobilelor idealuri 
ale poporului român, ale socialis
mului si comunismului în patria 
noastră, pentru orientarea nouă, re
voluționară dată scolii românești, 
pentru griia permanentă ne care o 
acordă dezvoltării si perfecționării 
învătămîntului de toate gradele in 
vederea formării de cadre cu o 
înaltă conștiință socialistă, devotate 
partidului, patriei si poporului.

într-o atmosferă de puternică uni
tate. participantii si* *au  manifestat 
adeziunea lor deplină fată de Hotă
rîrea Plenarei C.C. a! P.C.R. din 27 
iunie 1984 privind realegerea tova
rășului Nicolae Ceausescu — cel mal 
iubit fiu al națiunii noastre. înalt 
exemplu de slujire fără preget a in
tereselor supreme ale poporului, a 
cauzei, socialismului si păcii — la 
cel de-al XIII-lea Congres al Parti
dului. in funcția supremă de secre
tar general al partidului, chezășie 
sigură a înfăptuirii cu succes a Pro
gramului partidului, a tuturor obiec
tivelor ne care le va stabili marele 
forum al comuniștilor români.

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Ploșnița — 10: Poveste din 
Hollywood — 16,30; 19.30; (sala Ate
lier) : Cartea Iul loviți — 10; Farul 
și domnul Valentino (amînat din 21 X, 
ora 20) — 20: (sala din Piața Cosmo- 
nauților, 11 07 57) : Examenul — 15; 
Papa dolar — 20.
• Consiliul Culturii șl Educației So
cialiste (lâ Sala Palatului) : Spec
tacol extraordinar cu stelele baletu
lui sovietic — 19.
• Filarmonica „George’ Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
educativ pentru elevi. Ciclul In abo
namente „B“. „Suita șl uvertura". 
Dirijor șl comentator : Nicolae Racu 
— 11; „Decada creației originale". 
Tineri interpret! și muzica româneas
că (II) — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Povestea 
micului Pan — 11; Boema — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11): 
Secretul lui Marco Polo — to,30; 
Contesa Maritza — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureatiu, Î4 75 46) : 
Amintiri — 10; Mobilă și durere — 
15; Labyrlntul — 19: (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Anecdote provin
ciale — 10,30; Gustul parvenirii — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81 : Ivona,

la ora 10,05 în direcția Iași) pe distanța 
București — Ploiești Sud, șl 5006 (cu 
plecarea din Ploiești Sud la ora 11,33 
și sosirea in București Nord la ora 
13.15) pe distanța Ploiești Sud — Bucu
rești. (Agerpres)

Urbis, întîlnirea Metalul București — 
reprezentativa județului Cluj, in 
campionatul pe echipe.

HANDBAL • Cea de-a V-a edi
ție a campionatului mondial univer
sitar va avea loc in R.F. Germania, 
intre 14 și 25 iunie 1985. Vor avea 
drept de participare jucătorii năs- 
cuti în 1957 și mal tineri • în 
vederea pregătirii echipei universi
tare a României, returul campiona
tului național (programat inițial 
între 3 martie și 12 mai 1985) se va 
desfășura între 24 februarie și 21 
aprilie 1985 • Unul dintre meciuri
le derbi ale campionatului nostru de 
handbal, Steaua — Dinamo, a avut 
loc aseară in sala Floreasca din Ca
pitală. După un joc dinamic și foarte 
dirz, cu faze palpitante la ambele 
porți, întîlnirea a luat sfîrșit cu sco
rul de 26—-25 pentru Steaua, după ce 
la pauză au condus dinamoviștii cu 
16—12. S-au distins jucătorii Ber
bece, Ghimeș, Stingă (Steaua) — Do- 
gărescu, Mocanu, Bedlvan (Dinamo) 
• Celelalte partide ale etapei a Xl-a 
se vor disputa astăzi, remareîndu-se 
jocurile de la Mîrsa, dintre Indepen
dența Carpați și H.C. Minaur, și de 
la Cavnic, Minerul — Politehnica 
Timișoara.

JUDO • în cadrul campionatelor 
europene de judo pentru juniori ce 
se desfășoară la Cadiz (Spania), in 
limitele categoriei sub 65 kg. tînărul 
sportiv rorrian Dorin Drimbe s-a si
tuat pe locul III, obtinind medalia 
dă brnmt. PrîiWte’două locuri nu fost 
ocupate de Guelmalz (R.D.G.) și 
Kosminin (U.R.S.S.).

KUGBt • Pe Stadionul Twicken
ham din Londra. într-un meci inter
național de rugbl, echipa Australiei 
a învins cu scorul de 19—3 (3—3) 
selecționata Angliei.

BASCHET • începe o nouă ediție 
a popularei competiții de baschet 
pentru echipele liceelor din Capitală 
— „Cupa -Informația Bucureștiu- 
iui»“. • Vor părticică 18 reprezenta
tive de licee, repartizate în două se
rii • Finalistele precedentei ediții, 
formațiile Liceului industrial nr. 7 și 
liceului „Matei Dasarab" sînt plasate 
în serii diferite. Va scoate această 
competiție la Iveală noi jucători de 
talia lui Gherasim Tsakis ?

Grupaj de
Valeriu MIRONESCU

TORIA (16 28 79) — 9.30; 11,30; 13,30;
16; 18: 20
• Aventurile căpitanului „Minciună"
— 9; 14, Program de desene animate
— 10,45; 12,30. Călărețul fără cap — 
13,45; 17.45; 19.45: DOINA (16 35 38).
• Apașii : TIMPURI NOI (15 61 10) — 
9; 11; 13.15; 13 30; 17,45; 20.
• Pensionul doamnei Latter : BU- 
ZEȘT1 (50 43 58) - 15,30: 17,30: 19.30.
• clteva zile din viața lui Oblomov: 
UNION (13 49 04) — 10: 13; 16; 19.
• Simfonia primăverii : VOLGA 
(79 71 26) - 9: 11.19: 13,30; 15,45: 18: 20.
• Cu cerul sub picioare : POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17.15: 19.30.
• Dosarul albastru : FLACĂRA 
(20 33 40) - 18: 17; 19.
• Șeherezada : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) - 9: 11,15: 13.30; 15.43: 18; 20.
• Lancea de argint : FESTIVAL 
(15 63 84) - 9: 11.15: 13.30; 15.45: 18; 20.
• Un echipaj pentru Singapore : 
lumina (147416) — »; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Yankeii: DACIA (50 35 94) — 9; 
12; 16: 19, VIITORUL (10 67 40) - 
14.30: 17: 19.30.
• I se spunea „Buldozerul*  : LIRA 
(31717!) - 15.30; 17,45; 20.
• Căpitanul răzbunării : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11.15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Lupii mărilor : COTROCENI 
(49 48 48) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Marfă furată : MIORIȚA (14 27 14)
— 9: 11,15; 13.30; 15.45: 18; 20.
• Superman : COSMOS (27 54 95) — 
9,30; 12.30; 15 30; 18,30.
• Undeva, clndva : ARTA (21 31 86)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.

La Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România a fost des
chisă. simbătă, expoziția „învătă- 
mîntul, stlinta si cultura în Uniunea 
Sovietică".

