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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar generai al Partidului 
Comunist Român, luni, 5 noiembrie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a examinat Programul privind auto- 
conducerea și autoaprovizionarea pentru asi
gurarea bunei aprovizionări a populației cu 
produse agroalimentare și bunuri industriale 
de consum pe perioada 1 octombrie 1984 — 
30 septembrie 1985.

A fost subliniat faptul că programul/ela
borat pe baza indicațiilor și orientărilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, prevede 
măsurile necesare pentru o bună aprovizio
nare a populației cu produse agroalimentare 
și industriale, în concordanță cu creșterea 
producției agricole și a bunurilor de larg 
consum, precum și cu sporirea aportului ju
dețelor la constituirea fondului de stat.

La elaborarea programului s-a avut în 
vedere, de asemenea, creșterea veniturilor 
populației ca urmare a încheierii acțiunii de 
majorare a retribuției personalului muncitor 
și a pensiilor, potrivit obiectivelor stabilite 
de Congresul al XII-lea și Conferința Națio
nală ale partidului, de ridicare a nivelului 
de trai al întregului popor.

S-a apreciat că nivelurile de desfacere din 
program corespund indicatorilor aprobați 
prin planul de stat, prevederilor din Pro
gramul de autoconducere și autoaprovizio- 
nare teritorială pentru perioada 1983—1985, 
precum și cerințelor Programului de alimen
tație științifică a populației, asigurîndu-se 
creșteri față de perioada 1 octombrie 1983 
— 30 septembrie 1984. La dimensionarea 
cantităților propuse s-a ținut seama de ne
cesitățile unei alimentații echilibrate, dife
rențiată în funcție de structura populației, 
ramura de activitate, locul de muncă și do
miciliu, în localități urbane salt rurale. Atît 
sporirea volumului desfacerilor la toate gru
pele de produse, cît și diversificarea sorti
mentală și îmbunătățirea nivelului calitativ 
al acestora reflectă preocuparea constantă a 
conducerii partidului și statului, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru creș
terea permanentă a bunăstării întregii na
țiuni.

In vederea îndeplinirii măsurilor stabilite, 
Comitetul Politic Executiv a cerut Minis
terului Agriculturii și Industriei Alimenta
re, unităților agricole de stat și cooperatiste, 
consiliilor populare să acționeze cu hotărî- 
re pentru realizarea producțiilor vegetale și 
animaliere, a livrărilor la fondul de stat, pre
cum și pentru valorificarea disponibilităților 
din gospodăriile populației, potrivit sarcini
lor rezultate din Programul unic de creștere

a producției agricole în gospodăriile perso
nale ale membrilor cooperativelor agricole 
de producție și ale producătorilor particu
lari. In același timp, s-a indicat să se acorde 
toată atenția gospodăririi judicioase a canti
tăților de produse agroalimentare destinate 
aprovizionării populației, respectării stricte 
a prețurilor maximale de mercurial, comba
terii oricăror tendințe de risipă și forme de 
speculă. De asemenea, s-a cerut să se ia în 
continuare măsuri pentru dezvoltarea și di
versificarea producției bunurilor industriale 
de consum, valorificîndu-se mai bine în a- 
cest sens stocurile de materii prime exis
tente, îndeosebi în industria textilă și a con
fecțiilor. îndeplinirea prevederilor din Pro
gramul de autoconducere și autoaprovizio- 
nare pentru asigurarea bunei aprovizionări 
a populației cu produse agroalimentare și 
bunuri industriale de consum va contribui 
la ridicarea nivelului de trai și a calității 
vieții întregului popor.

Aprobînd prevederile Programului, Comi
tetul Politic Executiv a hotărît ca el să fie 
supus dezbaterii Plenarei C.C. al P.C.R.

în continuare, a fost prezentată o infor
mare cu privire la activitatea delegației ro
mâne care a participat la lucrările ședinței 
a 39-a a Sesiunii Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, desfășurată la Havana, in 
perioada 29—31 octombrie 1984.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că, 
potrivit mandatului încredințat, delegația 
României a acționat pentru perfecționarea 
activității C.A.E.R., pentru creșterea rolului 
acestui organism în dezvoltarea economiei 
fiecărei țări membre și intensificarea cola
borării economice dintre ele, pe baza prin
cipiilor de deplină egalitate, de conlucrare 
internațională echitabilă, reciproc avanta
joasă.

Reafirmînd poziția partidului și statului 
nostru, Comitetul Politic Executiv a arătat 
că; in spiritul recentelor înțelegeri’convenite • 
la întîlnirea Ia nivel înalt pe probleme eco
nomice de la Moscova, România socialistă 
este hotărîtă să-și aducă, în continuare, în
treaga contribuție la dezvoltarea și perfec
ționarea activității C.A.E.R., la ridicarea pe 
un plan superior a colaborării și conlucră
rii în cadrul acestei organizații, astfel incit 
ea să asigure întărirea puterii economice a 
fiecărei țări membre, să deschidă noi per
spective de accelerare a progresului lor e- 
conomic și social, de sporire a bunăstării și 
a gradului general de civilizație ale po
poarelor lor, să ducă la creșterea forței și 
prestigiului socialismului în lume. In acest 
sens. România va participa activ la ac
țiunile complexe, pe termen lung, conve
nite în cadrul ședinței Sesiunii C.A.E.R. pri
vind dezvoltarea colaborării în domeniul asi

gurării necesarului de energie, combustibil 
și materii prime al țărilor membre ale 
C.A.E.R., adîncirea specializării și cooperă
rii în producție — îndeosebi în ramurile in
dustriale de vîrf — a conlucrării tehnico- 
științifice, amplificarea schimburilor de 
mărfuri, soluționarea, cu forțe unite, a unor 
probleme de deosebită importanță pentru 
progresul economic și social al fiecărei țări 
membre.

Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a aprobat activitatea delegației ro
mâne la recenta ședință de la Havana a Se
siunii Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc și a trasat guvernului, ministerelor, 
celorlalte organe centrale sarcina de a lua 
toate măsurile ce se impun și de a acționa 
cu cea mai mare fermitate pentru transpu
nerea în viață a înțelegerilor stabilite, pen
tru întărirea și perfecționarea continuă a 
colaborării și conlucrării în cadrul C.A.E.R., 
în interesul dezvoltării economice și sociale 
a fiecărei țări membre, al edificării cu succes 
a noii orînduiri, al întăririi forțelor socialis
mului și păcii în lume.

In continuare, Comitetul Politic Executiv 
a analizat modul în care decurg lucrările de 
pregătire a Congresului al XIII-lea al parti
dului, apreciind că ele se desfășoară în bane 
condiții. S-a apreciat că adunările de dări 
de seamă și alegeri ale organizațiilor de 
bază, conferințele comunale, orășenești și 
municipale s-au desfășurat intr-o atmosferă 
de puternică unitate și angajare revoluțio
nară, au prilejuit o amplă analiză a activi
tății desfășurate și au reafirmat angajamen
tul ferm al comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii de a întîmpina cel de-al XIII- 
lea Congres al partidului cu realizări tot mai 
însemnate în toate domeniile de activitate, 
voința întregului partid și popor de a face 
totul pentru îndeplinirea exemplară a hotă- 
xîrilor și orientărilor ce vor fi adoptate de 
Congres. S-a siabHit ca; în cufsul acestei 
săptămini, să aibă loc conferințele organiza
țiilor județene de partid, precum și confe
rința organizației de partid a Capitalei și 
s-a indicat ca acestea să pună în centrul 
dezbaterilor documentele ce vor fi adoptate 
de Congres, măsurile de unire a forțelor și 
mobilizarea largă a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a prevederilor aces
tora — ceea ce va asigura înaintarea neabă
tută a României pe calea socialismului și 
comunismului, a ridicării nivelului general 
de viață și de civilizație al întregului nostru 
popor.

De asemenea, Comitetul Politic Executiv 
a soluționat problețne curente ale activității 
de partid și de stat. )

Municipiul Focșani impresionează, ca dealtfel toate localitățile țării, prin modernele sale construcții Foto : E. Dichiseanu

Ritmul executării arăturilor trebuie mult intensificat!

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Ambasadorul Australiei
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni, pe John Henry Allen

Hoyle, care si-a prezentat scrisorile 
de acreditare în calitate de amba
sador extraordinar si plenipotențiar

al Australiei !n tara noastră. (Con
tinuare in pagina a V-a).

Ambasadorul Venezuelei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, luni, scrisorile de

acreditare a noului ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Venezuela în tara noastră.

Demetrio Boersner. (Continuare In
pagina a V-a).

Ambasadorul Danemarcei
Luni, 5 noiembrie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a primit

scrisorile de acreditare a noului am
basador extraordinar și plenipoten
țiar ai Danemarcei, Mogens Edsberg,

in țara noastră. (Continuare In pa
gina a V-a).

Ambasadorul R. D. Germane
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, luni după-amiază, pe

Herbert Plaschke, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare în calita
te de ambasador extraordinar și

plenipotențiar al Republicii Demo
crate Germane in țara noastră. 
(Continuare în pagina a V-a)

ÎN ÎNTÎMPINAREA I
CONGRESULUI
AL XIII-LEA

AL PARTIDULUI
ECONOMIA ROMANEASCĂ
- în plin proces de dezvoltare intensivă, 

de accentuare a laturilor calitative
DINAMICA PRODUSULUI SOCIAL 

Șl A VENITULUI NAȚIONAL
- IN PROCENTE -

LA PANOUL

DE ONOARE

AL ÎNTRECERII

PE VALEA SEBEȘULUI
OBIECTIVE HIDRO

ENERGETICE
De cîtiva ani. ne Valea Sebe

șului se desfășoară ample lu
crări pentru valorificarea Po
tențialului hidroenergetic al a- 
ceștui rîu. Primele centrale£lec- 

‘ trice âu $i fost conectate Ia’siste- 
mul energetic național. Astfel, in 
1930 a început să producă centra
la electrică Gilceag, moment care 
a marcat aoariti^ unei noi ra
muri în economia județului 
Alba — energetica. în 1983 s-au 
aliniat Ia startul producției cen
tralele de la Sugag si Petrești. 
care. împreună cu cea de la 
Gilceag. asigură un potential 
instalat de peste 300 MW.

în ritm intens se lucrează la 
construcția celei de-a patra 
hidrocentrale — cea de la Săs- 
ciori.

Gilceag. Șugag. Petrești Si 
Săsciori — patru nume cu sem
nificații noi pe harta economică 
a județului Alba, nume care 
înseamnă peste 615 milioane 
kWh energie electrică, cantita
te care va acoperi, la sfîrsitul 
cincinalului actual, mai mult 
de 40 la sută din consumul ju
dețului. fată de nici unu la sută 
in anul 1965.

(Agerpres)

© Pentru creșterea vitezei de lucru toate 
tractoarele disponibile să fie concentrate la 
arat, iar munca mecanizatorilor să fie organi
zată în două schimburi prelungite.

• Pretutindeni importante forțe umane și 
mijloace mecanice trebuie să fie mobilizate Ia 
eliberarea de resturi vegetale a terenurilor, 
spre a se crea un larg front de lucru la arat.

Din datele furnizate de Ministe
rul Agriculturii rezultă că Pină in 
seara zilei de 4 noiembrie au fost 
efectuate arături adinei de toamnă 
pe 1,5 milioane hectare, ceea ce 
reprezintă 37 la sută din suprafața 
planificată. Perioada înaintată de 
timp în care ne aflăm, cît si im
portanta deosebită ne care o pre
zintă realizarea ogoarelor de toam
nă pentru pregătirea temeinică a 
producțiilor din anul viitor impun 
ca un obiectiv de cea mai mare 
însemnătate pentru oamenii mun
cii din agricultură intensificarea 
ritmului de executare a arătu
rilor. astfel incit această lucrare să 
se încheie oină la termenul stabi

lit ne toate suprafețele de teren 
prevăzute.

Esențial este ca în toate uni
tățile agricole să se acționeze cu 
forte umane si miiloace mecanice 
sporite pentru urgentarea eliberă
rii de resturi vegetale a tuturor te
renurilor ce trebuie arate.

Trebuie luate măsuri pentru or
ganizarea muncii mecanizatori
lor în două schimburi, pentru a se 
asigura folosirea din plin a trac
toarelor și mobilizarea forțelor ne
cesare la eliberarea de resturi ve
getale a terenurilor, pentru ca zi 
de zi să se lucreze cu toate forțele 
la arat, pentru încheierea neîntîr- 
ziată a acestei lucrări pe toate su
prafețele planificate.
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STADIUL EXECUTĂRII ARĂTURILOR ADINCI DE TOAMNĂ. Cifrele
înscrise pe hartă indică, in procente, pe județe, suprafețele arate pină in
seara zilei de 4 noiembrie. (Date furnizate de Ministerul Agriculturii)

în anii care au trecut de la Con
gresul al IX-lea' al P.C.R.. parti
dul nostru, secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, au 
pus un accent deosebit pe dezvol
tarea intensivă a economiei, afir- 
mindu-se laturile, calitative, de efi
cientă ale creșterii economice, ca o 
condiție primordială pentru spori
rea mai puternică a venitului na
tional — temelia trainică a progre
sului economic si social neîntrerupt 
al patriei.

în strinsă concordantă cu sarci
nile si orientările stabilite in acest 
sens de Congresul al XII-lea și 
Conferința Națională ale partidului, 
din indicația si cu contribuția 
hotărîtoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost elaborate în Ulti
mii ani o serie de programe specia
le de importantă națională. care 
ilustrează consecvența cu care parti
dul nostru, secretarul său general 
acționează pentru realizarea unei 
creșteri economice intensive în ac
tuala etapă de dezvoltare a tării. 
Este vorba de programele privind 
îmbunătățirea nivelului tehnic si 
calitativ al produselor, reducerea 
consumurilor de materii prime, 
combustibili si energie si valorifi
carea superioară a materiilor pri
me si materialelor, intensificarea 
recuperării materialelor refolosi- 
bile. diminuarea costurilor de pro
ducție si îndeosebi a cheltuielilor 
materiale, creșterea mai accentua
tă a productivității muncii, a ren
tabilității si eficientei economice. 
Totodată, a fost perfecționată apli
carea noului mecanism economico- 
financiar pe baza principiilor auto- 
conducerii muncitorești si auto- 
gestiunii, au fost create condiții de 
participare a oamenilor muncii la 
fondul de dezvoltare economico- 
socială si la beneficii, întărindu-se 
astfel si mai mult atributele lor de 
proprietari, producători si benefi
ciari.

Este meritul incontestabil al to
varășului Nicolae Ceausescu de a 
fi orientat cu hotărîre si stăruință, 
cu pasiune revoluționară eforturile 
întregii clase muncitoare pentru 
înfăptuirea hotărîrilor adoptate de 
Congresul a) XII-lea si Conferința 
Națională ale partidului, a progra
melor elaborate in ultimii ani în 
vederea accentuării laturilor cali
tative, de eficientă ale dezvoltării 
economice, pentru trecerea la o ca

litate nouă, superioară în toate do
meniile vieții economice si sociale, 
în numeroasele dialoguri eu oa
meni ai muncii din întreprinderi, cu 
prileiul unor consfătuiri de lucru, 
în discuțiile cu cadre de conducere 
si specialiști din diferite ramuri si 
sectoare de activitate cu ocazia 
analizelor ne probleme fundamen
tale ale ridicării eficientei întregii 
activități economice, secretarul ge
neral al partidului s-a interesat 
îndeaproape de modul in care au 
prins viată măsurile stabilite, a in
dicat soluțiile care trebuie adopta
te în continuare pentru ca obiecti
vele prevăzute să fie realizate in 
cele mai bune condiții.