Organizată in cadrul „Zilelor cul
turii sovietice", expoziția înfățișează 
sugestiv procesul complex al evolu
ției bogatei activități culturale si 
științifice a popoarelor sovietice. în 
alocuțiunile rostite au fost evocate 
relațiile traditionale de colaborare 
româno-sovietică. subliniindu-se că 
si în domeniul stiintei si culturii 
conlucrarea bilaterală cunoaște o 
continuă amplificare.

Au participat reprezentanți ai con
ducerii Consiliului Culturii si Edu
cației Socialiste, Ministerului Aface
rilor Externe, activiști de partid si de 
stat, oameni de artă si cultură, un 
numeros public. Au fost prezenti, 
E.M. Tiajeinikov, ambasadorul Uniu

tv
PROGRAMUL 1

8.30 odă partidului. Cenaclul literar al 
elevilor

9,00 Almanahul familiei
9,30. De strajă patriei

10,00 Viața satului (parțial color)
11,15 Muzica pentru toți
11,45 Lumea copiilor • Telefilmoteca 

de ghiozdan : „Potcoava de pia
tră". Episodul 1

13,00 Telex
13,03 Album duminical (parțial color). 

Din sumar : muzică ușoară și 
populară, versuri, reportaje, filme 
documentare, desene animate. 
Telesport (ora 14,00, Fotbal : Chi
mia Rm. Vilcea — F.C.M. Brașov, 
divizia A), Secvența telespectato
rului

18.30 Micul ecran pentru cei mici
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal (parțial color) • In 

lntimplnarea marelui forum al co
muniștilor

19,20 O epocă, un conducător; o țară. 
Nicolae Ceaușescu — ctitor al unei 
economii dinamice, moderne, în
floritoare (film documentar)

19,35 „Ctntarea României". Spectacol 
realizat in cinstea celui de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român. în colaborare cu 
Comitetul de cultură și educație 
socialistă al județului Argeș

20,10 Film artistic : „Explozia" (color). 
Producție a studiourilor cinemato
grafice „București". Scenariul : 
Ioan Grigorescu. Regla : Mircea 
Drăgan

21.50 Telejurnal (parțial color)
PROGRAMUL 2

9,00 Formații artistice participante fn 
Festivalul național „Cîntarea 
României"

ROMĂNIA-F1LM prezintă:

HOREA
producție a Casei de filme numărul patru

Scenariul : Titus Popovici ; muzica : Tiberiu Olah ; costumele : Desdemona 
Lozinschi ; decorurile : arh. Marcel Bogos ; montajul : Elena Pantazică ; 
coloana sonoră : Nicolae Ciolcă ; imaginea : Vivi Drăgap-Vasile ; regia ; 
Mircea Mureșan. Cu : Ovidiu luliu Moldovan, Șerban lonescu, Dan Săn- 
duleșcu, Radu Beligan, Mircea Albulescu, Eniko Szilăgyi-Dumitrescu, Ion 
Besoiu, Petre Gheorghiu, Fiorin Chiriac, Siegmund Siegfried, Alexandru 
Repan, Mircea Diaconu, Nicolae Albani, Zoltan Vadăsz, Mircea Hindo- 
reanu, Costel Radulescu. Film realizat în studiourile Centrului de producție 

cinematografică „București"

teatre 

nii Sovietice la București, membri 
ai ambasadei, precum si membri ai 
corpului diplomatic.

★
în perioada 29 octombrie — 2 no

iembrie a.c.. la invitația Comitetului 
foștilor luptători și veteranilor de 
război împotriva fascismului, o de
legație a Uniunii persecutaților re
gimului nazist din Republica Fe
derală Germania, condusă de Hans 
Jennes, vicepreședinte al uniunii, a 
efectuat o vizită în tara noastră. 
Delegația a fost primită la sediul 
Comitetului foștilor luptători și ve
teranilor de război împotriva fas
cismului. de președintele organiza
ției, general-locotenent (r). Neagu 
Andrei, și a avut convorbiri pe pro
blemele luptei pentru pace și dezar
mare, pentru întărirea prieteniei si 
colaborării dintre organizațiile de 
luptători rezistent! si veterani de 
război.

(Agerpres)

9.35 Viața culturală
9.55 Bucuriile muzicii

11,05 Teleenciclopddia
11.35 Din țările socialiste
12,00 Scena șl ecranul. In lntimplnarea 

Congresului al XIII-lea al P.C.R. 
Realitatea vieții, realitate a artei : 
șantierul, univers de prefaceri 
pentru țară șl oamenii săi

12.40 Viața economică
13,10 Panoramic liric
14,05 Responsabilitatea comunistă a oa

menilor care cresc oameni — re
portaj

14.30 Muzică ușoară
14.50 Din lumea științei
15.20 Patru decenii de muzică româ

nească
16,05 Desene animate
16.30 Melodii populare
16.40 Ctitorii cu care ne mtndrim. 

Perle din Carpați (documentar)
17,00 Serata muzicală TV
18,45 Marele forum al partidului, mare

le forum al țării
19.00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.50 concert simfonic
20.40 Generația deceniului patru al li

bertății noastre
21.00 Jaz în nocturnă
21.30 România pitorească
21.50 Telejurnal
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20,00 Telejurnal (parțial color) • In 

lntimplnarea marelui forum al co
muniștilor

20.20 Actualitatea în economie. Con
gresul al XHI-lea — faptele de 
muncă ale țării

20.33 Tezaur folcloric (color)
21,05 Roman foileton (color). „Marco 

Polo". Episodul 4
21.55 Orizont tehnlco-ștllnțific. Știința 

în avangarda progresului econo- 
mico-soclal

22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului 

principesa Burgundlel — 10,30; Flu
turi, fluturi — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Romanță ttrzie — 11; Miriiala — 20.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Măseaua de minte — 10,30: Pachetul 
cu acțiuni — 19.30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Mița in sac — 10; Micul 
Infern — 18,30; (sala Studio) : Copiii 
soarelui — 10.30; Trăsura Ia scară
— 19.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic.
14 72 34) : Pălăria florentină — 10: 15; 
Anonimul venețlan — 19.30: (sala
Giulești. 18 04 85) : Arta conversației
— 10; Opinia publică — 19.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tânase" 
(sala Savoy, 15 56 78): Nimic despre... 
elefanți — 19.30: (sala Victoria, 
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia romană" 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10.30; Cint la lume că ml-e dragă
— 19.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Trubaduri șl purim-spileri — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 10.30; 
Mary Poppins — 19.
• Teatrul Țăndărică" (15 23 77) : 
Șoricelul și păpușa — 10: 12: (sala 
din Piață Cosmonauților): Anotimpu
rile minzulul — 11,30.
• Circul București (10 65 90) : Vraja 
circului — 10; 15,30; 19.
• Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Estrada In croazieră — 
16,30; Atenție ! Estrada in emisie
— 19.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
AUTOMOBIL SOLAR. 001 ln®‘- 

neri australieni au construit un automobil 
care funcționează cu energie solară și cu 
ajutorul lui au parcurs distanța dintre 
orașele Perth și Sydney — 4 130 km — in 
timp de 20 de zile. Avind carcasa din alu
miniu și 720 de fotoelemente pe capotă, 
pentru captarea energiei solare, mașina a 
dezvoltat o viteză de 25 km pe oră. func- 
ționind 11 ore pe zi. Cei doi specialiști au 
fost mulțumiți de vehiculul lor. Ei apre
ciază că. după unele perfecționări, noul 
automobil va putea fi pus în circulație in 
zonele însorite, pentru parcurgerea unor 
distante scurte.