Drept rezultat al acțiunilor si 
măsurilor întreprinse de oamenii 
muncii din unitățile economice — 
și care se vor amplifica în conti
nuare — s-au obtinut realizări re
marcabile în înnoirea si moderni
zarea structurii producției indus
triale, în introducerea de noi teh
nologii, în creșterea productivității 
muncii, in reducerea consumurilor 
materiale si energetice, în valori
ficarea superioară a materiilor pri
me. o contribuție importantă în 
acest sens aducînd specialiștii din 
institutele de cercetare științifică, 
proiectare si dezvoltare tehnologică. 
Importantele realizări obținute în 
actualul cincinal constituie un bun 
temei pentru înfăptuiri si mai cu
tezătoare, în perioada care urmea
ză, ne drumul dezvoltării intensive 
a economiei, asa cum prevede 
proiectul de Directive ale Con
gresului al XIII-lea al partidului. 
Acest important document progra
matic stabilește — ca o sarcină 
principală a planului cincinal 
1986—1990 — realizarea unei creș
teri economice intensive, prin mo
dernizarea in continuare a struc
turilor de producție, ridicarea per
manentă a nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, sporirea 
productivității muncii, economisirea 
strictă si valorificarea superioară 
a materiilor prime, combustibililor 
si energiei, recuperarea si refolo- 
sirea resurselor rezultate din pro
cesele de producție si consum, re
ducerea costurilor de producție, cu 
deosebire a cheltuielilor materiale, 
creșterea substanțială a eficientei 
economice în toate ramurile si sec
toarele de activitate.

IN PAGINA A 3-A : UN AMPLU TABLOU AL REALIZĂRILOR Șl 
PERSPECTIVELOR IN DOMENIUL MODERNIZĂRII Șl CREȘTERII INTEN
SIVE A ECONOMIEI NAȚIONALE, AL RIDICĂRII EFICIENTEI ECONO
MICE.

CLUJ
ECONOMII

DE MATERIALE 
Șl COMBUSTIBIL

în perioada care a trecut din 
acest an au fost economisite 
peste 4 000 tone metal. 12 850 
tone combustibil conventional 
si peste 39 500 000 kWh energie 
electrică. La Combinatul de 
utilaj greu Clu.j-Napoea, de 
exemplu, s-au economisit 1 440 
tone metal, 3 600 tone combus
tibil conventional si 6 140 MWh 
energie electrică. Rezultate re
marcabile au fost înregistrate 
si de Combinatul metalurgic 
Cîmpia Turzii, la întreprinde
rile „Unirea". „16 Februarie", 
„Terapia" si „Carbochim" din 
Cluj-Napoca. (Marin Oprea, co
respondentul „Scînteii").

SIBIU
ARGUMENTE 

ALE HĂRNICIEI
în întîmpinarea celui de-al 

XIII-lea Congres al partidului, 
colectivul de oameni ai muncii 
români, germani si maghiari de 
la întreprinderea de piele. în
călțăminte si marochinărie „13 
Decembrie" din Sibiu, unitate 
fruntașă în întrecerea socialistă 
pe ramură, a înregistrat un im
portant succes : îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor 
ce-i revin pe întregul an la 
export. Prin introducerea unor 
tehnologii avansate si moderni
zarea celor existente, ca si 
printr-o preocupare constantă 
pentru înnoirea si diversifica
rea producției. în perioada care 
a trecut de la începutul anului 
au fost livrate suplimentar la 
export produse în valoare de 
65 milioane lei. Colectivul în
treprinderii s-a angajat ca. prin 
punerea in valoare si a altor 
rezerve, pină la finele anului 
volumul producției pentru ex
port să înregistreze un soor de 
încă 15 milioane lei. (Nicolae 
Brujan. -corespondentul ..Scîn
teii").
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W îNȚlMPINAREA CONGRESULUI AL XllldEA AL PARTIDULUI

in întreaga țară, muncă însuflețită, realizări de prestigiu

al întrecerii

I

In această perioadă de Intensă activitate productivă, 
de puternică efervescență creatoare, colectivele de oameni 
ai muncii de pe tot cuprinsul patriei, răspunzînd cu abne
gație însuflețitoarelor chemări adresate de secretarul 
general al partidului, înscriu în ampla cronică a întrecerii 
socialiste noi și prestigioase realizări. Sînt realizări care 
atestă deopotrivă putere de muncă, pricepere, patriotism 
înflăcărat și pe care făuritorii de bunuri materiale le dedică 
apropiatului forum al comuniștilor — Congresul al XIII-lea 
al partidului

La panoul de onoare

it; 0

SUCEAVA

AU ÎNDEPLINIT 
PLANUL ANUAL

Constructorii de obiective in
dustriale din județul Suceava 
raportează, in cinstea Congresu
lui al XIII-lea al partidului, în
deplinirea planului anual la 
producția de construcții-montaj. 
Acest succes a fost obținut pnn 
Organizarea judicioasă a muncii 
pe șantiere și prin aplicarea 
unor metode noi de lucru, care 
au dus la depășirea prevederi
lor la productivitatea muncii cu 
46 000 lei pe lucrător și la redu
cerea cheltuielilor de producție. 
Pină la sfîrșitul anului. Antre
priza de construcții, industriale 
Suceava va adăuga, la cele 73 
capacități industriale realizate 
în perioada care a trecut de la 
Congresul al XII-lea al parti
dului și pină în prezent, noi 
obiective economice, contribuind 
la îmbogățirea zestrei industria
le a județului. (Sava Bejinariu, 
corespondentul .,Scinteii“),

I 
i

BACĂUL —--------
noi essRefw

PUSE
ÎN FUNCȚIUNE

De curind. Io întreprinderea meconică din Timișoara a fost asimilat în fabricație un nou produs de mare complexitate : manipulatorul de șarjare de 3 șl
12 torre pentru industria siderurgică. In fotografie, echipa condusă de losif Novăcescu lucrează la montarea noului utilaj Foto : S. Cristian

Deși este o unitate relativ recent 
pusă in funcțiune, mina Motru-vest 
s-a situat în ultimii doi ani in frun
tea întrecerii socialiste din bazinul 
carbonifer al Văii Motrului. De a- 
semenea. după cele zece luni care 
au trecut din aoest an. harnicii mi
neri ai celei mai tinere exploatări 
din bazinul Motrului ocupă același 
loc fruntaș, obtinind o producție su
plimentară de 40 000 tone lignit. 
Dotată doar cu trei capacități de pro
ducție. mina Motru-vest realizează, 
practic, o cantitate de cărbune e- 
gală cu cea obținută în minele care 
dispun de 4—5 abataje frontale. Cum 
se explică aceste rezultate ?

— Condițiile geologice în 
găsesc straturile de cărbune 
mai favorabile decît în alte ___
miniere din bazinul Motrului. __
spune Toma Todea, inginerul-sef al 
minei. Dealtfel, si noi. în primii ani 
de activitate, am infimpinat deStu-“ 

SțîWailicultâtî în-^veaUrârea olan
prt -■::de producție.

în aceste zile premergătoare 
Congresului al XIII-lea al parti
dului, in industria județului 
Bacău sînt finalizate și puse in 
funcțiune noi și importante ca
pacități de producție. La Buhuși, 
in cadrul întreprinderii de pos
tav, au început sâ producă, îna
inte de termen, secțiile de fibră 
de lină și pale vopsite, ambele 
utilate cu mașini moderne de 
Înaltă tehnicitate și productivi
tate, realizate in țară și prin au- 
todotare. Alte două fabrici — 
una de furnire estetice și alta 
de mobilă-corp — au intrat în 
funcțiune in cadrul Combinatu
lui de prelucrare a lemnului de 
la Comănești, iar pe platforma 
petrochimică Borzești au înce
put să producă la întreaga ca
pacitate instalațiile pentru fa
bricarea paraxilenului și meta- 
xilenului. De la Congresul al 
XII-lea și pină acum, economia 
Bacăului, care a beneficiat de 
un volum de investiții in va
loare de aproape 24 miliarde lei, 
s-a îmbogățit cu 165 noi capa
cități de producție, între care 
Combinatul de îngrășăminte 
chimice și întreprinderea de pa
nouri electropneumatice din 
Bacău, Centrala termoelectrică 
pe cărbune și Rafinăria de pe
trol II de la Borzești, hidrocen
trala Galbeni de pe Șiret, Uzi
na de reparat utilaj petrolier 
Moinești și altele. (Gheorghe 
Baltă, corespondentul „Scin
teii").

BUZĂU

PRODUCTIE FIZICĂ 
SUPLIMENTARA

Angajați cu toate forțele in 
ampla întrecere socialistă ce se 
desfășoară în cinstea Congresu
lui al XIII-lea al partidului, oa
menii muncii din industria ju
dețului Buzău au realizat, de 
la începutul anului și pină 
acum, o producție-marfă supli
mentară în valoare de 350 mi
lioane lei. Datorită creșterii 
productivității muncii, a indici
lor de utilizare a instalațiilor si 
utilajelor din dotare, unitățile 
economice buzoiene au livrat 
suplimentar economiei naționa
le peste 2 200 tone țiței, 24.3 
milioane metri cubi gaze utili
zabile. 8 milioane metri cubi 
gaz metan, 181 tone uleiuri mi
nerale, 105 tone utilaj tehnolo
gic pentru industria chimică, 451 
tone piese turnate din fontă. 
22 000 mp geamuri trase. 840 
tone laminate finite pline din 
otel. 577 metri cubi panouri 
mari din beton armat. 45 tone 
aparate de cale, sticlărie de me
naj. confecții textile, tricotaje 
și altele. (Stelian Chiper, 
nespondentul „Scinteii").

____________________________

co-

care se 
nu sînt 
cîmnuri 

ne

EvtdeJU. între '« tfi 
structura straturilor geologice nu s-a 
modificat cu nimic. Au avut Ioc 
însă schimbări importante in cli
matul de muncă. în nivelul de pre
gătire profesională a minerilor, s-a 
cîsțigat o bună experiență, ceea ce 
a întărit încrederea colectivului în 
forțele proprii. în subteran, condi
țiile de lucru sînt dificile. într-o 
permanentă schimbare si oamenii 
trebuie să fie cît mai bine pregătiți 
pentru a face fată oricărei situa
ții. Acesta este marele „se
cret" al muncii în subteran. în 
general. în ultimii ani s-au 
făcut progrese mari în dotarea 
tuturor unităților miniere, s-a ex
tins mult mecanizarea lucrărilor, 
condițiile de lucru au devenit

40000 TONE
lignit peste plan
realizate la mina

superioara a
Motru-vest, prin organizarea
muncii și buna pregătire

profesională a oamenilor
mal 
și 
menilor rămin insă 
pentru nivelul producției, 
aceea, acordăm o deosebită atentie 
ridicării nivelului de cunoștințe 
profesionale ale minerilor, plasării 
optime a personalului în abataje. în
treținerii corespunzătoare a utilaje
lor, pregătirii și efectuării lucrărilor 
de revizii și reparații, aprovizionării 
ritmice cu piese de schimb.

Eficiența măsurilor luate se regă
sește în ritmul tot mai înalt al pro
ducției. în creșterea productivității 
muncii. Astfel, in perioada care a 
trecut din acest an. două brigăzi de 
producție au realizat constant viteze 
medii de înaintare de peste 80 metri 
liniari pe lună și producții zilnice 
de 1 000 tone lignit, ceea ce consti
tuie adevărate recorduri de produc
tivitate. Subliniem aceste rezultate 

. ațiț . Pentru valoarea lor în sine, cît 
pentru faptul că au fost obținute 

Ii -mai deosebite, 
feră o semnificație aparte. 

Despre ce este vorba ? Rezultatele 
bune obținute în anii anteriori erau 
explicate și prin iscusința destoini
cilor brigadieri din fruntea celor 
două brigăzi de producție. Ion Scrie- 
ciu și Mihai Paizan. în acest an, 
cei doi brigadieri au ieșit însă la 
pensie și nu putini au fost cei care 
au susținut că, din această cauză, 
randamentul muncii în cele două 
formații va scădea. Noii brigadieri, 
tinerii Ion Stan si Ion Otinjac. nu 
s-au lăsat însă mai prejos si au do
vedit că sînt organizatori destoinici 
al muncii și ai producției. Fapt con
firmat de nivelul producțiilor reali
zate în perioada de cind conduc ac
tivitatea in abatajele frontale 4/6 
și 5/6.

Ușoare. Organizarea muncii 
pregătirea profesională a oa- 

rămin insă hotărîtoare 
nivelul producției. De

Cu totul altfel s-au întîmplat lu
crurile în abatajul 3/6. Nemulțumit 
de activitatea brigadierului, colecti
vul de aici a cerut ca acesta să fie 
înlocuit 
care se 
tor Rate 
muncă, 
minerul 
văr. să 
să ia o serie de măsuri eficiente 
pentru redresarea activității și spo
rirea producției de cărbune.

— Este o mare răspundere — ne 
mărturisea minerul Ion Stan, șeful 
brigăzii din abatajul 5/6 — să fii 
numit în fruntea unei formații din 
subteran, pentru că aici se hotărăște 
soarta producției. Toți ochii sînt a- 
țintiti spre tine. Iar încrederea 
lectivului o cîștigi numai dacă 
exemplu personal, dacă știi să 
în valoare efortul și priceperea 
căruia pentru a spori eficienta-mun- 

v$. Brigada pe care o con- 
ză în prezent un rian- 

tone pe post. Dar. în 
luna octombrie, brigada lui Otinjac 
ne-a întrecut. într-un fel e bine, 
dar nicî noi nu vrem să ne oprim 
la randamentele obținute pină acum. 
De aceea, toti membrii brigăzii s-au 
angajat ca. în luna noiembrie, luna 
marelui forum al comuniștilor, să 
realizeze un randament de peste 25 
tone lignit pe post. Măsurile pe 
care le-am luat se referă la folosi
rea intensivă a complexului meca
nizat, la mai buna întreținere si re
vizuire 
binerul 
caru a 
cum ar 
tul de protecție, care asigură func
tionarea complexului mecanizat cu

cu un miner mai energic, 
bucură de încredere si au- 
in rîndul tovarășilor de 

Și iată că noul brigadier. 
Ion Pavel, a reușit, într-ade- 
mobilizeze întregul colectiv.

co- 
esti 
pui 
fie-

a utilajelor. Totodată, com- 
specialist Constantin Pes- 
mesterit citeva dispozitive, 
fi plusul de curățire si scu-

indici superiori. Cu alte cuvinte, ne 
pregătim temeinic, ne creăm condi
ții pentru a spori „din mers" pro
ducția de cărbune si a reveni pe 
primul loc in întrecerea socialistă.

Din această frumoasă competiție, 
bazată pe muncă asiduă, pe răspun
dere muncitorească, au de ciștigat 
producția. întregul colectiv de mi
neri. „Contînd pe asemenea oameni, 
pe întregul colectiv — ne-a spus teh
nicianul Ion Scurtu, secretarul co
mitetului de partid pe mină — ne-am 
propus ca in cinstea Congresului al 
XIII-lea al partidului să extragem 
suplimentar o producție de 50 000 
tone cărbune, să realizăm si să de
pășim planul Ia toti indicatorii. Ca 
atare, acordăm o atenție specială lu
crărilor de deschidere și pregătire, 
pentru a avea asigurate noi cimpuri 
miniere, la nivelul sarcinilor sporite 
din anul viitor. Practic, brigăzile 
conduse de Gheorghe CiUpeanU și 
Constantin Arcip au si demarat lu- .. 
crărlle la panoul 5. pregătiffiîteondi- 
țiile pentru deschiderea a două aba
taje cu mari rezerve de cărbune. 
Acționăm, concomitent, pentru extin
derea si îmbunătățirea circuitelor de 
transport, utilizînd cu deosebire 
materiale refolosibile și alte resurse 
proprii. Știm că de modul în care 
se realizează producția de cărbune 
în fiecare mină, în fiecare abataj 
depinde dobîndirea mai devreme a 
independentei energetice a tării si 
întregul colectiv este hotărît să con
tribuie cît mai substantial la atin
gerea acestui obiectiv prioritar al 
economiei noastre naționale".

Dumitru PRUNA
corespondentul „Scinteii

ACȚIUNI ENERGICE PENTRU ÎNCHEIEREA GRABNICĂ
A STRiNGERII

MUREȘ
Culesul și livrarea 

porumbului 
la fondul de sfat 

în stadiul final
Datorită măsurilor întreprinse de orga

nele județene de partid și agricole. în uni
tățile agricole din județul Mureș, alături 
de cooperatori și alți locuitori ai satelor, 
la culesul porumbului participă mii și mii 
de oameni ai muncii din instituții și uni
tăți industriale, numeroși elevi și studenți. 
Ca urmare a acestei ample mobilizări de 
forte, viteza de lucru a crescut, pină în 
seara zilei de 
adunată de 
cultivată.