ALUMINIU DIN CENUȘA DE 
CĂRBUNE. Cenușa de cărbune — „pro
dusă" în mari cantități de termocentrale — 
conține o serie de substanțe valoroase, in
clusiv compuși de aluminiu. Eforturile 

oamenilor de știință americani de a recu
pera in cantități suficiente acest metal au 
permis elaborarea unei tehnologii in baza 
căreia cenușa este supusă acțiunii unor 
acizi. Se obține, astfel. un compus de 
aluminiu și clor din care se extrage apoi 
metalul pur. Costul procesului — care ar 
urma să fie utilizat in curind in indus
trie — este relativ scăzut.

NOU PRODUS ANTICORO- 
7IV. Pină nu de mult, asfaltul oxidat era 
considerat rebut, fiind aruncat. în urma 
unor studii îndelungate, specialiștii Insti
tutului de chimie din Hanoi au constatat 
că dacă procesul de oxidare se activizează, 
adică asfaltul fierbinte se amestecă cu oxi
gen, se poate obține un produs — un Iac 
negru — pentru protejarea de coroziune 
a metalului. în condițiile climatului tro
pical. această problemă este foarte acută. 
La temperaturi ridicate, umiditatea „roade" 

într-un timp foarte scurt carcasa automo
bilelor. a vaselor, containerele, construcții
le metalice și conductele. Lacul protector 
aderă foarte bine la metal și rezistă mai 
mult decît alte substanțe antlcorozive pe 
bază de bitum.

ACUPUNCTURA IN TRATA
REA MIOPIEI. La Spitalul clinic cen
tral al R.P. Mongole a fost elaborată o 
metodă de tratare a miopiei prin acupunc
tura. Practica specialiștilor mongoli a do
vedit că metoda este deosebit de eficientă 
la copii. După un ciclu de tratament pu
teau renunța la ochelari 90 Ia sută dintre 
micii pacienti. inclusiv cei cu ochelari cu 
lentile de șase dioptrii. De menționat că 
specialiștii mongoli utilizează acupunctura 
si la tratarea altor afecțiuni, precum si ca 
analgezic in perioada postoperatorie și pen
tru anestezie locală în cazul unor inter
venții chirurgicale.

SEMINȚE DE BUMBAC CO
MESTIBILE. Oamenii de știință din 
laboratoarele societății japoneze „Yazaki 
Corp.", continuind cercetările unei firme 
din S.U.A., au obținut o varietate de se
mințe de bumbac comestibile, bogate in 
proteine. Spre deosebire de soiurile exis
tente. aceste semințe de bumbac nu con
țin pigmentul gossypol. nociv pentru oa
meni. Planta poate fi ușor cultivată și pro
duce fibre lungi.

TELEFON DE BUZUNAR. tn 
Franța se experimentează in prezent un 
sistem de înlocuire a telefoanelor publice 
printr-un aparat zis „de buzunar", de mă
rimea unui mic calculator, pe care parti
cularii il vor putea branșa, prin interme
diul unei simple prize, de borne fixate pe 
străzi și șosele. Dacă Va putea fi introdus 

pe scară largă, acest sistem va permite 
renunțarea la cabinele telefonice.

VACCIN ÎMPOTRIVA DISPEP- 
SIEI INFANTILE. Finlanda se află 
in curs de experimentare un vaccin des
tinat imunizării împotriva dispepsiei in
fantile — considerată una dintre cauzele 
principale ale ratei înalte a mortalității in 
rîndul nou născuților. Profesorul S. Vesi- 
raki, de la Universitatea din Tampere, a 
apreciat că imunizarea cu noul vaccin ar 
putea salva viata a circa două milioane de 
nou născuți anual. în special in țările in 
curs de dezvoltare, unde dispepsia -infan
tilă — potrivit datelor O.N.U. — provoacă 
moartea a 4.5 milioane copii tn fiecare an.

OBSERVATOR ASTRONOMIC 
AL CIVILIZAȚIEI MAYA. ° 
veche, construcție maya. in apropierea lo

calității Edzna, din peninsula mexicană 
Yucatan, care fusese considerată de mică 
importanță, s-a dovedit a fi unul dintre 
cele mai vechi observatoare astronomice 
din emisfera vestică. Este vorba de un ob
servator lunar, folosit încă in secolul I 
î.e.n. Aici, se precizează, este singurul loc 
din peninsula Yucatan. In care, la 26 iu
lie. cind incepea anul nou al tribu
rilor maya, razele Soarelui cad. la 
amiază, perpendicular pe sol. Cu ajuto
rul acestui observator, constituit dintr-o 
piramidă mai mare și alta mai mică, pre
cum și dintr-un zid împrejmuitor în zig
zag, de înălțime mică, puteau fi calculate, 
între altele, eclipsele de Lună si de Soare 
dintr-un ciclu de 18.61 de ani. Potrivit noi
lor cercetări, orașul antic al triburilor maya 
de la Edzna a fost ridicat în sec. II î.e.n.. 
în mijlocul unui vast sistem de canale de 
irigații. Cu o populație de peste 20 000 de 
locuitori, el era cel mai mare și mai vechi 
oraș maya.
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PROFUNDA ADMIRAȚIE PENI»» REALIZĂRILE ROMÂNE,
MOSCOVA Funeraliile Indirei Gandhi

Miting de prietenie între

PENTRU ACniiTATEA PRESEOIN1ELUI
NICRLAE CEAUSESCU DEDICATA PĂCII,

tineretul român și tineretul sovietic

PROGRESULUI COLĂRORĂRII INTRE POPOARE

Presa de peste hotare continuă să relateze des
pre realizările remarcabile și perspectivele de dez
voltare ale României socialiste sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a secretarului său ge
neral, președintele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, despre politica de pace și colaborare 
internațională promovată de țara noastră, de con
ducătorul partidului și statului nostru.

Sînt reliefate în mod deosebit împlinirile mărețe 
ale poporului nostru, angajat în opera de edifi
care a societății socialiste multilateral dezvoltate, 
în perioada de după Congresul al IX-lea al parti
dului, de cind destinele patriei sînt conduse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, aspecte din vasta 
activitate, constructivă desfășurată de oamenii mun
cii în întîmpinarea Congresului al XIII-Iea al parti
dului.

Revista de politică externă 
„HORIZONT*.  din RD. Germană, 
informează ne larg despre pregă
tirile comuniștilor, ale. întregului 
popor român in vederea Congre
sului al XHIrlea al partidului. Pu
blicația prezintă cititorului un ma
terial bogat ilustrat cu cifre si 
imagini in care se subliniază că pe 
ordinea de zi a Congresului se află 
Directivele cu privire la dezvol
tarea economico-socială a Româ
niei in cincinalul 1936—1990 si o- 
rientările de perspectivă pînă in 
anul 2000. „Horizont**  subliniază că. 
în centrul activității sale, din vii
torii cinci ani. P.C.R. situează o 
creștere substanțială a eficientei e- 
conomice in toate domeniile de ac
tivitate. Sint citate în context ci
frele conținute de proiectul de Di
rective cu privire la dezvoltarea 
industriei, agriculturii , si a altor 
ramuri ale economiei.
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De asemenea, sînt subliniate 
ideile exprimate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. în cuvintarea rostită la 
Adunarea so-Iemnă cu prileiul ce
lei de-a 40-a aniversări a revo
luției de eliberare socială si na
țională. antifascistă si antiimperia- 
listă. relevindu-se că se creează 
premisele pentru o dezvoltare so- 
cial-ecqnomică mai susținută, pen
tru creșterea bunăstării ponorului.

„Comuniștii români — scrie 
„Horizont" — se prezintă cu un 
bilanț impresionant. România, o 
tară industriai-agrară. eu o indus
trie dezvoltată si o agricultură so
cialistă modernă, produce în pre
zent de 100 de ori mai multe bu
nuri industriale decit în 1945, iar 
producția agricolă a crescut de șap
te ori. în aceeași perioadă, produ
sul social a sporit de 28 de ori și 
venitul national — de 32 de ori-*.  
Revista prqziijta și alte date ilus
trative pentru dezvoltarea forțelor 
de r.iodvctie in tara noastră in anii 
construcției socialiste.

„Problema fundamentală a zile
lor noastre în concepția româ
nească. a președintelui Nicolae 
Ceausescu este oprirea cursei înar
mărilor si trecerea la dezarmare, 
în primul rînd la dezarmarea nu
cleară — scrie ziarul libanez „AL- 
SHARQ**.  in articolul „Rolul Româ
niei in eforturile pentru dezarma
re nucleară". Președintele Nico.ae 
Ceausescu a relevat că arma nu
cleară. spre deosebire de orice alt 
tip de arme, chiar cele mai dis
trugătoare. se caracterizează prin 
aoeea că amenință cu aninilarca 
chiar si condițiile vieții pe pla
neta noastră" — relevă cotidianul.

Arătind că. în special ca urma
re a intensificării cursei înarmă
rilor nucleare, are loc o deterio
rare generală a situației interna; 
tionale. a relațiilor dintre state si 
a încrederii dintre națiuni, aiuri- 
gindu-s.e la o încordare fjără pre
cedent. ziarul precizează că Pre
ședintele României a atras atenția, 
incă în decembrie 1983. că trăim 
într-o perioadă foarte primejdioa
să. care poate fi caracterizată drept 
cea mai complicată din epoca post
belică.

„în situația creată, așa cum 
a spus președintele Nicolae 
Ceaușescu, este necesară oprirea 
amplasării rachetelor americane in 
Europa și a aplicării contramăsu- 
rilor de către Uniunea Sovietică, 
pentru reluarea tratativelor de la 
Geneva dintre cele două țări și 
ajungerea la un acord corespunză
tor, care să ducă la retragerea tu
turor rachetelor cu rază medie de 
acțiune, a celorlalte rachete si arme 
nucleare**.

In același timp, ziarul relevă po
ziția tării noastre, care „consideră 
necesară participarea la tratativele 
respective. într-o formă sau alta, 
a țărilor membre ale celor două 
pacte militare, ca si a celorlalte 
țări europene, pentru a contribui 
la găsirea unui acord sau a mai 
multor acorduri corespunzătoare**.  
România consideră că „statele eu
ropene au nu numai dreptul, ci și 
datoria de a partjcioa la eforturi'e 
deouse pentru înlăturarea primej
diei confruntării nucleare ne con
tinent**  — arată „Al-Sharq“.

Sub titlul ..România gindește la 
secolul XXI**,  ziarul „KURIER 
POLSKI" a publicat un articol în 
care, informind despre publicarea 
proiectului de Directive ale Con
gresului al XIII-Iea al Partidului 
Comunist Român, subliniază că 
acestea ..cuprind perioada anilor 
1986—1990 și cea a ultimului dece
niu al secolului al XX-lea. Cu alte 
cuvinte — relevă ziarul polonez — 
românit se gindesc încă astăzi cum 
vor păși in secolul al XXI-lea. 
Această privire in viitor trebuie 
aplaudată. Baza de care dispune 
în prezent România ne permite să 
credem că aceste planuri de anver
gură vor fi realizate**.  Ziarul citea
ză date din proiectul de Directive 
referitoare la dinamica dezvoltării 
diferitelor sectoare ale economiei 
naționale românești, precum și 
la creșterea investițiilor pentru în- 
vățămint. construcții de locuințe, 
ocrotirea sănătății.

„Altfel spus — subliniază ~Ku- 
rier Polski» — România dorește 
să se simtă ca la ea acasă intre

țările fruntașe ale lumii prin re
alizarea Unui nou salt**.  Ziarul face 
apoi aprecieri elogioase la adresa 
realizărilor țării noastre din ulti
mul deceniu. In încheiere. ..Kurier 
Polski**  relevă : „Rezultatele de 
pină acum ne permit să fim opti
miști în Drivința realizării cu suc
ces a planurilor pentru anii vii
tori, lucru de care își dau seama 
to*i  românii**.

Prezentind realizările economiei 
țării noastre în anii construcției 
noii societăți, ziarul indian „TrfE 
ECOMikuC Tlivut»**  suoiiniaza că 
ares tea sînt rezultatul faptului că 
Partidul Comunist Român a trecut 
la aplicarea unei politici de trans- 
ur.uare a patriei noastre intr-un 
stat modern, cu o economie oazata 
rerm pe o industrie puternica. Co
tidianul citează numeroase date 
ilustrative pentru stadiul înalt 
atins de industria romaneasca si 
relevă că dezvoltarea bazei indus
triale a inclus ca element funda
mental o repartizare teritorială ra
țională a forței de muncă, precum 
și asigurarea bazei necesare pen
tru înfăptuirea egalității în drep
turi a tuturor cetățenilor. După ca 
inserează cifrele privind dezvolta
rea diferitelor ramuri industriale 
și județe ale țării, ziarul indian 
evidențiază roadele politicii de in
dustrializare. precizind că aceasta

Ample relatări 
si comentarii 

în presa 
internațională

*
a avut multiple efecte binefăcătoa
re asupra tuturor aspectelor vieții 
economice și sociale a României, 
creînd între altele milioane de noi 
locuri de muncă, determinind apa
riția de noi centre urbane si in
tensificând procesul de urbanizare, 
in general transformind condițiile 
de muncă și viată ale oamenilor 
muncii.

Referindu-șo la preocupările de 
viitor. ..The Economic Times**  sub
liniază proiectele de lărgire a ba
zei energetice si de materii prime, 
dezvoltarea și mai intensă a acti
vității pentru realizarea obiective
lor noii revoluții agrare, sporirea 
eficienței activității economice și 
a potențialului creator al tării.

Una dintre opțiunile fundamenta
le ale strategiei de dezvoltare eco
nomică și socială a României cons
tă in asigurarea cantităților și sor
timentelor necesare de materii pri
me și resurse energetice — subli
niază cotidianul „INDIAN EX- 
PRESS“ in articolul intitulat ..Stra
tegia energetică a României**.  A- 
ceasta — se arată în articol — de
oarece însăși viata dovedește că 
atragerea in circuitul economic a 
resurselor energetice si a materii
lor prime autohtone, precum si va
lorificarea sunerioara a lor consti
tuie factori dintre cei mai impor
tanți ai realizării politicii de in
dustrializare și de dezvoltare mai 
puternică a bazei materiale a so
cietății.