O imagine 
responsabil in 
zile la stringerea 
județul Mureș ne-au oferit-o cooperatorii, 
mecanizatorii și ceilalți locuitori ai satelor 
din consiliul agroindustrial Sărmașu. „Pină 
acum, porumbul a fost strins de pe 3 000 
hectare din 3 253 cultivate — ne spune 
Gheorghe Urcan, inginerul-șef al consiliu
lui agroindustrial. Ne grăbim să încheiem 
culesul in timpul cel mai scurt, ca nici un 
bob să nu se piardă și să ne onorăm 
exemplar sarcinile la fondul de stat". în 
raidul nostru prin cooperativele agricole 
Sărmașu, Balda, Miheș, Sînpetru și Ră
zoare am consemnat numeroase fapte de 
muncă. Pretutindeni, în urma combinelor, 
numeroși cooperatori și elevi adunau cu 
grijă știuleții rămași pe cimp. in timp ce 
alții incărcau mijloacele de transport. 
Concomitent, la recoltarea manuală lucrau, 
în unitățile din acest consiliu agroindustrial, 
aproape 4 000 de oameni. „Ne-am organizat 
munca de așa manieră — ne spune Simion 
Suciu, președintele consiliului agroindus
trial — incit tot ce recoltăm intr-o zi in 
aceeași zi să ajungă in bazele de recepție". 
La cele spuse de președintele consiliului 
agroindustrial adăugăm și următoarele 
fapte : in ultimele trei zile au fost recoltate 
manual, in medie, cite 157 hectare pe zi și 
au fost livrate. în total, la fondul de stat 
peste 7 300 tone porumb.

în același timp cu intensificarea strîn- 
gerii porumbului. în ritm susținut se acțio
nează pentru ca. pe măsura încheierii 
recoltării. întreaga cantitate de porumb 
planificată să fie livrată la fondul de stat. 
Pină in seara zilei de 4 noiembrie, coope
rativele agricole din județ au livrat la 
fondul de stat 44 696 tone porumb din cele

4 noiembrie producția fiind 
pe 91 la sută din suprafața

edificatoare despre modul 
care se acționează in aceste 

roadelor toamnei în

si depozitării Întregii recolte
J

55 000 tone prevăzute. Unele unități agri
cole și-au depășit obligațiile contractuale 
cu statul. Bunăoară, cooperatorii din con
siliul agroindustrial Iernut au livrat supli
mentar 600 tone porumb, iar cei din con
siliile agroindustriale Riciu, Reghin. Sin- 
georglu de Pădure și Ungheni au livrat 
întreaga cantitate de porumb prevăzută. 
Producțiile bune obținute în aceste uni
tăți. ca dealtfel și în alte cooperative 
agricole, permit ca. în acest an. să se 
livreze la fondul de stat în plus cantităti 
mari de porumb fată de sarcinile de plan. 
De aceea, comandamentul județean pentru 
coordonarea lucrărilor agricole a stabilit 
măsuri menite să intensifice ritmul de 
lucru la transport si la bazele de recepție, 
activitatea fiind organizată în trei schim
buri.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scinteii

ARGEȘ : Locuințe 
confortabile pentru 

oamenii muncii
în orașele si comunele arge- 

șene, constructorii inalță noi 
locuințe confortabile pentru 
oamenii muneij. Anul acesta, 
numărul apartamentelor prevă
zute a fi date în folosință 
populației se ridică la 3 600, 
din care 200 vor fi predate în 
cinstea Congresului. Noile an
sambluri de la Pitești. Curtea 
de Argeș. Cimpulung. Topolo- 
veni si Costesti se prezintă cu 
o arhitectură suplă, modernă, 
inspirată din tradiția construc
tivă locală. Să mai notăm că 
numărul apartamentelor reali
zate in cincinalul pe care-1 în
cheiem se ridică în mediul 
urban la 17 000. iar al caselor 
noi la sate la 9 000. (Gh. 
Cîrstea. corespondentul ..Scin
teii").

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ HSEESI
* " \Priceperea de a lucra

în mod științific
pămîntul hotărăște
nivelul recoltelor

Tabloul realizărilor din acest an demonstrează că oamenii muncii de 
la cooperativa agricolă de producție Grindu. județul Ialomița, sînt ferm 
angajați în înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, care înseamnă, 
mai presus de orice, producții vegetale 
dent este în acest sens că. pe terehuri 
medii la hectar de 5 100 kg grîu, peste 
de porumb boabe stas, 1 500 kg fasole, 
soarelui. Tocmai datorită producțiilor 
livrat la fondul de stat, peste plan. 2 500 tone sfeclă de zahăr. 1 000 tone 
porumb, 1 500 hl lapte. 1.5 milioane ouă Si importante cantităti de carne. 
Se estimează, de asemenea, ca in acest an să se obțină 11 milioane lei 
beneficii, iar valoarea unei norme să fie de 75—80 lei, în afară de re
tribuția în produse — zahăr si porumb. In cele ce urmează ne 
să prezentăm experiența dobîndită de cooperatorii din 
sfeclei de zahăr.

si animale mult sporite. Conclu- 
neirigate, ei au obtinut producții 
45 tone sfeclă de zahăr, 8 000 kg 
2 100 kg soia și 2 450 kg floarea- 
sunerioare obținute, unitatea a

Grindu
propunem 
la cultura

BISTRIȚA-NĂSAUD
Buna organizare a muncii 

decide acum 
în competiția cu timpul 
în unitățile agricole din județul Bistrița- 

Năsăud, pină in seara zilei de 4 noiembrie 
porumbul a fost strins de pe 86 la sută 
din suprafața cultivată, răminînd de cules 
încă circa 3 000 hectare.

Dacă pe ansamblul județului situația se 
prezintă astfel, la nivelul consiliilor agro
industriale și al unităților agricole se 
constată o serie de decalaje. Nu puține 
sint cazurile în care unități situate hotar 
în hotar inregistrează rezultate diferite. 
Bunăoară, cooperativele agricole din con
siliul agroindustrial Nimigea au încheiat 
culesul porumbului, in timp ce acelea din 
consiliul agroindustrial Sieu mai au de 
recoltat aproape 1 000 de hectare. în aceeași 
situație se află alte două cooperative agri
cole vecine din consiliul agroindustrial 
Orheiul Bistriței. La C.A.P. Butacu de 
Jos, unde munca a fost bine organizată și 
s-a făcut o puternică mobilizare a forțelor, 
ritmpl de lucru la culesul porumbului a 
înregistrat o intensitate maximă. Dealtfel, 
președintele unității, inginerul loan Sonea, 
ne spunea : „Pină marți vom încheia cam
pania de recoltare, ba, mai mult, vom reuși 
să finalizăm și aproape toate lucrările de 
pregătire pentru iernarea animalelor11. în 
contrast cu această unitate, la C.A.P. Satu 
Nou, participarea la muncă a oamenilor a 
fost foarte slabă. Deși președintele coope
rativei, loan Buta. susținea că în tarlalele 
cu porumb din satul Ragla sint 70 de 
cooperatori, la lucru se aflau numai jumă
tate din aceștia. La aceasta se adaugă și 
slaba organizare a activității. Iată un caz 
concret ; in miezul zilei, tractoriștii veneau 
din cimp tbemai la sediul unității pentru 
întocmirea formelor de livrare a porumbu
lui. Timp pierdut și carburanți inutil con
sumați.

Analizînd stadiul lucrărilor în unitățile 
din consiliul agroindustrial Orheiul Bis
triței, se poate aprecia că pentru încheierea 
grabnică a acestor lucrări este nevoie ca 
și in aceste unități, precum si in altele 
vizate să se ia măsuri ferme pentru mo
bilizarea Ia cules a tuturor locuitorilor de 
la sate. în plus, este obligatorie prezența 
zilnică a specialiștilor, a conducătorilor de 
unități în mijlocul oamenilor.

Gheorqhe CRISAN
corespondentul „Scinteii"

Ceea ce caracterizează activita
tea oamenilor muncii din această 
imitat^ sint disciplina, ordinea și 

. răsputidtoife-țddiiAtMrșite in aplica? 
' tea teH'pffiogtilor. „Vorbind de sfeclă, 

ne spuhe Virgil Micu. inginerul- 
șef, as vrea să precizez că la noi 
această cultură are o veche tradi
ție. în nici unul din ultimii 15 ani 
producția obținută nu a fost sub 37 
de tone la hectar. Numai din sfecla 
realizată peste olan in acest an se 
pot, extrage 30 de vagoane de 
zahăr".

Distingem două etane în realiza
rea de producții sporite la această 
cultură : prima — 
pregătirea tere
nului și semăna
tul, de care răs
pund specialiștii 
și mecanizatorii ; 
a doua — întreți
nerea plantelor și 
recoltarea, care 
revin tuturor, cu 
deosebire coope
ratorilor. Să ur
mărim in conti
nuate firul tehno
logiei expus de 
inginerul-șef.

— Amplasarea 
sfeclei o facem 
numai după griu 
sau orz. Iată și 
motivele : putem 
executa o arătu
ră adincă la cel 
puțin 33 cm după 
o plantă premergătoare care lasă 
terenul curat si. totodată. îl pregă
tim în bune condiții, în toamnă, 
cînd facem o nivelare cu grapa cu 
discuri în agregat cu o șină de cale 
ferată, concomitent cu fertilizarea 
cu ingrăsăminte chimice. Noi am 
împrăștiat din vară gunoiul de 
grajd pe miriște si am încorporat 
in sol. odată cu arătura, 40—50 de 
tone la hectar. Acum, întreaga su
prafață este pregătită si fertilizată 
cu fosfor, în doze de 80 de kg sub
stanță activă la 
zahăr răspunde 
fertilizarea cu 
turale. Greșit 
ia care împrăștie 
grajd pe cimp iarna pe arătură, 
intrucit în primăvară, la pregătirea 
terenului nu mai poate fi încorpo
rat și, ca urmare, efectul este mi
nim. Următoarea lucrare — a doua 
pregătire a terenului — înain
te de insămințare in primăva
ră nu ridică probleme deose
bite. Atunci administrăm la hec
tar 90 kg de azotat de 
substanță activă.

Cel mai mult stăruie 
de aici la însămîntarea _____ ___
zahăr, lucrare considerată de cea 
mai mare precizie tehnică. Semă- 
nătorile sint reglate in așa fel în- 
cît să încorporeze in sol 240 000 de 
glomerule la hectar, din care să 
răsară 200 000 de plante și să ră
mină în cultură 100 000. De modul 
in care a fost pregătit terenul și. 
mai ales, de nivelarea acestuia de
pind densitatea la recoltare șl. bi
neînțeles. recolta. Totodată, con
tează foarte mult și gradul de umi
ditate a solului, in funcție de care 
se execută lucrările și se stabileș
te norma de semănat. „în anii anor
mali — ne spune în acest sens in
ginerul-șef al unității — putem fo
losi sămința monogermă. ceea ce 
ușurează mult lucrările de rărire. 
Dar cum eu n-am cunoscut astfel 
de ani. a trebuit să adaptăm teh
nologia la condițiile de climă și sol. 
tn acest an. bunăoară, precipitații
le au fost foarte puține și a fost 
nevoie să mărim norma de sămin- 
tă la hectar. Aceasta a însemnat 
alte reglaje la semănători, muncă 
mai multă la rărit.

Notăm in continuare explicațiile 
inginerului-șef : „Sămința de sfe- 

^clă se introduce la maximum 3 cm

bine nive-adincime. Avind 
lat. se asigură o ........ . .
a tuturor plantelor. Teoretic

■> ' 
tehnologia și răsărirea nu e .....
formă, in. cazul unui atac de dău
nători eficacitatea tratamentului se 
reduce și cultura suferă. Să presu
punem că în momentul cind a apă
rut atacul. 50 la sută din plante au 
răsărit; Tratamentul le va apăra pe 
acestea, dar nu și pe cele ce vor 
răsări mai tîrziu.

Dealtfel, la direcția agricolă ju
dețeană ni s-a spus că la Grindu se 

pune un accent 
deosebit pe pre
venirea atacului 
de dăunători prin- 
tr-o metodă foar
te simplă, prelu
ată de multe uni
tăți : rotația cul
turii în așa fel 
incit să se asigu
re o distanță de 
izolare de cel pu
țin un kilometru 
față de parcelele 
unde a fost am
plasată sfecla în 
anul anterior.

După răsărirea 
plantelor, rolul 
principal îl au 
cooperatorii care 
întrețin cultura. 
Cum s-a organi
zat această acti

vitate ? La întreținerea culturii de 
sfeclă de zahăr lucrează în acord 
global 400 de cooperatori, fiecare 
avind în primire cite 0,80 hectare. 
Prima și cea mai dificilă lucrare este 
răritul. Cooperatorii măsoară dis
tanța intre plante cu un bețișor de 
18 cm și lasă numai 6—7 rădăcini pe 
metru lineari tocmai pentru ca la 
recoltare să rămină densitatea sta
bilită. Pentru a crea plantelor con
diții bune de dezvoltare, se efec
tuează trei prasile manuale si 
două mecanice. Lucrînd bine si la 
timo. formațiile conduse de- Ion 
A Radu. Ștefan Guran si Ion Dră- 
goi. cei mai nriceputi șefi de echi
pe. care stăpînesc bine tehnologia 
acestei culturi, au obtinut cele mai 
mari producții. Recoltarea se face 
cu dislocatorul, dună care rădăci
nile sînt decoletate manual si 
cărcate în

Evident, 
realizarea 
sfeclă de 
avantajoasă pentru cooperatori — 
îl are modul judicios in care se 
aulică reglementările legale cu 
privire la retribuția in acord glo
bal. La un tarif de 156 lei pe tona 
de sfeclă, pentru lucrările de ră
rire si prăsire a Plantelor, de re
coltare si încărcare în camioane, 
efectuate ne 0,80 hectare, un coo
perator primește la o producție de 
50 de tone la hectar 7 800 lei. Tot- 

,odată, el beneficiază de o mare 
cantitate de zahăr. Prin acest mod 
stimulator de retribuire se asigură 
o participare largă si permanentă 
la muncă. Pentru ca sfecla de za
hăr să fie ștrînsă la timp si livra
tă imediat la fabrică, ca să nu sca
dă conținutul in zahăr, in perioa
dele de vîrf participă la recoltare 
si alti locuitori din comună, mem
bri ai familiilor celor 400 de coo
peratori care lucrează in acord 
global această cultură.

De bună seamă cooperatorii!, me
canizatorii si specialiștii1 de la 
Grindu sint conștienți că în ce 
privește nivelul producției la hec
tar nu au atins încă limitele ma
xime si de aceea sînt hotărîti ca 
în anul viitor să facă tot ce de
pinde de ei pentru a se obține re
colte și mai mari.

terenul
răsărire explozivă 

. este
ifmplu, dar dajM;- nu ee respectă 
ehnologia și răsărirea nu e uni-

CUM IU OBȚINUT 
COOPERATORII 
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45 TONE 
sfeda de zahăr 

la hectar

hectar. Sfecla de 
cel mai bine la 

îngrășăminte 
procedează 

gunoiul

na- 
ace- 

de

în-
camioane.

un rol important 
de producții mari 

zahăr — cultură foarte

în 
de

amoniu in

specialiștii 
sfeclei de

Luclan CIUBOTARU

I



SCINTEIA — marți 6 noiembrie 1984 PAGINA 3

DE IA CL.aSill Al XII-IEA LA CONGRESUL AL Kill LEU AL PAATHI
ECONOMIA
ROMÂNEA SCĂ

-in plin proces de dezvoltare intensivă, 
de accentuare a laturilor calitative

în actuala etapă de dezvoltare a societății socialiste trebuie să facem 
totul pentru a produce cit mai mult, cit mai bine, la o calitate cit mai 
înaltă, cu cheltuieli cît mai mici, să asigurăm creșterea continuă a efi
cienței, a producției nete, a venitului național - baza progresului 
societății și a creșterii bunăstării poporului.

NICOLAE CEAUȘESCU

utr 8 li’iomc i7Q£ . x-u prilejui vizitei uc iuviu ia uc uuiuj yicu um lujij iujuiu^ui

‘ Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, examinează la fața locului perspectivele ?
de dezvoltare ale acestei mari citadele a industriei românești, înălțată în actualul cincinal. ț

Creșterea gradului de valorificare a materiilor 
prime, materialelor, combustibililor și energiei

- IN PROCENTE -

Reducerea cheltuielilor materiale la 1 000 lei 
producție-marfă in industria republicană 

- IN PROCENTE -

Dinamica economiilor realizate prin recuperarea 
și valorificarea resurselor materiale și energiei 

și reconditionarea pieselor de schimb
- IN PROCENTE -

Creșterea productivității muncii 
in industria republicană

- IN PROCENTE -

Hotărîrile Congresului al Xll-lea 
se îndeplinesc cu succes

Prin înfăptuirea sarcinilor stabilite de Congresul al Xll-lea și Confe
rința Națională ale partidului privind intensificarea laturilor calitative ale 
dezvoltării economice, pe întreaga perioadă 19S1—1985 se va realiza o creștere 
a productivității muncii și o reducere a costurilor de producție, îndeosebi a 
cheltuielilor materiale, mai accentuate decît prevederile inițiale ale 
cincinalului.

• Pe baza intensificării ritmurilor de ridicare a productivității 
muncii în perioada 1983-1985, în anul 1985 se va realiza, în industria 
republicană, o creștere de 41 LA SUTA față de anul 1980, superioară 
prevederilor din planul cincinal.

• Cheltuielile materiale la 1 000 lei producție-marfă in industria 
republicană sînt în 1984 cu APROAPE 10 LA SUTA mai reduse decît 
în anul 1980, iar cele totale - cu APROAPE 9 LA SUTA mai mici.

• Gradul de valorificare a materiilor prime, materialelor, com
bustibililor și energiei este în 1984 cu 33 LA SUTA mai mare decît 
în anul 1980, apropiindu-se de nivelul maxim prevăzut în Directivele 
Congresului al Xll-lea al partidului pentru ultimul an al actualului 
cincinal.

• Aplicarea unor măsuri ferme pentru economisirea energiei 
electrice și combustibililor a asigurat reducerea cu 18,5 LA SUTA în 
acest an, față de 1980, a consumului energetic pe unitatea de venit 
național.

• Valoarea economiilor realizate în perioada 1980-1984 prin 
recuperarea și valorificarea resurselor materiale și energetice și 
reconditionarea pieselor de schimb se ridică la PESTE 180 MILI
ARDE LEI.

• Ca rezultat al creșterii producției materiale și a eficienței 
economice, venitul național sporește, pe ansamblul cincinalului, intr-un 
ritm mediu anual de 7,8 LA SUTĂ.

Contribuții remarcabile ale cercetării 
științifice și ingineriei tehnologice

Cercetarea științifică a adus o contribuție importantă la înfăptuirea 
programelor de dezvoltare a bazei proprii de materii prime și energetice, 
reducerea consumurilor și valorificarea superioară a resurselor, sporirea ex
porturilor și diminuarea importurilor, creșterea productivității muncii, a efi
cienței economice in toate domeniile de activitate.

• Valoarea producției realizate in economia națională pe baza 
produselor noi și modernizate — concepute cu aportul cercetării știin
țifice și ingineriei tehnologice românești - a crescut de la 95,2 mi
liarde lei in 1981 la 343 MILIARDE LEI in 1984, preliminindu-$e să 
ajungă in ultimul an al actualului cincinal la 403 MILIARDE LEI.

• Ponderea produselor noi realizate pe baza concepției tehnice 
proprii este în perioada 1981-1984 de 95 LA SUTA.

• Prin aplicarea în producție a rezultatelor cercetării științifice 
și ingineriei tehnologice, in anul 1983 s-a obținut o eficiență econo
mică concretizată intr-un spor de beneficii de 8,25 MILIARDE LEI, în 
diminuarea consumului de energie electrică cu 68 400 MWh.

• Ca urmare a activității de cercetare științifică, inginerie tehno
logică și proiectare, în perioada 1980-1984 au fost asimilate în 
fabricație o serie de materiale și produse care au permis reducerea 
importului cu PESTE 9 MILIARDE LEI.

• In perioada 1980-1984, prin activitatea de tipizare, numărul 
sortotipodimensiunilor de produse fabricate in industrie s-a redus cu 
46 LA SUTA, determinînd, pe ansamblul economiei, importante redu
ceri ale consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie.

• In unitățile de cercetare științifică, inginerie tehnologică și 
proiectare se realizează in acest an o producție industrială în valoare 
de 14 MILIARDE LEI, de șapte ori mai mare decît în anul 1980.

Orientări esențiale ale proiectului de 
Directive ale Congresului al Xlll-lea

Modernizarea în continuare a structurilor de producție, ridicarea perma
nentă a nivelului tehnic și calitativ al produselor, sporirea productivității 
muncii, accentuarea specializării și integrării producției în vederea utilizării 
cu maximum de randament a capacităților, economisirea strictă și valorifi
carea superioară a materiilor prime, combustibililor și energiei, recuperarea 
și refolosirea resurselor rezultate din procesele de producție și consum, redu
cerea costurilor de producție, cu deosebire a cheltuielilor materiale, creșterea 
substanțială a eficienței economice în toate ramurile și sectoarele de acti
vitate — sînt principalele direcții de acțiune pentru realizarea în viitorul 
cincinal a unei creșteri economice intensive.

• Pe parcursul cincinalului viitor, cheltuielile materiale la 1 000 
lei producție-marfă se vor reduce in industrie cu PESTE 80 LEI, iar 
cheltuielile totale — cu CIRCA 110 LEI.

• Ponderea produselor industriale care se vor realiza la nivel 
mondial ridicat va ajunge în 1990 la APROAPE 95 LA SUTA, iar la 
2—5 LA SUTA din producție se vor atinge performanțe superioare 
acestui nivel.

• Indicele de valorificare a materiilor prime, materialelor, com
bustibilului și energiei — calculat pe baza producției-marfă indus
triale - urmează să se majoreze cu 25—27 LA SUTA în 1990, față 
de 1985.

• Măsuri concrete pentru înfăptuirea acestor obiective sînt pre
văzute în Programul privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ 
□I produselor, reducerea consumurilor de materii prime, de combus
tibili și energie și valorificarea superioară a materiilor prime și mate
rialelor în perioada 1983—1985 și pînă în 1990.

• Potrivit prevederilor Programului privind creșterea mai accen
tuată a productivității muncii și perfecționarea organizării și normării 
muncii în perioada 1983—1985 și pină în 1990, productivitatea muncii 
în industrie va fi în ultimul an al cincinalului viitor de PESTE DOUA ORI 
mai mare decît în anul 1980.

• CIRCA 85 LA SUTA din sporul venitului național in cincinalul 
1986-1990 se va obține prin creșterea productivității muncii sociale.

Pagină realizată de Comeliu CARLAN și Vlalcu RADU
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OPERA Șl INIȚIATIVELE 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
- contribuții originale, de înaltă valoare la dezvoltarea 

teoriei și practicii revoluționare
Creația teoretică in strategia 

construcției socialiste
„Să transformăm activitatea 

teoretică, ideologică, politico-edu
cativă intr-o forță care să deter
mine dezvoltarea continuă a for
țelor de producție, perfecționarea 
structurii și relațiilor sociale". 
Aceste cuvinte-îndemn, rostite 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
Expunerea rostită la Plenara C.C. 
al P.C.R. din iunie 1982, exprimă 
un adevărat program, care defi
nește cu limpezime rolul și im
portanța activității teoretico-ideo- 
logice în viața partidului, în con
ducerea de ansamblu a societății, 
Sint cuvinte care sintetizează pro
funde adevăruri ale lumii con
temporane, ale actualei etape de 
construcție socialistă. Astăzi, mai 
mult ca oricind, activitatea teore- 
tico-ideologică condiționează suc
cesul de ansamblu al grandioasei 
opere de construcție socialistă. De 
la definirea liniamentelor de bază 
ale strategiei revoluționare în eta
pa actuală la stabilirea unor mă
suri pentru perfecționarea activi
tății într-un domeniu sau altul — 
totpl solicită o viziune teoretică 
limpede, de perspectivă. Pentru 
că totul este interdependență, de
venire rapidă, prefacere specta
culoasă.

Este un mare merit al partidului 
nostru, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
că, ințelegînd noile elemente ale 
corelației fundamentale dintre 
activitatea teoretică și cea prac
tică, pornind de la adevărurile 
fundamentale ale socialismului 
științific, a desfășurat o vastă 
muncă de generalizare teoretică a 
experienței țării noastre in edifi
carea noii societăți, de veritabilă 
îmbogățire a teoriei revoluționare. 
Aflată într-un firesc și necesar 
proces de continuitate cu orientă
rile profund novatoare trasate de 
Congresul al IX-lea, de celelalte 
congrese și conferințe naționale 
ce au urmat, activitatea teoreti- 
co-ideologică a cunoscut momente 
de remarcabilă efervescență crea
toare în anii ce au trecut de la 
Congresul al XII-lea. Este perioa
da cînd, pe baza aplicării creatoa
re a legităților general obiective 
la condițiile concrete din țara 
noastră, a studierii aprofundate a 
realităților ‘specifice actualei eta
pei s-au formulat o serie de apre
cieri noi cu1'privire lă importanța 
cunoașterii ...istoriei patriei pentru 
întreaga activitate teoretico-ideo- 
logică și politico-educativă, esen
ța statului nostru socialist, la dia
lectica relațiilor partid-stat, exis- 
tență-conștiință socială, la perma
nența spiritului revoluționar etc. 
Este perioada cînd însăși activi
tatea teoretico-ideologică s-a 
bucurat de o importanță deose
bită — ea formînd obiectul unor 
analize largi la Congresul al 
XII-lea, la Conferința Națională, 
la plenara C.C. al P.C.R. din iunie 
1982, la Consfătuirea de lucru de 
la Mangalia. în rubrica de față, 
„Scinteia" iși propune să înfăți
șeze pe larg tocmai aceste apre
cieri și teze noi care îmbogățesc 
zestrea teoretică, ideologică a 
partidului nostru, tezaurul de idei 
al comunismului științific. Dezba
terea de astăzi este consacrată 
concepției partidului nostru, a 
secretarului său general, despre 
rolul și importanța activității teo- 
retico-ideologice in etapa actuală. 
Participanți ; Iosif Boda, prodecan 
la Academia „Ștefan Gheorghiu", 
dr. Nicolae Lotreanu, dr. Gheorghe 
Marinică.

NICOLAE LOTREANU : Orizon
tul teoriei este indispensabil atît 
înțelegerii și evaluării fenomene
lor sociale, cit si elaborării proiec
telor de viață pentru fiecare om.

Dacă în plan individual, in lipsa 
orizontului teoretic se riscă doar 
epuizarea resurselor personalității 
proprii, in plan social consecințele 
sint incalculabile atît pe termen 
scurt cit și — sau mai ales — pe 
termen lung. Iată de ce preocu
parea partidului pentru activita
tea teoretică, politico-educativă 
constituie una dintre condițiile 
esențiale ale conducerii sociale pe 
care o exercită. Acest tip de acti
vitate a devenit în societatea 
noastră o forță vie a construcției 
socialiste. Stau mărturie in această 
privință strălucita contribuție a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ana
lizele de extraordinară profunzime 
prin care inaugurează etapele 
jalon ale construcției socialiste in 
țara noastră. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „trebuie să 
spunem deschis că asistăm la o

Latură inseparabilă a procesului 
de conducere socială

GHEORGHE MARINICA : Este 
firesc ca — intr-o epocă de mari 
și profunde transformări pe 
toate planurile vieții sociale. într-o 
epocă in care procesul revoluțio
nar mondial se desfășoară intr-o 
largă diversitate de condiții, ceea 
ce ridică in fata partidelor comu
niste și muncitorești, a forțelor 
progresiste probleme noi — afirma
rea largă a spiritului creator să 
capete puterea unui imperativ. Este 
tocmai ceea ce a subliniat cu pu
tere. in repetate rinduri. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este cerința 
sub semnul căreia și-a desfășurat 
activitatea partidul, cu precădere 
în ultimii douăzeci de ani. Așa 
cum re relevă și în documentele 
de partid, noi creăm în lumina 
unei concepții revoluționare care 
ne călăuzește permanent. Activi
tatea pe care o desfășurăm este 
chemată să descifreze noile reali
tăți și tendințe tocmai pentru a 
face să triumfe valorile de bază 
ale concepției noastre despre lume 
si societate, marile ei opțiuni, ma
rile ei teluri între cele două la
turi există un raport de interde- 

anumitâ răminere in urmă a acti
vității teoretice, ideologice, poli
tico-educative față de forțele de 
producție, față de schimbările in 
structura socială și in relațiile de 
producție. Se poate afirma că baza 
materială a societății noastre so
cialiste a mers mai înainte, s-a 
dezvoltat mai puternic decît con
știința socială, decît activitatea 
teoretică, ideologică, politico-edu
cativă. Aceasta are, fără îndoială, 
anumite urmări negative și tre
buie să acționăm pentru realizarea 
unei concordanțe cit mai depline 
între cele două laturi ale dezvol
tării sociale".

Pentru socialism, teoria devine 
o necesitate politică ce derivă din 
faptul simplu că această orînduire 
nu poate fi decit creația istorică 
conștientă a maselor largi popu
lare. De aceea, în viziunea secre
tarului general al partidului, acti
vitatea teoretică este strîns lega
tă de problemele dezvoltării con
științei. Atît elaborarea unor teo
rii valide, dar mai ales aplicarea 
lor, receptivitatea practicii sociale 
— și, in cadrul ei. înainte de orice, 
a instituțiilor politice ale socie
tății — sînt condiționate direct de 
nivelul general al conștiinței so
ciale. Responsabilitatea factorilor 
politici și curajul oamenilor sau 
colectivelor capabile de contribuții 
teoretice sînt condiții elementare 
ale apariției, pe acest plan, a 
noului.

Dispariția intereselor sociale an
tagoniste deschide calea afirmării 
unei concepții unitare despre lume 
și viață, a unor teorii concordan
te cu tabloul global asupra desti
nului uman pe care îl reprezintă 
gîndirea revoluționară a partidului 
comunist. în acest cadru, orice 
idee sau teorie creatoare poate fi 
asimilată Si pusă în fapt prin forța 
unei întregi națiuni sau societăți. 
Dar, cum ne atrage atentia secre
tarul general al partidului, afir
marea unei concepții unitare pre
supune neapărat o luptă perma
nentă între diferite teze și con
cepții despre organizarea mal 
bună a forțelor de producție, a re
lațiilor sociale, a vieții maselor 
populare.

în această luptă constă, dealtfel, 
esența vitalității concepției revo
luționare a clasei muncitoare, 
se înnoiește mereu pe măsura 
creșterii capacității oamenilor de a 
înțelege distinct și creativ proce
sele sociale pe plan național și 
internațional și de a urma calea 
necesității istorice obiective. Lup
ta de idei, asigurarea unui cadru 
democratic al dialogului deschis și 
loial al opiniilor constituie o ne
cesitate absolută a confruntării 
dialectice a noului și vechiului.