Anticipind unele fenomene si e- 
voluții ale economiei mondiale — 
relevă ziarul — România a elabo
rat o strategie de perspectivă pen
tru intensificarea eforturilor in ve
derea exploatării rationale si a va
lorificării superioare a resurselor 
de materii prime, carburanți si e- 
nergie si a reducerii dependentei 
sale de piața externă. Din această 
perspectivă rezultă că măsurile in
cluse in planurile speciale si pro
gramele aprobate nu sint acțiuni 
de conjunctură, ci au dobîndit va
loarea unei strategii unice, care are 
drept scop utilizarea rațională a 
resurselor naționale pentru a se 
.asigura o dezvoltare continuă. *n  
ritmuri accelerate, a economiei na
ționale. Obiectivul fundamental, 
strategic. îl constituie asigurarea 
condițiilor ca România să devină 
in cursul acestui deceniu indepen
dentă din punct de vedere al sa
tisfacerii necesităților sale de e- 
nergie.

, Ziarul relevă în continuare mă
surile și realizările privind dezvol
tarea sistemului energetic in an
samblu. valorificarea superioară a 
resurselor de energie pe care le 
posedă țara, reducerea consumu
lui de energie, in toate ramurile 
economiei naționale, citind date e- 
locvente pentru creșterea produc
ției de energie electrică. Se apre
ciază că principala caracteristică a 
schimbărilor prevăzute în acest 
cincinal, precum și în cel urmă
tor. în structura producției de e- 
nergie electrică este limitarea la 
minimum a consumului de hidro
carburi în scopuri energetice si fo
losirea intr-o măsură mai mare a 
celorlalte surse energetice.

Astfel, asigurarea bazei energe
tice și de materii prime in cadrul 
general al dezvoltării si moderni
zării economiei naționale creează 
condiții pentru dezvoltarea armo

nioasă in ritm susținut a acesteia, 
realizindu-se premisele înfăptuirii 
obiectivului fundamental : crește
rea nivelului de trai al ponorului 
rămân —se subliniază în încheierea 
articolului.

Transformările profunde ne care 
le-a cunoscut agricultura României 
socialiste si progresele remarcabile 
înregistrate atit in ceea ce priveș
te creșterea producției, cît si diver
sificarea culturilor, mecanizarea ne 
scară largă a lucrărilor agricole, 
extinderea irigațiilor sînt prezen
tate pe 1"”*g  de cotidianul Zimbab
wean ..THE HERALD*.

Scotind in evidentă experiența 
bogată dobîndită de tara no-'stră 
în domeniul cooperativizării si al 
făuririi unei agriculturi moderne, 
ziarul subliniază că această expe
riență se noate dovedi o valoroa
să sursă de inspirație pentru Zim
babwe.

Folosind cifre și date concluden
te. „The Herald**  reliefează boga
tul bilanț al agriculturii in cel 
de-al 49-lea an de la victoria re
voluției de eliberare socială si na
țională. antifascistă si antiimne-ia- 
listă. în anul Congresului al XIII- 
lea al P.C.R.. progresele impresio
nante înregistrate de tara noas
tră in creșterea producțiilor agrico
le. ca urmare a punerii în aplica
re a unui vast program de irigații 
si folosirii intensive a pămîntului.

Articolul se ocună pe larg, ne de 
altă parte, de progresele realitate 
în cooperarea dintre tara noastră 
și Republica Zimbabwe in dome
niul agriculturii, scotind in eviden
tă sectoarele specifice unde aceasta 
cooperare se dovedește deosebit de 
utilă pentru Zimbabwe. Sînt men
ționata posibilitățile ca România 
să contribuie la crearea unei in
dustrii de mașini si utilaje agricole 
in Zimbabwe, la demararea unor 
programe naționale de ameliorare 
a solurilor si la extinderea actua
lelor sisteme de irigații.

Articolul este însotit de o foto
grafie reorezentînd tipuri noi de 
mașini agricole produse de indus
tria noastră.

Ziarul sovietic „PRAVDA**  a in
format despre faptul că la Oradea 
funcționează prima centrală elec
trică românească folosind apele 
ceotermale. realizată de oamenii 
de stiintă de te institut'd politeh
nic din lnca’itate. in co’aborare cu 
întreprinderile din Oradea.

Folosirea izvoarelor geotermale abun-ta-p,, deș^bid^ perspectiva 
electrificării cu cheltuieli mai mici 
a regiunilor de vest ale tării — 
scrie ziaru’. men'ioriînd că se nre- 
ved» ca oină la sfirsitul actualului 
cincinal o parte însemnată din 
energia electrică necesară județu
lui Bihor să fie obținută in ase
menea centrale.

Cotidianul bulgar „OTECESTVEN 
FRONT**  a publicat un grupai de 
corespondente, informații, fotogra
fii privind diferite aspecte ale 
vieții economice românești. *

Sub titlul ..Orașe noi cu nume 
vechi**  ziarul arată că pumerensn 
centre urbane, cum sint capitala 
României — București — Constan
ta. Brasov, alte localități mai mari 
sau moi mici au dobîndit în ul
timii ani o infătisare nouă, de ne
recunoscut. Au apărut cartiere noi 
de lo-uinte. edificii publice, spita
le. teatre, so oii. cămile muncito
rești si studentes*i.  săli de soort. 
grădinițe etc. creîndu-se țo->t« con
dițiile pentru muncă si odihnă — 
relatează ziarul.

Acum te sfirsitul anului, con
structorii se grăbesc să-si Îndepli
nească angajamentele luate, să dea 
în folosință zeci de mii de metri 
pătrati teren construit. Mari suc
cese au fost obținute mai ales în 
domeniul construcțiilor de locuințe. 
Constructorii români apelează la 
cele mai noi realizări ale arhitec
turii contemporane, caută soluțiile 
cele mai rationale in construcția 
complexelor de locuințe.

„Tirgul de la București* 1 este 
titlul relatării consacrate ediției ju
biliare a marii manifestări tradi
ționale găzduite de capitala Româ
niei, relevindu-se deosebitul ei 
succes.

Intr-un alt material — „Peste un 
milion de autoturisme**  — același 
ziar informează despre standul în
treprinderii de comerț exterior 
„Auto-Dacia“ la Tirgul internatio
nal București si despre realizările 
industriei de automobile românești.

Ziarul bulgar „RABOTNICES- 
KO DELO“ a relatat despre dez
voltarea construcției de nave in 
tara noastră, amintind că recent a 
fost lansat un nou petrolier 
românesc — „Biruința**  — cu o ca
pacitate de 150 000 tone, construit 
la șantierele navale din Constanta. 
Petrolierul — cel de-al patrulea de 
acest tip — este o adevărată insulă 
plutitoare cu o lungime de 304 m 
și o lățime de 46 m. El este dotat 
cu mașini si instalații de un inalt 
nivel tehnic. Operațiunile de in- 
încărcare si descărcare, spălarea 
rezervoarelor si controlul asupra 
funcționării tuturor dispozitivelor 
vasului se efectuează prin sisteme 
automate, perfecționate, de coman
dă — precizează cotidianul bulgar.