IOSIF BODA : Aș dori, în con
tinuare, să relev spiritul revolu
ționar, autentic marxist, de reală 
deschidere față de nou, în care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu defi
nește însuși rolul creației teore- 
tico-ideologice în etapa actuală. 
Este o concepție care pune cu 
putere în relief marile virtuți 
dialectice, revoluționare ale gin- 
dirii secretarului general al parti
dului, rolul hotăritor in aplicarea 
creatoare a adevărurilor generale 
ale materialismului dialectic și 
istoric la particularitățile țării 
noastre și ale etapei actuale, în 
generalizarea teoretică a expe
rienței construcției socialiste în 
România. în condițiile in care edi
ficarea noii orînduiri se desfășoa
ră in împrejurările deosebite, crea
te de afirmarea puternică a revo-. 
luției tehnico-științifice, de trans
formările profunde pe care le-a 
determinat aceasta în viața socia
lă, de cronicizarea crizei societății 
capitaliste — activitatea teoretico- 
ideologică de studiere a probleme
lor noi ale dezvoltării sociale, ale 
construcției socialiste capătă o im
portanță deosebită în conducerea 
științifică a societății, în funda
mentarea riguroasă a deciziilor. 
Din această perspectivă își dezvă
luie importanța deosebită pentru 
însuși progresul construcției so
cialiste din România cerința sub
liniată în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la plenara din 
iunie 1982 de a se elabora un am
plu program de activitate teore
tică și ideologică, menit să stimu
leze preocupările in direcția abor
dării creatoare, in spiritul con
cepției despre lume și societate, a 
tuturor fenomenelor interne și in
ternaționale, să călăuzească parti
dul și poporul în opera de trans
formare revoluționară a societății.

Ea-

pendență, de corelații multiple ce 
trebuie bine înțeles si respectat. 
Creăm pentru a asigura succesul 
operei de construcție socialistă și 
avînd în permanență răspunderea 
îmbogățirii teoriei revoluționare, 
menținerii prospețimii și capaci
tății sale interpretative.

Iată, dacă ar fi să ne referim la 
concepția partidului nostru privi
toare la forțele in măsură să asi
gure progresul contemporan ne 
apare limpede că ea asimilează 
ceea ce dezvoltarea contemporană 
a adus nou, păstrînd în același 
timp o profundă fidelitate față de 
tezele socialismului științific. A- 
tenția de prim ordin acordată dez
voltării forțelor de producție, per
fecționării relațiilor sociale cores
punde rolului hotăritor ce revine 
acestor elemente în modelul mar
xist de modernizare socială. Preo
cuparea pentru dezvoltarea amplă 
a democrației socialiste, pentru 
crearea cadrului menit să asigure 
participarea cetățenilor la condu
cerea țării reprezintă răspunsul so
cietății noastre la principiul ma
terialismului istoric potrivit că

ruia masele au un rol hotăritor în 
victoria idealului socialist. Tezele 
și aprecierile privind creșterea ro
lului conducător al partidului, 
sporirea funcțiilor statului în or-

Teze și aprecieri ce îmbogățesc 
tezaurul socialismului științific

IOSIF BODA : Așa cum subli
niam mai înainte, în perioada care 
a trecut de la Congresul al XII-lea 
și-au găsit aprofundări sau au fost 
elaborate aprecieri noi cu privire 
la o serie de probleme de maxi
mă importanță ale construcției 
socialiste.

O majoră semnificație teoretică 
prezintă, în acest sens, aprecierea 
secretarului general al partidului 
privitoare la rolul istoriei in edu
carea patriotică socialistă a mase
lor, in conceperea și orientarea 
întregii activități teoretico-ideolo- 
gice și politico-educative.

A cultiva, prin activitatea noas
tră, asemenea valori ale istoriei 
naționale cum sint atașamentul 
ferm față de cauza libertății și in
dependenței, pentru unitate și 
propășire, a Ie așeza la baza în
tregii activități teoretico-ideolo- 
gice înseamnă a asigura premisele 
dezvoltării poporului pe liniile 
de forță care i-au definit progre
sul de pînă acum, a crea condiții 
pentru ca el să-și amplifice con
tribuția la îmbogățirea culturii și 
civilizației universale.

Dacă studiul istoriei oferă fun
damentele activității teoretice și 
politico-educative, țelul acestei 
activități trebuie să fie indiscu
tabil cultivarea atașamentului față 
de orinduirea noastră, a încrederii 
în socialism. Inițiind o analiză 
pătrunzătoare, realistă a stadiu
lui actual al construcției socialiste 
în România, secretarul general al 
partidului dezvoltă teze și apre
cieri care au, în multe privințe, o 
valabilitate mai largă decît ca
drul țării noastre, reprezentînd o 
autentică îmbogățire a fondului de 
idei al socialismului științific. Se 
cuvine relevat, cu deosebire, în 
acest sens, faptul că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu previne asupra 
pericolului reprezentat de acele 
viziuni idilice despre socialism, 
care iau naștere prin raportare la 
un model unic, la un tip ideal de 
societate, și nu la orinduirea so- 
cialistă, așa cum se prezintă ea în 
viață- î Persistența unor asemenea 
optidi poate alimentă '6'TBPIe Se "
..atitudini ..de pasivitate, de aștep
tare ca mersul istoriei să lucreze 
în favoarea noii societăți, pe de o 
parte, iar pe de alta, de dezorien
tare, atunci cînd orinduirea nouă 
ar fi confruntată cu dificultăți 
inerente unui proces de dezvoltare. 
Concepția secretarului general des
chide o perspectivă clară mersului 
nostru înainte, înarmează prin 
analiza lucidă și realistă, eviden
țiind posibilitățile superioare ale 
orînduirii noastre de a se dezvolta 
și a-și afirma superioritatea.

GHEORGHE MARINICA : Este 
meritul incontestabil al secreta
rului general al partidului nostru

Instrument prețios în perfecționarea 
activității sociale

NICOLAE LOTREANU : Crea
ția teoretică este, prin ea însăși, 
asumarea luptei pentru afirmarea 
personalității societății și epocii in 
care trăim, împotriva anchilozei 
spirituale pe care pragmatismul și 
automulțumirea o instalează acolo 
unde ajung să domine. înainte 
chiar de a fi un act de cunoaștere, 
teoria este un act de conștiință.

Socialismul este intim legat de 
conștientizarea maselor largi 
populare asupra sensurilor exis
tenței și dezvoltării omului și so
cietății.

Socialismul este o societate nouă 
la scară milenară. Inovația, crea
ția, invenția socială constituie ne
cesități comparabile cu nevoia de 
hrană. O primă și de neînlăturat 
condiție este deci stimularea pro
ceselor de conștientizare la toate 
nivelurile existenței umane. Dacă 
o asemenea condiție este întrunit^ 
și corelată cu un dialog ideologic 
și politic aprofundat asupra carac
terului și naturii obiectivelor și 
necesităților sociale în fiecare mo
ment al dezvoltării societății, pen
tru a procura cetățenilor mijloa
cele cognitive de a-și căuta o cale 
în care capacitățile și interesele 
lor sînt compatibile cu necesitatea 
socială, atunci conștientizarea pe 
care o vizăm va atinge un nivel 
creativ-constructiv eficace, odată 
cu maturizarea educațională, so
cială și culturală a individului 
uman. în acest context capătă o 
largă semnificație cerințele formu
late de secretarul general privind 
intensificarea eforturilor in știin
țele sociale vizînd descifrarea le
găturilor, a corelațiilor dintre tre
buințe, interese și aspirații indi
viduale, de o parte, și normele și 
valorile sociale. Nu este suficient 
să constați că activitatea teoreti
că nu este eficientă decît dacă în- 
tîlnește interesele nemijlocite ale 
oamenilor, ci trebuie descoperită 
această „cale de întîlnire". Mij
loacele empirice sint departe de a 
fi suficiente. Cercetarea științifică 
a socialului este chemată să adîn- 
cească tocmai aceste domenii ale 
comunicării dintre individual, par
ticular și general in activitatea 
teoretică și ideologică.

GHEORGHE MARINICA : Pu
tem afirma, cu deplin temei, că, 
în această epocă de profunde pre
faceri revoluționare, s-a realizat o 
și mai strinsă legătură între teorie 
și practică, programele de dezvol
tare economico-socială și cultu
rală izvorînd din cerințele vieții 
sociale și. avînd la bază înalta res
ponsabilitate a partidului nostru 
față de destinele socialiste ale 
patriei.

în viziunea partidului nostru, 
creația teoretică reprezintă o pre
misă a dezvoltării, un factor prin- 

ganizarea vieții sociale învederea
ză sesizarea importanței pe care 
factorul conștient, subiectiv o are 
în succesul operei de construcție 
socialistă.

de a fi aprofundat teoria cu pri
vire la rolul contradicțiilor în so
cialism, de a fi dat o perspectivă 
clară, realistă, riguros științifică 
cu privire la cunoașterea și solu
ționarea corespunzătoare a aces
tora in procesul dezvoltării revo
luționare a societății.

Pe planul activității economice . 
am asistat la afirmarea plenară a 
orientărilor teoretice și practice 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire la caracterul determi
nant al dezvoltării impetuoase a 
torțelor de producție și reparti
zării lor armonioase pe întregul 
teritoriu al țării, ca premisă a pro
gresului multilateral al țării, a în
făptuirii dezideratelor etice, pro
fund umaniste ale societății noas
tre, ale consolidării independenței 
și suveranității naționale.

Elaborarea și aplicarea noului 
mecanism economico-financiar, a 
principiilor și instituțiilor auto- 
conducerii și autogestiunii mun
citorești, declanșarea unei acțiuni 
de proporții naționale pentru ob
ținerea unei înalte eficiente, a 
unei calități noi, superioare, în 
toate domeniile de activitate se 
constituie într-un puternic factor 
motrice al perfecționării organiză
rii și conducerii sociale, care des
chide largi perspective dezvoltării 
României.

Deschiderile teoretice operate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
ceea ce privește esența actuală a 
statului ca stat al democrației 
muncitorești, revoluționare, cla
rificarea problematicii proprietății 
întregului popor asupra avuției 
naționale și, ca urmare, trecerea 
unei părți însemnate în directa 
gospodărire și gestiune a colecti
velor de oameni ai muncii, în 
tripla lor calitate de producători, 
proprietari și beneficiari ai bunu
rilor materiale și spirituale, au 
contribuit la afirmarea puternică a 
energiilor creatoare ale maselor, a 
inițiativei muncitorești, la impli
carea mai directă a acestora în 
procesul dezvoltării unităților eco

nomice:'"’
■ IOSIF BODA: O deosebită în
semnătate prezintă tezele parti
dului nostru privind evoluția func
țiilor statului, raporturile dialec
tice dintre stat și partid, stat și 
societate, stat și democrație. Ideea 
centrală care se regăsește in aces
te contribuții teoretice vizează di
versificarea posibilităților de a 
îmbina activitatea organismelor 
democratice cu cea a statului și 
partidului, pentru a asigura exer
citarea de către clasa muncitoare, 
de către întregul popor a funcții
lor de conducere în societate, a 
controlului colectiv asupra întregii 
activități sociale.

cipal al accelerării progresului. O 
asemenea viziune cuprinzătoare 
include ca un element definitoriu 
obligația pentru organele și orga
nizațiile de partid, pentru toți fac
torii educaționali din societatea 
noastră de a dezbate cu oamenii 
muncii opțiunile partidului și po
porului, obiectivele dezvoltării 
noastre viitoare. Un program, ori- 
cit de valoros, trebuie, pentru a fi 
tradus integral în viață, cunoscut 
și asumat de colectivele de oa
meni ai muncii. De aici importan
ța covîrșitoare pe care o deține 
munca educativă de explicare a 
imperativelor dezvoltării actuale, 
de cultivare a atașamentului la 
idealurile și valorile noastre, a 
hotărîrii de a face totul pentru în
făptuirea lor. Acum, cînd se află 
în dezbatere proiectul de Direc
tive. munca politico-educativă nu 
poate avea alt țel mai nobil decît 
acela de a face din acest amplu 
program de dezvoltare a țării in 
viitorul cincinal și deceniu un 
program de muncă pentru fiecare 
colectiv, pentru fiecare comunist 
și om al muncii.

IOSIF BODA : însușindu-și spiri
tul creator al materialismului dia
lectic și istoric, secretarul general al 
partidului înscrie o contribuție re
marcabilă la îmbogățirea gîndirii 
revoluționare, la definirea într-un 
spirit cu adevărat modern a rolu
lui și importanței creației teore
tice în edificarea noii societăți, 
prin îmbinarea reflecției teoretice 
cu preocupările în direcția dina
mizării activității practice, prin 
sintetizarea elementelor de nou
tate pe care aceasta le propune. 
Rolul și semnificațiile adînci ale 
creației teoretice decurg din în
săși sesizarea veritabilei esențe a 
socialismului, care înseamnă înain
te de toate creație, muncă, răs
pundere. Așa cum a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu în re
petate rînduri, acestea sînt armele 
principale ale societății noastre, 
izvoarele sale de prosperitate și 
progres. Orice greutate poate fi 
învinsă dacă munca și activitatea 
sint temeinic organizate, dacă sînt 
folosite așa cum se cuvine aceste 
pîrghii de progres ale societății 
contemporane — știința și tehnica 
— dacă cultivăm în conștiința oa
menilor stăruința pentru izbînda 
telului socialist. Activitatea teore
tico-ideologică trebuie să se inte
greze temeinic, aceste mărețe ope
re istorice să contribuie la fău
rirea premiselor spirituale ale pro
gresului nostru, să influențeze per
manent mersul înainte al societății, 
conștiința și gîndirea revoluționară 
a oamenilor.

Dezbatere realizată de
Paul DOBRESCU

CONFERINȚELE DE DARE 
DE SEAMĂ ȘI ALEGERI

-moment important în întărirea
spiritului revoluționar, în

perfecționarea activității organizațiilor de partid
Cimp larg afirmării noului, 

progresului tehnic
Desfășurată în atmosfera insu- 

flețitoare. de puternică angajare 
politică determinată de apropiatul 
forum al comuniștilor, conferința 
organizației municipale de partid 
Turda a pus cu pregnantă în evi
dență dezvoltarea economico-so
cială pe care a cunoscut-o in ulti
mii ani, asemenea tuturor localită
ților țării, acest important centru 
industrial, ca urmare a orientărilor 
și indicațiilor date de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vi
zitelor de lucru in județul Cluj. 
Toate acestea s-au constituit in pu
ternice temeiuri ale exprimării de 
către participanții la dezbateri a 
deplinei lor adeziuni față de hotă- 
rirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27 
iunie a.c. cu privire la realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
suprema funcție de secretar gene
ral al partidului la Congresul al 
XIII-lea. Ei au subliniat că acest 
act fundamental reprezintă certitu
dinea mersului neabătut al Româ
niei pe drumul luminos al socia
lismului și comunismului.

Făcînd bilanțul muncii desfășu
rate de organele și organizațiile de 
partid, cei care au luat cuvintul in 
cadrul dezbaterilor au arătat că, în 
perioada care a trecut de la alege
rile precedente, a sporit capacitatea 
de organizare și conducere politică 
a acestora, de unire și mobilizare a 
energiilor creatoare ale oamenilor 
muncii, concretizate în depășirea 
prevederilor de plan la principalii 
indicatori în toți anii actualului 
cincinal, ceea ce a făcut să crească 
contribuția municipiului la dezvol
tarea economică a județului și a 
țării. în perioada analizată s-a ob
ținut un spor de producție-marfă 
industrială peste plan în valoare de 
425 milioane lei, concretizat în 292 
mii tone ciment, 2 463 tone oxiclo- 
rură de cupru, 32 700 mc prefabri
cate din beton, au fost asimilate 
peste 100 noi repere pentru auto
turisme, tipuri noi de izolatori de 
înaltă și medie tensiune, articole de 
sticlărie și altele. Preocuparea pen
tru introducerea progresului teh
nic, gospodărirea judicioasă a mij
loacelor tehnice și materiale, creș
terea gradului de valorificare a 
resurselor energetice și materiale 
sfe reflectă în dinamica productivi
tății muncii, diminuarea consumu- 
'rilor specifice și a costurilor ma
teriale. Pe cele nouă luni, de exem
plu, productivitatea muncii a fost 
realizată în proporție de 102.6 la 
sută, aproape întregul spor de pro
ducție fiind obținut pe seama a- 
cestui indicator, care exprimă ca
litatea muncii. Au fost date în 
folosință 932 apartamente, un spi
tal cu o capacitate de 430 paturi, 
ateliere-școală, o sală de sport și 
altele.

In cuvintul său, loan Moraru 
(întreprinderea „Electroceramica") 
arăta că organizația de partid a ac
ționat cu toată hotărîrea pentru 
înnoirea și modernizarea produc
ției, pentru ridicarea eficientei 
muncii, fiind înfăptuite cu succes 
sarcinile date de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul vizitei de 
lucru in întreprindere in toamna 
anului trecut, de a se asigura reali
zarea întregului necesar de izola
tori electroceramici pentru econo
mia națională și creșterea exportu
lui. Despre sporirea preocupărilor 
organizațiilor de partid pentru ri
dicarea nivelului calitativ și tehnic 
al producției, creșterea. în confor
mitate cu prevederile din progra
mele speciale, a productivității 
muncii, reducerea costurilor de pro
ducție au vorbit și alți delegați la 
conferință, insistind asupra unor 
lipsuri și neajunsuri din activitatea 
organelor și organizațiilor de partid, 
a organelor de conducere colectivă, 
reflectate în nerealizarea unor sar
cini economice. Iulian Vidrașcu

MANIFESTĂRI POLITICO-EDUCATIVE
In întimpinarea marelui forum al comuniștilor, in întreaga țară se 

desfășoară numeroase manifestări politico-ideologice si cultural-educa
tive care se bucură de o largă participare a oamenilor muncii de toate 
virstele și profesiile.

La Clubul Combinatului siderur
gic Galați, numeroși oțelari, furna- 
liști, laminoriști, alți oameni ai 
muncii de la vetrele cu foc nestins 
au participat la expunerea-dezba- 
tere cu tema „Congresul al XIII- 
lea al partidului — vibrantă che
mare pentru înfăptuirea mobiliza
toarelor sarcini ale cincinalului 
1986—1990". Manifestarea a prile
juit o amplă trecere in revistă a 
realizărilor dobindite în anii con
strucției socialiste, îndeosebi de la 
Congresul al IX-lea, de cînd în 
fruntea partidului a fost ales tova
rășul Nicolae Ceaușescu, succese 
care constituie o puternică temelie 
pentru împlinirile viitoare prevă
zute în proiectul Directivelor ma
relui forum al comuniștilor. Parti
cipanții au dezbătut, de asemenea, 
intr-un dialog viu, creator și anga- 
jant, modalitățile de acțiune pen
tru așezarea întregii activități din 
siderurgia gălățeană pe temeiul e- 
ficienței economice superioare, 
pentru atingerea unei producții de 
10 milioane tone oțel anual, așa 

f'cum prevăd documentele de partid.
★

Sub genericul „Partid erou, po
por erou", centrul județean Gorj 
de îndrumare a creației populare a 
inițiat o stagiune artistică dedicată 
celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului. Inaugurată la cluburile 
minerilor din centrele industrial-a- 
grare Motru și Rovinari, originala 
stagiune înscrie în program spec
tacole de muzică și poezie patrio
tică și revoluționară pentru mineri, 
energeticieni, petroliști, construc
tori, muncitori forestieri și lucră
tori ai ogoarelor. Totodată vor fi 
vernisate expoziții de artă plastică 

(Combinatul de lianți și materiale 
refractare) a spus că — deși colec
tivul acestei mari unități producă
toare de materiale de construcții a 
depășit planul la ciment pe nouă 
luni cu 41 000 tone și a început fa
bricarea cimentului alb, sortiment 
de înaltă calitate cerut de indus
tria construcțiilor — s-a făcut mai 
puțin pentru reducerea consumuri
lor de combustibil și energie elec
trică și creșterea exportului. Orga
nizația de partid a stabilit măsuri 
politice, organizatorice și tehnice 
corespunzătoare care angajează co
muniștii, întregul colectiv, în recu
perarea restanțelor la unii indica
tori, și îndeplinirea, pînă la Con
gresul al XIII-lea al partidului, a 
planului la producția-marfă. Alți 
vorbitori, printre care Tiberiu Ro- 
deanu (Secția de cercetări chimice 
„Transilvania"), Traian Bucea (în
treprinderea „9 Mai"), Szekely Ist
van (întreprinderea de materiale 
de construcții) au arătat că tre
buie să sporească și mai mult 
preocuparea organizațiilor de par
tid, a comuniștilor pentru promo
varea noului, care să se reflecte în 
realizarea de către fiecare unitate 
a unor produse cu inalți parametri 
calitativi, cu consumuri reduse de 
materii prime și materiale, de 
combustibil și energie. Și aceasta 
cu atit mai mult cu cit, în perioada 
analizată, nu s-a reușit peste tot 
ca unele din produse să răspundă 
pe deplin exigențelor de calitate

CONSEMNATE ȘI

ÎN PROCESELE VERBALE

Răspuns comunist
In conferința Comi

tetului de partid al 
sectorului 4 din Capi
tală despre întreprin
derea de motoare die
sel s-a vorbit, in ge
neral, pozitiv. „O în
treprindere care s-a 
modernizat din teme
lii"— „O întreprindere 
căreia îi revin sarcini 
deosebit de importan
te pentru dotarea eco
nomiei naționale". E 
drept că a fost citată 
Si in categoria unită
ților in care „procesul 
de asimilare a noilor 
produse nu se desfă
șoară incă in ritmul 
cerințelor mereu mai 
mari".

Două aprecieri con
tradictorii ? Aparent, 
da. Secretarul comite
tului de partid. Con
stantin Stroiescu, in 
cuvintul său, a limpe
zit lucrurile. „între
prinderea noastră, 
spunea el, a cunoscut 
in ultimii 15 ani — 
dacă mă pot exprima 
așa — o adevărată re
voluție. De trei ori 
Si-a schimbat profilul. 
De trei ori a luat-o de 
la inceput. Inițial a 
fost unitate specializa
tă in reparații auto. 
Apoi a devenit o în
treprindere din fami
lia celor de tehnică de 
virf — „Automatica". 
Iar de numai cițiva 
ani se ocupă de pro
ducția de motoare 
diesel. Fiecare din a- 
ceste etape este legată 
de vizitele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în 

întreprinderea noas
tră. Dinsul a decis de 
fiecare dată locul pe 
care trebuie să-l ocu
pe unitatea noastră in 
strategia dezvoltării e- 
conomiei naționale".

Asemenea reprofilări 
din mers, fără ca pro
ducția să fie oprită o 
singură secundă, nu 
sint deloc ușoare. 
Sint adevărate exa
mene, și incă dintre 
cele mai grele, pentru 
colectivul respectiv. 
Dar comuniștii de aici, 
ințelegind grija secre
tarului general al par
tidului pentru dezvol
tarea și propășirea ță
rii, deci și pentru des
tinul unității lor, au 
învins mereu obstaco
lele inerente unor ase
menea situații. In 
primul rînd, pe cele 
legate de mentalitatea 
„oamenilor cu meserii 
fixe". Pentru că, de 
la repararea motoare
lor auto obișnuite 
pină la producerea de 
motoare diesel e o 
cale lungă. Pe care 
nimeni nu o poate 
străbate fără eforturi. 
Și ei, împreună cu cei
lalți oameni ai mun
cii, au învățat să fie 
„meseriași universali". 
Că au reușit o dove
dește și faptul că in 
ultimii doi. ani (1982 
și 1983), unitatea și-a 
îndeplinit toți indica
torii de plan. Ba. mai 
mult, s-a situat in 
rindul întreprinderilor 
fruntașe pe ramură. 
Atunci cum se explică

și artă fotografică înfățișînd reali
tățile noi, socialiste din județul 
Gorj. La reușita stagiunii își aduc 
contribuția artiști amatori, inter- 
preți și creatori din județ, laureați 
ai Festivalului național „Cîntarea 
României", precum și invitați de la 
diferite instituții artistice din țară.

★
„Concepția revoluționară novatoa

re a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
despre dezvoltarea învățămintului 
superior" a fost tema simpozionu
lui organizat de comitetul de 
partid al Centrului universitar 
București, în cinstea celui de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român. Au participat mem
bri ai senatelor și consiliilor pro
fesorale din instituțiile bucureștene 
de învățămint superior, cercetători 
științifici, studenți. Comunicările 
prezentate au evidențiat concepția 
revoluționară a secretarului gene
ral al partidului privind perfecțio
narea școlii superioare românești 
prin aprofundarea integrării proce
sului instructiv-educativ cu cerce
tarea științifică și munca produc
tivă. concepție strălucit ilustrată în 
proiectul de Directive ale Congre
sului al XIII-lea al partidului, în 
strînsă concordanță cu dezvoltarea 
economică și socială a patriei.

*
La sala „Arta" a Muzeului jude

țean din Vaslui s-a deschis o ex
poziție documentară care, prin gra
fice, panouri și fotografii, prin in
termediul altor exponate înfățișea
ză mărețele împliniri ale oamenilor 
muncii din această parte a țării în 
perioada care a trecut de Ia Con
gresul al IX-lea al partidului, dez

cerute de beneficiari, consumurile 
de materiale și energie fiind incă 
mari la o seamă de produse, ceea 
ce grevează asupra eficientei eco
nomice.

Elena Faur, Ioan Mircea, Ioan 
Miron, Maria Deteșan, referindu-se 
la munca politico-educativă, au re
levat că organizațiile de partid, or
ganizațiile de masa și ooștești, in
stituțiile culturale, școala trebuie să 
facă măi mult pentru educarea re
voluționară a oamenilor muncii, 
pentru a asigura fiecărei acțiuni un 
bogat conținut de idei, cu implica
ții puternice asupra formării și dez
voltării conștiinței socialiste, in 
creșterea gradului de responsabili
tate in activitatea de producție, in 
pregătirea tineretului pentru mun
că și viață, pentru înfăptuirea 
hotărîrilor de partid.

Toate acestea impun, așa cum 
s-a prevăzut în hotărirea adoptștă 
de conferință, perfecționarea stilu
lui și metodelor de muncă ale or
ganelor și organizațiilor de partid, 
participarea activă, responsabilă, a 
tuturor comuniștilor la solutionarea 
problemelor ce se ivesc în între
prinderi și instituții, la locurile lor 
de muncă, asigurindu-se, în toate 
unitățile, o îmbunătățire substan
țială a calității și eficienței muncii 
de partid.

Marin OPREA
corespondentul „Scînteii"

NECONSEMNATE

critica din conferință?
Răspunsul l-a dat a- 

celași secretar : „In 
iureșul îndeplinirii 
sarcinilor încredința
te, noi am apelat nu
mai la efortul perso
nal al oamenilor de a 
se autodepăși. N-am 
înțeles la timp că 
o asemenea reprofi
lare cere practic re
ciclarea cunoștințelor 
profesionale ale tu
turor cadrelor. De la 
muncitor pină la di
rector. Acum știm ce 
avem de făcut. Oa
menii mai învață și 
din greșeli. Comuniștii 
cu pregătire tehnică 
superioară vor răs
punde, pe baza unui 
program întocmit de 
către comitetul de 
partid,, de ridicarea 
calificării tuturor ca
drelor. Modul in care 
vom acționa în acest 
sens nu este numai o 
autocritică. Este și 
răspunsul nostru co
munist la îndemnurile 
tovarășului 1 Nicolae 
Ceaușescu de a ne mă
sura forțele. în dome
niul tehnicii, nu cu cei 
aflați la jumătatea 
drumului spre perfor
manțele înalte. Ci cu 
cei din vîrful pirami
dei. Dacă vrem să fim 
cei mai buni. Și noi 
vrem".

O autocritică și sin
ceră, și convingătoare. 
Vn frumos răspuns co
munist.

Constantin
PRIESCU

voltarea impetuoasă social-econo- 
mică a meleagurilor vasluiene în 
acest răstimp, contribuția județului 
la creșterea avuției naționale. Sint 
prezentate aspecte din timpul vizi
telor de lucru ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu efectuate în u- 
nități industriale și agricole din ju
dețul Vaslui.

★
La Suceava s-a desfășurat sim

pozionul „Epoca Ceaușescu — epo
ca marilor infăptuiri revoluționa
re", manifestare ce a prilejuit evi
dențierea puternicei dezvoltări a 
României socialiste în ultimele 
două decenii, de cînd in fruntea 
partidului și statului se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a trans
formărilor înnoitoare intervenite in 
viața tuturor localităților patriei.

In încheiere a fost prezentat re
citalul de versuri patriotice „Oma
giu marelui Congres".

★
La Casa de cultpră a sindicatelor 

din Focșani a avut loc simpozionul 
„Conținutul și etapele construcției 
socialismului in România. P.C.R., 
conducătorul poporului român pe 
calea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a înain
tării spre comunism", iar casa mu
nicipală de cultură din aceeași lo
calitate a găzduit spectacolul „O- 
magiu partidului, omagiu conducă
torului iubit". La rindul ei, între
prinderea cinematografică a jude
țului Vrancea a programat in mai 
multe comune expuneri cu tema 
„Congresul al IX-lea — Congresul 
al XIII-lea — arc glorios de împli
niri în timp". La Casa științei și 
tehnicii pentru tineret din Mără- 
șești s-a desfășurat dezbaterea „O- 
rientările de perspectivă Bre dez
voltării economico-sociale a Româ
niei".

(Agerpres)
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Ambasadorul Australiei

Cu prilejul aniversării Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie

(Urmare din pag. I)
Inminind scrisorile de acreditare, 

ambasadorul australian John Henry 
Allen Hoyle a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in numele gu
vernatorului general, al Guvernului 
și poporului Australiei, cele mai bune 
urări de sănătate si fericire persona
lă, de bunăstare si prosperitate pen
tru poporul român.

în cuvîntarea prezentată de am
basador sînt evocate bunele relații 
dintre Australia si România si sînt 
evidențiate posibilitățile de dezvol
tare a acestor relații, in avantajul 
reciproc. De asemenea, in cuvintare 
se dă o înaltă apreciere rolului con
structiv al politicii României pe plan

(Urmare din pag. I)
Cu acest prilej, ambasadorul De- 

metrio Boersner a transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. in numele 
președintelui Republicii Venezuela. 
Jaime Lițsinchi, cele mai bune urări 
personale, iar poporului român urări 
de bunăstare și progres.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador este exprimată dorința sinceră 
a guvernului venezuelean de a în
tări și intensifica legăturile de 
prietenie si colaborare dintre țările 
noastre, de a extinde conlucrarea in 
domeniile politic, economic și cultu
ral. precum și in sfera relațiilor 
internaționale. Sînt apreciate efortu
rile întreprinse de șeful statului 
român in favoarea păcii și destinde

(Urmare din pag. I)
Ambasadorul Mogens Edsberg a 

transmis, cu acest prilej, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros 
și urări de bine din partea reginei 
Danemarcei, Margareta a Il-â, iar 
pentru poporul român urări de feri
cire și prosperitate.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador se relevă bunele relații, cu în
delungate tradiții, dintre Danemarca 
și România, care stau la baza legă
turilor actuale de prietenie și de res
pect reciproc dintre țările noastre, 
legături care s-au intărit după vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, in Dane

Ambasadorul R. D. Germane
(Urmare din pag. I)

înminînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul Herbert Plaschke a 
transmis șefului statului român/ con
ducerii de partid și de stat a Re
publicii Socialiste România cele mai 
cordiale salutări prietenești și cele 
mai bune urări din partea tovarășu
lui Erich Honecker, secretar general 
al C.C. al Partidului Socialist Unit 
din Germania, președintele Cohsiliu- 
lui de Stat al R.D. Germane.

Ambasadorul R.D. Germane â evo
cat, în cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej, solidaritatea și colaborarea 
frățească dintre partidele, statele și 
popoarele noastre, rolul hotăritor al 
întîlnirilor dintre tovarășii Erich 
Honecker și Nicolae Ceaușescu In 
dezvoltarea și extinderea acestor re
lații. De asemenea, cuvîntarea evi
dențiază succesele și realizările ob

FOTBAL

Campionatul face loc
După ce a fost străbătută prima 

treime a campionatului național 
1984—1985, în fruntea clasamentului 
general se află, pe mai departe, tot 
umăr la umăr. Steaua și Dinamo, 
fiecare cu cite 18 puncte. Ambele 
formații au rezolvat la două goluri 
diferență jocurile cu adversarele din 
etapa a Xl-a (Steaua — Corvinul 
4—2 și Dinamo — S.C. Bacău — 2—0) 
și ele se vor înfrunta in meci direct 
duminica viitoare. Un anume avantaj 
înclină spre Steaua, care se va pu
tea pregăti întreaga săptămină pen
tru derbi, in timp ce Dinamo se în
dreaptă cu toată atenția in aceste 
ore și zile asupra returului contra lui 
Bordeaux din „Cupa campionilor"1, 
răminindu-i la dispoziție numai joi. 
vineri și sîmbătă în vederea reface
rii jucătorilor și a preparativelor 
concrete.