MOSCOVA — Trimisul Agerpres, 
M. Chebeleu. transmite : La Mos
cova a avut loc. simbătă. mitingu’ 
de prietenie între tineretul român 
si tineretul sovietic, prilejuit de vi
zita în Uniunea Sovietică a dele
gației U.T.C.. condusă de tovarășul 
Nicu Ceaușescu. prim-secretar ăl 
Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist. Au participat 
cadre ale U.T.C.L. din toate repu
blicile unionale, numeroși tineri din 
capitala U.R.S.S. A fost prezent 
Traian Dudas, ambasadorul Româ
niei in Uniunea Sovietică.

In cuvintele lor. V. M. Mișin, 
prim-secretar al CC. al U.T.C.L.. 
alti reprezentanți ai tineretului cpm- 
somolist au prezentat pe larg preo
cupările actuale ale tineretului so
vietic. ale organizației sale revolu
ționare, care a împlinit, recent. 66 
de ani de existentă. în întimpi- 
narea. cu rezultate deosebite în ac
tivitate, a aniversării Revoluției din 
Octombrie — marea sărbătoare a 
Uniunii Sovietice. Vorbitorii au sub
liniat cu satisiiactie cursul mereu 
ascendent al relațiilor tradiționale 
de prietenie si colaborare dintre ti
neretul celor două țări, care au la 
bază raporturile dintre Partidul Go- 
munist Român si Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice. înțelegerile 
convenite la cel mai inalt nivel.

în cuvîntul său. tovarășul Nicu 
Ceaușescu a transmis un călduros 
salut prietenesc, din partea tinerei 
generații a României socialiste. în
tregului tineret sovietic adresînd 
Uniunii Tineretului Comunist Leni
nist, cu ocazia zilei de 7 Noiembrie, 
urarea de a obține noi si importante

★

în aceeași zi, tovarășul Nicu 
Ceaușescu, prim-secretar al Comi
tetului Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, a luat cuvîntul in ca
drul celei de-a IlI-a reuniuni a Co
mitetului international de pregătire 
(C.I.P.) pentru cel de-al XII-lea 
Festival mondial al tineretului și 
sturion.țilcc. In intervenția rostită eu 
acest prilej a fost abordată o sferă 
largă de probleme care preocupă as
tăzi tinăra generație a lumii, sub- 
liniindu-se semnificația marcării, in 
1935, a Anului Internațional al Tine
retului sub deviza „Participare, Dez
voltare. Pace", care reprezintă, prin 
obiectivele sale generoase, prin fi
nalitățile sale umaniste, fondul de 
interese, aspirații și idealuri ale ti
nerei generații contemporane.

succese în înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XXVI-lea al P.C.U.b.

Au fost prezentate, in continuare, 
acțiunile inițiate de U.T.C. în cinstea 
celui de-al XIII-Iea Congres al 
Partidului Comunist Român, contri
buția tineretului României socialiste 
la înfăptuirea obiectivelor de dezvol
tare economico-socială a patriei, 
preocupările organizațiilor de tine
ret și student! din România privind 
educarea comunistă, patriotică, re
voluționară a tinerei generații.

A fost prezentată, de asemenea, 
participarea activă, constructivă a 
U.T.C.-U.A.S.C.R.. in spiritul si pe 
baza politicii externe, principiale, a 
P.C.R.. la mișcarea internațională de 
tineret și studenti.

Un loc important l-a ocupat evo
carea activității desfășurate de ti
neretul României socialiste în direc
ția unirii și intensificării eforturilor 
tinerei generații de pretutindeni, a 
forțelor revoluționare, progresiste si 
democratice ale tineretului, de dife
rite orientări și convingeri. în lupta 
pentru apărarea păcii și reluarea 
cursului spre destindere și coopera
re. pentru edificarea unui climat au
tentic de securitate și colaborare 
rodnică în întreaga lume, pentru 
dezarmare, și în primul rînd pentru 
dezarmarea nucleară, pentru înceta
rea producerii și amplasării de noi 
arme nucleare ne' continentul euro
pean. retragerea și distrugerea celor 
existente, pentru o lume mai bună 
si mai dreaptă.

Participants au ovaționat pentru 
prietenia dintre tineretul român și 
tineretul sovietic, dintre popoarele si 
țările noastre, pentru pace, priete
nie și colaborare.

★

In acest context au fost prezentate 
poziția și propunerile Uniunii Tine
retului Comunist din Republica So
cialistă România privitoare l.a pre
gătirea corespunzătoare a viitoarei 
ediții a festivalului, ce va avea loc 
la Moscova, în anul 1985, în măsură 
să confere acestei manifestări ca
racterul unei acțiuni importante a 
Anului Internațional al Tineretului, 
care să contribuie la unirea eforturi
lor tinerei generații in lupta pentru 
o lume a păcii, a înțelegerii și co
operării pe planeta noastră.

în după-amiaza aceleiași zile a 
avut loc o înțîlniire a primilor secre
tari ai comitetelor centrale ale or
ganizațiilor de tineret din țări so
cialiste, cu caracter de schimb de 
opinii și experiență.

DELHI 3 (Agerpres). — Simbătă 
au avut loc funeraliile naționale ale 
Indirei Gandhi, președintele Partidu
lui Congresul Național Indian (I), 
prim-ministru al Indiei, personalitate 
proeminentă a vieții politice națio
nale și internaționale.

Cortegiul funerar, precedat de un 
detașament alcătuit din militari ai 
celor trei arme, a străbătut străzile 
•capitalei, pînă la rîul Jamuna, pe 
malul căruia a avut loz ceremonia 
funebră, intre complexele memoriale 
Rajghat și Shantivana — locurile de 
incinerare ale lui Mahatma Gandhi 
și Jawaharlal Nehru. La ora 15,45 
(10,15 G.M.T.) in fabrici și uzine a 
încetat lucrul, mijloacele de transport 
s-au oprit, milioanele de indieni au 
păstrat o tăcere solemnă. Ofițeri su

periori ai armatei indiene în uni
formă de ceremonie și militanți ai 
partidului Indirei Gandhi au făcut 
parte din ultima gardă de onoare.

La ceremonia de doliu au luat 
parte președintele Indiei, Giani Zail 
Singh, primul ministru Rajiv Gandhi, 
membrii guvernului, membrii fami
liei defunctei, numeroși locuitori ai 
țării, care au adus un ultim omagiu 
Indirei Gandhi.

Au participat, de asemenea, repre
zentanți oficiali ai unor state străine.

Din partea țării noastre a participat 
tovarășul Gheorghe Radulescu, vice
președinte al Consiliului de Stat. în 
calitate de reprezentant personal al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

------------------------------------------------------------------------------ •.--------------------------------------------

Evoluția situației din Liban
BEIRUT 3 (Agerpres). —- în urma 

încetării schimburilor de focuri, 
semnalate vineri, la Beirut, nunctele 
de trecere între sectoarele de est si 
de vest ale capitalei au fost redes
chise traficului, transmite agenția 
Associated Press. Totodată, agenții
le internaționale informează, citind 
surse autorizate, că guvernul liba
nez a hotărît să interzică acostarea 
navelor străine în 13 puncte de pe 
litoralul mediteranean al țării, în e- 
fortul de a pune capăt operațiunilor 
de introducere ilegală în țară a unor 
mărfuri. Efective ale armatei teres
tre. sprijinite de unităti ale flotei si

forțelor aeriene libaneze, au fost 
mobilizate în vederea îndeplinirii a- 
cestei acțiuni.