Deocamdată, Sportul studențesc. 
Învinsă în deplasare (1—2, cu Poli
tehnica Timișoara), a pierdut teren 
in clasament (14 puncte) și va avea 
un adversar dificil, duminica vii
toare, pe Rapid (aceasta 0—0, la Iași, 
cu Politehnica), Surpriza in clasa
mentul general apare odată cu locul 
al patrulea, loc pe care a urcat Glo
ria Buzău, din nou învingătoare pe 
teren advers, la Baia Mare, cu 2—1. 
Gloria are acum 13 p.. cu un punct 
mai puțin decît Sportul studențesc, 
ceea ce ne amintește cit de nefon
date au fost pronosticurile neîncre
zătoare la adresa buzoienilor. după 
acel Gloria — Sportul studențesc 
0—3 din prima etapă.

Pe locul al cincilea în clasament, 
cu 11 p.. F.C. Argeș, învingătoare cu 
3—0 în fața A.S.A., aceasta ne lo
cul al șaselea, tot cu 11 p. Univer
sitatea Craiova (1—0 cu Jiul) ocupă 
locul următor, de asemenea, cu 11 p.; 
un meci restanță, pe care il va juca 
după ce vor trece grijile returului 
cu Olympiakos Pireu, ii oferă posi
bilitatea să urce citeva trepte în caz 

extern si se relevă punctele de ve
dere comune ale celor două țări 
într-o serie de probleme ale actuali
tății internaționale.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Nicolae Ceaușescu a ru
gat să se transmită guvernatorului 
Australiei cele mai bune urări de 
sănătate si fericire personală, de 
pâce si prosperitate pentru poporul 
australian prieten.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român sînt reliefate relațiile 
dintre România si Australia, premi
sele favorabile existente pentru am
plificarea acestor relații, in interesul 
țărilor si popoarelor noastre. De 
asemenea, este exprimată convin

Ambasadorul Venezuelei
rii. a politicii de independentă și 
colaborare, de soluționare construc
tivă a problemelor complexe ce con
fruntă epoca noastră.

Mulțumind pentru mesajul trans
mis. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat, la rîndul său. președintelui 
Jaime Lusinchi un salut prietenesc 
și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de progres și 
prosperitate pentru poporul vene
zuelean prieten.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român se exprimă dorința 
de a dezvolta și diversifica coope
rarea dintre România și Venezuela 
pe plan economic, politic și in alte 
domenii de interes comun, precum 
și pe arena internațională, pentru a 
spori contribuția celor două țări la 

Ambasadorul Danemarcei
marca. De asemenea, se exprimă do
rința guvernului danez de a intensi
fica conlucrarea dintre cele două 
țări, pe o bază trainică și avanta
joasă.

Mulțumind pentru mesajul transmis, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat, la rîndul său, reginei Mar
gareta a II-a cele mai cordiale urări 
de sănătate și fericire personală, de 
prosperitate pentru poporul danez 
prieten.

în cuvintul de răspuns al șefului 
statului român se apreciază evoluția 
ascendentă a relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre România și Da
nemarca și se exprimă convingerea 

ținute de poporul român în cei 40 
de ani de viață liberă, precum și 
bilanțul înfăptuirilor R.D. Germane 
în cei 35 de ani de la întemeierea, 
statului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru urările transmise și 
a adresat, la rindul său, tovarășului 
Erich Honecker, conducerii de partid 
și dș stat, poporului Republicii De
mocrate .Germane un cald salut prie
tenesc și cele mai bune urări.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român se relevă că relațiile 
dintre România și R.D. Germană au 
cunoscut o evoluție ascendentă, în 
toate domeniile, în folosul celor două 
popoare, al cauzei socialismului și 
păcii in lume.

Cuvîntarea subliniază rolul deose
bit de important al convorbirilor la 
nivel înalt în dezvoltarea prieteniei 
si colaborării româno—est-germane.

INFORMAȚII SPORTIVE

meciurilor europene
de victorie. Totuși, la fel ca și Di
namo, craiovenii vor avea alte difi
cultăți cu refacerea și pregătirea 
partidei de duminică, de la Pitești, 
una dintre partidele foarte intere
sante ale campionatului, F.C. Argeș 
— Universitatea Craiova.

După jocul F.C. Chimia — F.C.M. 
Brasov 1—0. vâlcenii se plasează pe 
locul 8. cu 11 p. Apoi clasamentul ne 
arată un grup de patru echipe cu 
cite 10 puncte : Rapid. Corvinul. F.C. 
Bihor (în etapa, a Xl-a, 1—0 cu F.C. 
Olt) și Politehnica Timișoara. Cu 
cite 9 puncte, sînt clasate mai depar
te F.C.M. Brașov și F.C. Olt; le ur
mează, cu cite 8 puncte, 'S.C. Bacău 
și F.C. Baia Mare; pe ultimele locuri, 
cu cite 7 puncte. Politehnica Iași și 
Jiul. Deci etapa viitoare va avea loc 
duminică. 11 noiembrie, cît partidele 
Steaua — Dinamo, Rapid — Sportul 
studențesc și F.C. Argeș — Univer
sitatea Craiova în prim plan.

Ca să fim drepți, campionatul trece 
in umbră odată cu apropierea ime
diată a partidelor echipelor noastre 
Dinamo București și Universitatea 
Craiova în cupele europene. Un pro
nunțat simț de răspundere față de 
culorile acestor cluburi și față de 
prestigiul fotbalului nostru domină 
întreaga pregătire a meciurilor re
tur. De miercurea trecută, practic.

vremea
•

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 6 noiembrie, ora 20 — 0 no
iembrie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
în general caldă, cu cerul variabil. Izo
lat, vor cădea ploi slabe și burnițe in 
prima parte a intervalului in ves
tul țării. Vîntul va sufla slab pînă la 

gerea că cele două state pot dezvolta 
o bună colaborare în sfera vieții in
ternaționale, pentru o politică de 
pace, independentă si cooperare în 
întreaga lume. Cuvîntarea sublinia
ză că România acționează pentru 
oprirea cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare, si în primul rind pentru 
dezarmare nucleară, pentru înceta
rea conflictelor si soluționarea paș
nică a problemelor litigioase dintre 
state, pentru o nouă ordine econo
mică internațională.

După solemnitatea înmînării scri
sorilor de acreditare. tovarășul 
Nicolae Ceausescu a avut o con
vorbire cu ambasadorul John Henry 
Allen Hoyle, rare s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

instaurarea unor raporturi noi între 
state, bazate pe deplină egalitate, 
pe respectul suveranității și inde
pendenței naționale, neamestec în 
treburile interne și avantaj re
ciproc. în cuvintare se arată, că 
România militează pentru apă
rarea păciii pentru dezarmare, si în 
primul rind pentru dezarmare nu
cleară, pentru soluționarea Prin 
tratative a problemelor litigioase 
dintre state, pentru lichidarea sub
dezvoltării și instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, pen
tru înfăptuirea unei lumi a păcii și 
cooperării.

După solemnitate. președintele 
Nicolae Ceaușescu ș-a întreținut 
într-o atmosferă cordială cu amba
sadorul Demetrio Boersner.

că potențialul economic al celor două 
țări permite o. creștere mai substan
țială a schimburilor economice, teh- 
nico-științifice și culturale româno- 
daneze. De asemenea, se apreciază 
că există condiții bune pentru ca 
România și Danemarca să dezvolte o 
colaborare fructuoasă la Conferința 
de la Stockholm, precum și la O.N.U., 
pentru soluționarea marilor proble
me cu care este confruntat continen
tul nostru, pentru înțelegere, secu
ritate și pace în întreaga lume.

După solemnitatea înmînării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a aVut o convor
bire cordială cu ambasadorul Mogens 
Edsberg.

care au conferit de fiecare dată noi 
dimensiuni raporturilor dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Socialist Unit din Germania, dintre 
țările și popoarele noastre. De ase
menea, se exprimă convingerea că 
țările noastre vor conlucra activ și 
în viitor pentru o politică de pace, 
de destindere și colaborare interna
țională, pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă pe planeta noastră.

DupA.jsplpmnitatea luminării .scri
sorilor de acreditare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a avut o convor
bire cordială, tovărășească cu amba
sadorul Herbert Plaschke.

★
La solemnitățile de prezentare a 

scrisorilor de acreditare și la convor
birile care au avut loc cu acefet 
prilej au participat tovarășii Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
și Dumitru Apostoiu, secretar prezi
dențial și al Consiliului de Stat.

oră de oră. jucătorii, antrenorii și 
conducerea clubului Dinamo lucrea
ză intens, pregătesc pină la detaliu 
aspectele tehriico-tactice șî sufletești 
ale partidei împotriva campionilor 
Franței. Duminică, la stadionul „23 
August11, intr-un joc de verificare a 
forțelor individuale si colective, cam
pionii României ne-au apărut puși la 
punct pentru confruntarea de 
miercuri, cu o mișcare sigură si 
fluentă pe întregul timp al meciu- 
lui-școală. Se degajă clar faptul că 
vor face totul pentru a-i satisface 
pe numeroșii amatori de fotbal din 
țară. De, la Craiova, corespondentul 
nostru ne relata, de asemenea, că 
echipa Universității se pregătește 
sub semnul ambiției și responsabili
tății. în pofida unor indisponibilități, 
formația craioveană este hotărîtă 
să-și apere cu dîrzenie avantajul si 
să obțină miercuri seara la Atena un 
rezultat pozitiv. Pînă la momentul 
încercării forțelor a mai. rămas pu
țin timp; să le urăm jucătorilor noș
tri succes pe drumul dobîndirii per
formanței europene, pentru repre
zentarea cu cinste a fotbalului 
nostru.

Valeriu MIRONESCU
★

VOLEI. Aseară, In sala Dinamo 
din Capitală, intr-un meci contînd 
pentru „Cupa campionilor europeni" 
la volei masculin, s-au întâlnit echi
pele Dinamo București și Panathi- 
naikos Atena. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 3—0 (15—13. 16—14, 15—6) 
în favoarea sportivilor români.

moderat cu Intensificări locale în re
giunile vestice din sectorul sudic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre zero și 10 grade, mai scăzute în 
centrul și nord-eștul țării, iar maxime
le vor oscila între 8 și 18 grade, Izolat 
mai ridicate în sud-vest. Local, se va 
produce ceață. In București : Vreme 
în general caldă cu cerul variabil. 
Vînt slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 5 și 
7 grade, cele maxime între 14 și 16 
grade.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

In numele poporului și Guvernului Republicii Guineea Ecuatorială, ani 
onoarea să adresez Excelenței Voastre profunde mulțumiri pentru caldul 
mesaj de felicitare pe care ați binevoit să mi-1 transmiteți cu ocazia sărbă
toririi celei de-a XVl-a aniversări â independenței naționale.

Vă reafirm dorința deplină a guvernului și poporului meu pentru a 
întări pe baze avantajoase excelentele relații de prietenie și cooperare 
existente atît de fericit între țările și guvernele noastre, intr-un climat de 
pace, înțelegere, dialog și interes reciproc.

Cu cea mai înaltă și distinsă considerație,

OBIANG NGUEMA MBASOGO
Președintele Republicii Guineea Ecuatorială

Cronica

ADUNARE
In cadrul manifestărilor prilejuite 

de împlinirea a 67 de ani de la vic
toria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, la întreprinderea de au
tocamioane din Brașov a avut loc, 
luni după-amiază, o adunare festivă, 
la care au participat muncitori, in
gineri și tehnicieni, reprezentanți ai 
organelor locale de partid șl de stat.

Au fost prezenti membri ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la București.

Despre importanța istorică a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie au 
vorbit. Constantin Rățoi, secretarul 
comitetului de partid pe întreprinde
re, președintele consiliului oamenilor

Luni dimineața a acostat in portul 
Constanta motonava Volkerfreunds- 
chaft, sub pavilion R.D.G., avind la 
bord 474 de pasageri, lucrători din 
aparatul de partid al P.S.U.G., vete
rani ai mișcării muncitorești din R.D. 
Germană, care fac o vizită de prie
tenie prin mai multe porturi ale unor 
țâri socialiste.

La sosire, oaspeții au fost salutați 
de reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat. Au fost prezenti 
membri ai Ambasadei R.D. Germa
ne la București;

în cursul zilei, oaspeții au vizitat 
obiective culturale din Constanța, 
stațiunile turistice de pe litoralul

t V
15,00 Telex
15,05 Amfiteatru studențesc
15.30 Desene animate (color)
15,40 Festivalul național „Cîntărea 

României4'. Aspecte de la mani
festările organizate în întîmpi- 
nărea Congresului al XlII-Iea al 
partidului

16,00 Universul femeilor 0 Angajare, 
înaltă responsabilitate, spirit revo
luționar in întîmpinarea Congre
sului al XTin-lea al Partidului Co
munist Român. Reportaj 0 Patru 
generații. Reportaj 0 Tradiție și 
măiestrie. Reportaj 0 Partidului, 
cîntecul și versul

16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) 0 Ra

DE LA
Creșterea continuă a numărului 

depunătorilor și a volumului eco
nomiilor păstrate de aceștia pe 
diferite instrumente de economi
sire, în prezent existind asupra 
populației peste 22,5 milioane libre
te de economii, demonstrează în
crederea de care se bucură în ma
rea masă a cetățenilor Casa de 
Economii și Consemnațiuni.

Unul din instrumentele de econo
misire mult solicitate de populație 
sînt' obligațiunile C.E.C. cu cîști- 
gtiri. Audiența largă de. care se 
bucură obligațiunile C.E.C. se'dato
rași© avantajelor pe care le prezin
tă. printre rare : întreaga dobindă 
aferentă se acordă în ciștiguri în 
bani prin trageri la sorți lunare, se

în stațiunile balneoclimaterice ale tarii
 s s

Gazde primitoare, stațiunile bal
neoclimaterice oferă și în această 
perioadă condiții dintre cele mai 
■bune atît pentru petrecerea con
cediului sau numai a cîtorva zile 
de odihnă, cit și neutru îngrijirea 
sănătății in noile si modernele 
baze de tratament. Cit de reconfor
tant. poate, fi in acest sezon un se
jur pentru odihnă sau o cură bal
neară de două »t.rei șăptămipi ? Ne 
răspunde un specialist autorizat în 
materie, Eugen Tereanu, medicul- 
șef al stațiunii Sovata :

— După aui si ani de zile, de 
cînd îmi desfășor aici activitatea, 
pot să afirm cu toată convingerea 
izyorîtă din natura . atribuțiilor 
mele profesionale si științifice, dar 
și cu argumentele datelor statis
tice. că absolut in tot cursul anu
lui. indiferent de anotimp, factorii 
naturali: si terapeutici concură în 
mod eficient la evoluția pozitivă 
a stării de sănătate si de împros
pătare a forțelor tuturor celor care 
apelează la serviciile noastre, la 
binefacerile stațiunii Sovata. Sj a- 
ceasta. nu numai în cazul stațiunii 
noastre, ci si al celorlalte zeci si 
zeci de adevărate „uzine de sănă
tate11 existente pe întreg cuprinsul 
tării, care pot să satisfacă, la nivel 
competitiv, cele mai pretențioase 
exigente si preferințe. Nu sînt 
prea multe țări în lume care să 
dispună de o rețea atît de vastă de 
stațiuni balneoclimaterice cu pro
gram permanent, cu dotări moder
ne și situate în cele mai variate 
forme de relief, de un Pitoresc a- 
parte, inclusiv, pe . litoral.. Iată ds 
ce toți cei care optează pentru o 
stațiune sau alta este bine să știe că 
și acum, in sezonul rece, ei se bucu
ră de condiții foarte buhe pentru 
odihnă si îngrilirea sănătății, ba 
chiar de un plus de confort si re- 
confortare. datorită descongestio
nării aglomerației din cele două-- 
trei luni ale sezonului estival de 
vîrf.