Comandamentul , Forței Interimare 
a Națiunilor Unite in Liban 
(U.N.I.F.I.L) a adresat guvernelor 
libanez și israelian mesaje în care 
cere precizări in legătură cu compo
nența delegațiilor militare ale state
lor respective Ia convorbirile care 
vor începe luni la Nakoura. locali
tate situată la frontiera dintre Liban 
și Israel. Un purtător de cuvînt al 
U.N.I.F.I.L.. citat de agenția France 
Presse. a adăugat că agenda convor
birilor urmează a fi fixată in prima 
ședință a celor două delegații.

Dezbateri asupra situației economice din Africa 
la Națiunile Unite

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— In plenara Adunării Generale a 
O.N.U. au început dezbateri asupra 
situației economice critice din Afri
ca. problemă înscrisă pe agenda ac
tualei sesiuni la recomandarea Con
siliului Economic și Social al O.N.U. 
(ECO3OC).

Dezbaterile se desfășoară pe baza 
unui raport al secretarului general 
al O.N.U.. în cate se arată, între al
tele, că. în etapa actuală, pe conti
nentul african, un număr de 27 de

state sînt confruntate cu „o penurie 
anormală de alimente**  cu efecte dra
matice asupra populației, iar alte 
nouă țări suferă de pe urma efecte
lor unei secete severe și prelungite. 
In document se arată că măsurile 
întreprinse pe plan national de a- 
ceste țări pentru rezolvarea proble
mei lipsei de hrană se cer comple
tate printr-o asistentă internațională 
sporită. într-un spirit de urgentă. în 
favoarea statelor respective.

Doiiinzile înalte și protecționismul afectează grav eforturile 
de redresare economică a țărilor Americii Latine

(Agerores)

Consultări sovieto-chineze privind normalizarea 

relațiilor dintre cele două țări
BEIJING 3 (Agerpres). -I- La Bei

jing s-a desfășurat. în perioada 18 
octombrie — 2 noiembrie, cea de-a 
V-a rundă a. consuităriloț^ politice 
so deio-cnineze.

După cum informează ’ agențiile 
T.A.S.S. și China Nouă, Leonid Ili- 
ciov. reprezentantul special al gu
vernului sovietic, locțiitor al minis
trului afacerilor externe, si Qian 
Qichen. reprezentantul special al gu
vernului chinez, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, au continuat 
schimbul de păreri în problema nor

malizării relațiilor chino-sovietice. 
Ambele părți și-au exprimat interesul 
pentru îmbunătățirea relațiilor so
vieto-chineze, dorința de a extinde 
pe mai departe legăturile si contac
tele intre cele două țări in domenii
le economiei, comerțului, științei, 
tehnicii, culturii, sportului si în alte 
sfere, pe baza egalității si avanta
jului reciproc.

S-a convenit ca următoarea rundă 
să fie organizată în aprilie 1985, la 
Moscova.

CIUDAD DE MEXICO 3 (Ager
pres). — Participaniții la cel de-al 
doilea Congres al economiștilor din 
America Latină și bazinul Caraibi
lor, ale cărui lucrări s-au desfășurat 
la Ciudad de Mexico, au lansat un 
apel la intensificarea cooperării re
gionale, ca modalitate de a contra
cara efectele proteoționismului prac
ticat de statele occidentale industria
lizate și pciliitica organismelor finan
ciare internațional®.

In declarația adoptată de partici- 
panți — specialiști din 17 țări la- 
tl.no-ameriiz.ane și reprezentanți ai 
unor organisme internațional®- — se 
arată că, în ultimii trei ani, situația 
economică a continentului s-a dete
riorat, inregistrindu-se o stagnare a 
procesului productiv, sporirea șoma
jului și, îndeosebi, creșterea datoriei 
externe a statelor din regiune — re

levă agenția Prens-a Latina. De ase
menea, s-a subliniat că majorarea 
arbitrară a ratei dobînzilor și dete
riorarea termenilor de schimb au 
consecințe deosebit de grave asupra 
eforturilor de redresare economică 
ale țărilor Americii Latine, ale ce
lor in curs de dezvoltare, in general. 
Participanții s-au pronunțat în fa
voarea soluționării echitabile a pro
blemei datoriei externe.

Documentul evidențiază importan
ța extinderii colaborării intre state
le continentului, adoptării unei stra
tegii de dezvoltare bazate pe întă
rirea procesului democratic, folosirii 
eficiente a potențialului productiv al 
fiecărei țări și participării mai largi 
a întreprinderilor sectorului de stat 
la producerea și desfacerea pe piața 
mondială a anumitor mărfuri.

Apel la înlăturarea primejdiei nucleare
adresat de Comitetul O.N.U. pentru drepturile omului

GENEVA 3 (Agerpres). — Comi
tetul O.N.U. pentru drepturile omu
lui, reunit la Geneva, a cerut tu
turor țărilor luihii să interzică și șă 
aprecieze dreptr crime împotriva 
umanității producția, experimenta
rea, deținerea, desfășurarea și folosi
rea armelor nucleare, informează a- 
gențiile Reuter și I.P.S.

Intr-un apel adoptat prin consens 
se subliniază că, „cleoareoe datoria 
supremă a statelor este să prevină 
războiul**,  comitetul a hotărit să-și 
alăture glasul apelurilor la trecerea 
în afara legii a războiului nuclear

și împotriva proliferării crescînde a 
armelor de distrugere in masă**.  
„Crearea, testarea, producerea, deți
nerea si desfășurarea de arme nu
cleare constituie cele mai mari ame
nințări la adresa dreptului la viată 
cu care se confruntă omenirea as- 
tăzi“. se arată in document.

In acest sens, „comitetul, în con
formitate cu interesele omenirii, 
cheamă toate statele lumii să adopte 
măsuri urgente, unilateral sau rrin 
acorduri, pentru a feri omenirea de 
această amenințare**,  se subliniază in 
apel.

r

Preocupări social-economice în țări 
în curs de dezvoltare

ECUADOR. — In localitatea Ata- 
hualpa, din Ecuador, va începe con
struirea unei rafinării de petrol, a 
cărei capacitate de producție va fi 
de 75 000 barili pe zi.

Pentru realizarea acestui important 
obiectiv industrial va fi investită 
suma de 600 milioane dolari. Se pre
vede ca rafinăria respectivă să fie 
dată in exploatare la inceputul anu
lui 1990.

PAKISTAN. — Asociația Interna
țională de Dezvoltare (A.I.D.L orga
nism financiar afiliat la B.I.R.D., cu 
sediul la Washington, a aprobat Pa
kistanului un împrumut în valoare de 
30 milioane de dolari, informează 
publicația „Moci“. adăugind că suma 
respectivă va fi utilizată la finanțarea 
unor proiecte de dezvoltare a agricul
turii pakistaneze.

DJIBOUTI. — In apropierea capi
talei statului Djibouti s-au recoltat, 
anul trecut, pentru prima dată, sorg, 
cereale si porumb. Folosirea pentru 
agricultură a acestei zone, pină 
acum nefertile, a devenit posibilă 
datorită irigării cu ape din sursele 
subterane. De pe suprafețele astăzi 
verzi a fost necesar să se înde
părteze 7 000 tone de piatră si prun- 
diș. Pentru Djibouti — țară al cărei 
teritoriu este format, in proporție de 
peste 99 la sută, din stepe, deser
turi de nisip și de piatră, și unde 
temperatura atinge, vara, 45 de gra
de — asemenea transformări pre
zintă o importantă vitală. Dacă ex
perimentul din zona capitalei se jus
tifică. vor fi elaborate proiecte simi
lare pentru alte zone ale țării.

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt_____

PENTRU LICHIDAREA NEȘTIINȚEI DE CARTE. în capitala Mexicului 
se deschid, luni, lucrările Reuniunii Comitetului fegional interguvernamen- 
tal al Programului de educație în America Latină și bazinul Caraibilor. 
La dezbateri vor lua parte miniștrii învâțămîntului din regiune, precum 
și observatori din partea unor organisme de resort internaționale. Parti
cipanții vor analiza măsurile ce se impun pentru lichidarea analfabetis
mului, fenomen care afectează peste 55 milioane de persoane din re
giune.

COMITETUL POLITIC SPECIAL 
AL ADUNĂRII GENERALE A 
O.N.U. a început o dezbatere con
sacrată problemelor privind circu
lația informațiilor, avind ca teme 
principale intensificarea activității 
Departamentului informațiilor pu
blice al O.N.U. și instaurarea unei 
noi ordini internaționale în dome
niul informațiilor și comunicații
lor.

ALEGERI ÎN NICARAGUA. Du
minică, cetățenii cu drept de vot 
din Nicaragua vor participa la 
primul scrutin organizat de Junta 
Guvernului de Reconstrucție Ni- 
țională, care a preluat puterea in 
stat in urma revoluției populare 
sandin:ste din iulie 1979. împotri
va regimului dictatorial al genera
lului Anastasie Somoza. In cadrul 
scrutinului vor fi alese autorități
le supreme ale puterii — președin
tele și vicepreședintele tării — pre
cum și membrii Adunării Consti
tuante. oe va avea dreot obiectiv 
elaborarea noii legi fundamentale 
nta.a-Tm.ana. Candidatul Frontului 
SerHinist de Eliberare Națională 
(F.S.L.N.) este Daniel Ortega Sa- 
.avedr.a, actualul onor■tonator al 
Juntei Guvernului de Reconstruc
ție Națională din Nicaragua.

CURSUL DOLARULUI a scăzut, 
pentru prima dată de la mijlocul 
lunii septembrie. sub 3 mărci, 
tranzacțiile încheindu-se la parita
tea de 2,9455 mărci pentru un do
lar. In capitala britanică, lira ster
lină s-a schimbat pentru 1,2550 do
lari, fată de 1,2268 dolari, joi sea
ra. Prețul aurului a crescut. la 
Londra, la 341,80 dolari, iar la 
Ziirich — la 344,75 dolari uncia.

GRECIA SI EGIPTUL au semnat 
un acord de cooperare economică si 
tehnică, ce prevede, printre alte
le. achiziționarea de petrol egip- 
t an de către Grecia. Potrivit do
cumentului, sint preconizate, de a- 
semenea, acțiuni de cooperare in 
domeniile industriei, construcțiilor, 
reparațiilor navale si producției de 
utilaje agricole, informează agen
ția Rzuter.

CONSULTARE ELECTORALĂ. 
La Stuttgart au fost date publici
tății rezultatele definitive ale ale
gerilor desfășurate in landul vest- 
german Baden-Wurtembefg. Deși 
a înregistrat pierderi comparativ 
cu scrutinul precedent. Uniunea 
Creștin Democrată — care alcătu
iește, împreună cu Uniunea Creș-

tin-Socială și Partidul Liber-De- 
mocrat, coaliția guvernamentală de 
la Bonn — continuă să se situeze 
pe primul loc. cu 43,8 la sută din 
voturi, urmată de Partidul Social- 
Democrat. de opoziție, care a reu
nit 23,7 la sută, de Partidul Ecolo
gist — cu 8,4 la sută și de P.L.D. 
— cu 3,8 la sută din voturi.

REUNIUNE. La inițiativa pre
ședintelui Aigentinei. Râul Alfon- 
sin. la Buenos Aires a avut loc o 
reuniune a guvernului si a lideri
lor organizațiilor sindicatelor si ai 
patronatului consacrată examinării 
in comun a măsurilor yizind im
pulsionarea redresării economiei 
tării — informează agenția Prensa 
latina. S-a convenit cu acest pri
lej asupra creării a zece comisii 
de lucru care să analizeze proble
mele economice si sociale.

TRANSFERARE. Potrivit hotă- 
rlrii autorităților federale nigerie- 
ne, capitala acestei țări va fi trans
ferată din Lagos, pînă in anul 1991, 
în orașul Abudja. Prima dintre cele 
trei etape in car? se va realiza 
transferul instituțiilor administra
tive va incepe in ianuarie 1986. 
Pentru asigurarea indeplinirii pro
iectului, la Abudja a si fost ter
minată construcția a 6 000 de clă
diri, din cele 15 000 prevăzute de 
plan.

ÎN CAPITALA COLUMBIEI și-a 
început activitatea „Comisia de 
coordonare a dialogului national**,  
care urmărește elaborarea măsuri
lor concrete de soluționare a pro

blemei trecerii. în legalitate- a miș
cărilor insurgente. Acestea urmează 
să devină organizații politice cu 
activitate normală, inclusiv electo
rală, pe scena politică a Columbiei. 
Eforturile comisiei sint consacrate 
continuării cursului normalizării 
depline a vieții politice columbie
ne, inițiat odată cu recenta sem
nare a acordului de încetare a os
tilităților între autoritățile guver- 
namentaile și forțele ' insurgente.

FURTUNA DE NISIP. Portul 
egiptean Alexandria a fost închis 
traficului, ca urmare a declanșării 
unei puternice furtuni de nisip, au 
anunțat autoritățile de resort. S-a 
precizat că viteza vintului a atins 
60 km pe oră, iar valurile in preaj
ma razei portului — 3,5 m. In urma 
timpului nefavorabil. 35 de nave 
comerciale si de pasageri au fost 
blocate, în larg.

NOTA DE PROTEST. Guvernul 
Republicii Nicaragua a adresat 
Statelor Unite o notă de Drotest 
în legătură cu violarea snatiul'ii 
său aerian de către un avion de 
tipul „SR-17" apartinînd S.U.A. — 
informează agențiile E.F.E. si 
Prensa Latina. Se precizează cl 
aparatul a survolat caDitala t.ârii. 
Managua, precum si zona Punța 
Huete. în document, guvernul ni- 
caraguan cere administrației S.U.A 
să adoote o atitudine de respect al 
obligațiilor emanind din dreotul in
ternational si din Carta O.N.U. — 
adaugă agențiile menționate.

POLIȚIA AMERICANA a în
cheiat o operațiune. începută de 
mai multe luni, de dezmembrare 
a unei ample rețete internaționale 
de traficant! do droguri. avind 
puncte de legătură în Asia (Ne
pal) și America de Sud (Colum
bia). Au fost arestate 37 de per
soane. intre care si șeful acestei 
bande. Politia a descoperit si con
fiscat aoroape o jumătate de mi
lion de dolari în bani lichizi si 4.5 
kilograme de heroină pură, in va
loare de 20 milioane dolari pe pia
ța ilicită a drogurilor.
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