Consemnînd aici opinia medicu
lui-șef aF stațiunii Sovata, în cele 
ce urmează dăm cuvintul și unor tu
riști care se află în aceste zile la 
odihnă sau cură balneară. Cu sori-

zilei
românesc al Mării Negre, I.A.S. 
Murfatlar și au asistat la un specta
col de cintece și dansurj populare ro
mânești.

Un grup de activiști, condus de to
varășul Jahn Gunther, membru al 
C.C. al P.S.U.G., prim-secretar al 
Comitetului de partid al regiunii 
Pcitsdam, a: .avut o întjlnire lă sediul 
Comitetului județean de partid Con
stanta cu tovarășul Nicolae Mihala- 
che, membru al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid.

Seara, motonava a părăsit portul 
Constanța,

(Agerpres)

port muncitoresc în cinstea ma
relui forum al comuniștilor

20.20 Congresul al XII-lea — Congresul 
al XlII-lea. Trepțe de progres și 
civilizație. O riduă calitate in dez
voltarea economico-sociaia a țării

20,35 „Stelele baletului Sovietic" (color). 
Selecțiuni din Spectacolul susți
nut pe scena Sălii Palatului Re
publicii Socialiste România in ca
drul manifestărilor ..Zilelor cultu
rii Sovietice în Republica Socialis
tă România* *4

• Horea: PATRIA (11 86 25) — 9;
11,30; 14; 16,30; 19.30, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,30.
• Doi sub o umbrelă („Zilele filmu
lui sovietic") : STUDIO (59 53 15) — 
10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Amurgul fîntinilor : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,30; 15,45: 18; 20.
• Trandafirul galben : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Ringul : TIMPURI NOI (15 61 10) 
— 9; 11; 13,15; 15.30: 17,45; 20.
• Moara lui Călifar : EXCELSIOR

21,55 Din inimă un cînt Partidului — 
cîntece și versuri patriotice și re
voluționare

22,10 In frunte comuniștii. Drumul spre 
înalta performanță. Reportaj prin
tre muncitorii de la I.A.S. Semlac, 
județul Arad, care a primit recent 
înaltul titlu de „Erou al Muncii 
Socialiste44

22.20 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului

C. E. C.
pot procura în numărul dorit șî 
fără nici o formalitate de la ori
care unitate C.E.C. sau poștală care 
face operații pentru C.E.C., este 
un instrument de economisire la 
purtător, iar sumele depuse pe obli
gațiuni C.E.C. se pot restitui oricînd 
la cerere . de la oricare, unitate 
C-E.C. sau poștală din mediul 
urban sau rural.

Este important de reținut că In 
primele zece zile ale fiecărei luni 
obligațiunile C.E.C. cu ciștiguri se 
pot procura la valoarea lor nomi
nală. De asemenea, este bine de 
rețipuț că toate obligațiunile C.E.C. 
existente la populație participă cu 
șanse egale de cîștig la fiecare 
tragere la sorți lunară.

cele mai bune
* ••• W V • ••îngrijirea sănătății
jintil corespondenților „Scînteii". 
am făcut ieri un „tur de orizont" prin 
cîteva stațiuni. Am început cu doi 
turiști sosiți la Sovata, stațiune 
renumită in tară si peste hotare 
datorită eficientei lacurilor si nă
molului sapropelic, climatului de 
cruțare si modernelor sale baze 
de tratament. Aurei Rujau, meca
nic de locomotivă, domiciliat in 
Craiova, strada Tomis 35, .ne-a 
spus : „Vin pentru nrima dată a- 
cum. în luna noiembrie, la Sovata. 
Chiar din prima zi m-au impre
sionat foarte plăcut atent ia si căl
dura cu care am fost înconjurat 
de întregul personal de la cazare 
șl cantină. Cit despre personalul 
medical, nu găsesc cuvinte de a- 
preciere si mulțumire. Totul este 
minunat. Am să revin negreșit si 
la anul". Asă cum a revenit. în a- 
ceeasi stațiune, si Vasile Dediu, 
mecanizator din Cudalbi, județul 
Galati ! „Intr-adevăr, vin acum 
pentru a doua oară, dar tot aici o 
să mă găsiți și Ia anul pe vremea 
asta. Mă simt, ca să zic așa. în lar
gul meu. si mă bucur că de anul 
trecut și oină acum stațiunea si-a 
sporit posibilitățile de agrement si 
s-a făcut, mai frumoasă"1.

La fel de frumoasă si modernă 
arată acum si stațiunea Buziaș, de 
unde ne parvine o noutate de „ul
timă oră" —1 darea în folosință a 
noului hotel balnear „Timiș11 cu 
288 locuri în camere cu cite două 
paturi, cantină si bază proprie de 
tratament. Noul edificiu a fost 
înăltat în imediata apropiere a ho
telului „Parc", tot nou si el, iar 
baza mai veche de cazare sl trata
ment a fost renovată, modernizată. 
Unul din oaspeții stațiunii, Dan 
Postelnicii, pictor decorator din 
Predeal, ne-a împărtășit impresii
le : „Impresii de la un an la altul 
tot mai frumoase. Vă vorbește un 
-veteran» al Buziașului, rare sem
nează de 12 ani consecutiv -con
dica de prezentă» in stațiune. Pot 
să spun că stațiunea a crescut si 
si-a schimbat radical înfățișarea 
sub ochii mei. Cînd spun că aici 
toate sînt cit se poate de bune — 
si masa, si cazarea, si asistenta sa
nitară, si activitățile cultural-re

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
Cu prilejul celei de-a 67-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, ambasadorul Uniunii So
vietice la București. E..M. Tiajelm*  
kov. a organizat, luni, o conferință 
de presă.

Au participat reprezentanți ai zia
relor centrale. Agenției române de 
presă „Agerpres1. Radioteleviziunii. 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
oameni de cultură si artă, atașati de 
presă si corespondenți străini acre
ditați in tara noastră.

Ambasadorul 'sovietic a evocat cu 
acest prilej însemnătatea istorică a 
evenimentului aniversat și a eviden
țiat realizările obținute de popoare
le Uniunii Sovietice, sub conducerea 
P.C.U.S.. in dezvoltarea economică 
și socială a tării. în înflorirea con

Imaginile realității
O amplă și repre

zentativă expoziție de 
pictură contemporană 
sovietică deschisă în 
sălile Muzeului de 
artă al Republicii 
Socialiste România 
Stă mărturie , integrării 
artei plastice create 
de artiștii Uniunii So
vietice în vastul pro
ces de transformare 
revoluționară a țării, 
Selectate atent din te
zaurul unor mari mu
zee de artă — cum ar 
fi galeriile Tretiakov, 
Muzeul rus din Le
ningrad sau din patri
moniul Ministerului 
Culturii al U.R.S.S. — 
lucrările propun nume 
de reală rezonanță 
pentru arta sovietică.

Implicarea estetică 
este pentru pictorii 
sovietici în același 
timp implicare civică, 
modalitate de afirma
re a conștiinței de 
sine, dar și energică 
participare la amplul 
efort de construcție 
culturală.

Lucrări cum sint 
„Primele zile ale Iui 
Octombrie11 de G. Sa- 
vistki, „Lenin, Sverd
lov, Dzerjinski11 de 
Dimitri Nalbandian, 
..V. I. Lenin11 de Va- 
slliev P.. „Comisarul11

de Moiceenko E., 
„Moartea activistului11 
de Djanstas S., „Par
tizani in pădure11 de 
Plastov Arkadi evocă 
momente importante 
ale luptei încununate 
de succesul revoluției 
din Octombrie.

Imagini inspirate din 
ambianța cotidiană 
sau metafore cu pu-

CARNET 
PLASTIC

tere de sugestie, lu
crări de o poezie aus
teră atestă faptul că 
varietatea stilistică 
este caracteristică dez
voltării picturii sovie
tice, capabilă să abor
deze cu egală dezin
voltură un bogat- re
pertoriu tematic. In 
general de mari di
mensiuni, lucrările fi
xează in imagine e- 
șența unor realități 
specifice Uniunii So
vietice. Noua înfățișa
re a țării, imaginea 
constructorilor entu
ziaști care au contri
buit la aceste funda
mentale transformări 
au furnizat artiștilor

creative, si liniștea, si amabilitatea 
gazdelor — vă rog să mă credeți 
că o spun în cunoștință de cauză. 
Eu însumi locuiesc intr-un oras- 
statiune — si nu în oricare, ci în 
Predeal. Știu te înseamnă turism 
si, tocmai pentru că știu, apreciez 
cum se cuvine efortul gazdelor din 
Buzias pentru ca toti oaspeții sta
țiunii. venlti la odihnă sau nentru 
tratarea unor afecțiuni cardiovas
culare, să se simtă cit mai bine".

Aceleași cuvinte de apreciere a 
avut si Clementina Mihalschi. de 
la întreprinderea de piese auto din 
Iași. Fiind economistă de profesie, 
ea a adăugat că. în această pe
rioadă, toti cel care se află în di
ferite stațiuni realizează si o im
portantă economie în bugetul fa
miliei. îhtrucît beneficiază de im
portante reduceri de tarife fată de 
sezonul estival.

Este locul să amintim că de o 
reducere cu 25 la sută a costului 
de călătorie cu trenul beneficiază 
si toti cei care îsi procură bilete 
pentru tratament, pentru concediu 
de odihnă sau numai nentru un 
sejur de cîteva zile prin oficiile 
județene de turism si întreprinde
rea de turism, hoteluri si restau
rante București.

De la Buzias — un scurt popas 
De litoralul românesc al Mării Ne
gre. Deși sezonul estival a devenit 
pentru multi o amintire plăcută, 
litoralul continuă să fie nentru mii 
de turiști români si străini, aflati 
la bazele de tratament balnear de 
Ia Eforie Nord, Techirghiol. Man
galia si Neptun. izvor de sănătate 
si de refacere a capacității fizice. 
In elegantul hotel „Mangalia11, din 
stațiunea cu același nume, stăm de 
vorbă cu Radu Tihan. electrician

FESTIVĂ
muncii, și L. I. Boiko, ministru-con- 
silier al Ambasadei Uniunii Sovie
tice la București. Vorbitorii au înfă
țișat mărețele realizări obținute , de 
popoarele sovietice și poporul român 
în opera de edificare a socialismului 
și comunismului. Totodată, au fost 
evidențiate relațiile de strînsă prie
tenie și colaborare multilaterală din
tre cele două partide, țări și popoare, 
rolul hotăritor al întîlnirilor și înțe
legerilor convenite la cel mai înalt 
nivel pentru extinderea și adincirea 
conlucrării româno-sovietice, in in
teresul reciproc, ăl cauzei socialis
mului si păcii in lume. (Agerpres)

tinuă a științei, editurii și artei. In 
ridicarea nivelului de trai al oame
nilor sovietici. El a relevat, totoda
tă, principalele direcții de acțiune 
ale politicii externe a U.R.S.Ș., po
ziția Uniunii Sovietice față de pro
blemele majore ale vieții internațio
nale.

Referindu-se la tradiționalele rela
ții de prietenie dintre popoarele, 
partidele și țările noastre, vorbitorul 
â subliniat rolul hotăritor ăl înțele
gerilor convenite cu prilejul întîlni
rilor româno-sovietice la cel mai 
înalt nivel pentru amplificarea și di
versificarea colaborării și cooperării 
bilaterale, pe multiple planuri, în in
teresul ambelor țări și popoare, al 
cauzei socialismului și păcii in lume. 

(Agerpres) 

un material de inspi
rație bogat. Și n-ar fi 
decît să ne referim la 
lucrări precum sînt a- 
celea semnate de Ser- 
ghei Ossovski. E. Dra- 
govski, Konstantin 
Iuon, Alexandr Sa- 
mohvalov, Oleg Filat- 
cev, Alexandr Pante
leev, Nikolai Korma- 
sov, Tair Salahov, 
Oleg Bukolov, Izzat 
Klicev, Marina Tala- 
senko și alții.

Prin larga arie te
matică, prin referirile 
predilect la scene ale * 
muncii și vieții coti
diene, pictorii sovie
tici au transmis lucră
rilor lor — odată cu 
fidelitatea narațiunii 
— ceva din tensiunea 
raporturilor stabilite 
cu datul real. O comu
nicare 1 fertilă cu va
lori; ale artei univer
sale, asimilate creator, 
o bună cunoaștere a 
acestor valori se îm
bină cu capacitatea de 
a realiza cuprinzător 
legătura cu inițiative 
care au știut, în cele 
mai multe din exem
plele concrete ale a- 
cestei expoziții, să-și 
asume remarcabile 
responsabilități civice.

Marina PREUTU

la Șantierul naval din Brăila, care 
ne soune : ;.Mă aflu pentru prima 
dată pe litoral în acest sezon. Ara 
venit la recomandarea medicilor, 
pentru a-mi trata o lombosciatică 
vertebrală. Pot să vă spun că. dubă 
numai cîteva zile de tratament. 
Drin împachetări si masaie cu nă
mol. băi cu ană de mare încălzită 
în niscină. kinetoterapie. gimnas
tică medicală și altele, mă simt 
foarte bine. Condițiile de cazare 
sint de cea mai bună calitate, iar 
masa excelentă. Pentru toate aces
tea. fie-mi permis să le aduc si pe 
această cale mii de mulțumiri gaz
delor, personalului medical, orga
nizatorilor de turism".

Printre numeroșii turiști aflati 
în hotelul „Delfinul", din Eforie 
Nord îl întîlnim si ne Leif Cristian- 
sen din Copenhaga — Danemarca. 
Ne-a declarat ; „Este pentru a opta 
oară cînd vin pe litoralul româ
nesc la tratament si. de fiecare 
dată, am fost oaspetele hotelului 
„Delfinul". In această toamnă, se
jurul meu a fost de Sase săptă- 
mini. pe care 11 oot numi un vis 
foarte plăcut. Baza de tratament 
se află in incinta complexului ho
telier, personalul medical gre o 
înaltă calificare, iar masa si condi
țiile de cazare si agrement se si
tuează la cel mai înalt nivel. Pen
tru toate acestea mulțumesc celor 
care s-au. îngrijit si se îngrijesc de 
sănătatea mea si nu-mi doresc alt
ceva decît să revin si în toamna 
anului 1985 cu aceeași plăcere si 
încredere".

Vom reveni și noi, intr-un număr 
viitor al Ziarului, cu impresii con
semnate intr-un nou „tur de ori
zont" și prin alte stațiuni ale țării.

Petre POPA

cinema
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15;
13.30: 15.45; 18; 20, FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11; 13.15; 15,30; 17,45; 20.
• Secretul lui Bachus : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17,15; 19.30.
• Singur de cart î DĂCIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Zbor periculos : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
e Emisia continuă : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• Surorile : VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17,15; 19,30.
0 Misterele Bucureștilor : FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
• Dreptate in lanțuri : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30; 17,30; 19.30.
• Viraj periculos : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

• Asociatul ! SALA MICA A PALA
TULUI — 17,15; 20.
0 Dragoste pierdută : SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
0 Zona periculoasă : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Lovitură fulgerătoare : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
0 Ana Pavlova î CAPITOL (16 29 17)
— 9; 12,30; 16; 19.
• Pasărea de foc spațială —- 9; 14,15; 
Program de desene animate — 11,15; 
12,45; 16,30, Locotenent Cristina — 18; 
19,45: DOINA (16 35 38).
0 Simfonia primăverii : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
0 Războiul stelelor : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9,15: 12,30; 16; 19.
0 Omul și fiara : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 12; 16; 19.

0 Pensionul doamnei Latter ; DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30;
19,30.
0 Mitul Fedorei : UNION (13 49 04) — 
9.30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Naufragiul : LIRA (31 71 71) —
15,30; 17,30; 19,30.
0 Legenda călărețului singuratic : 
FERENTARI (80 49 85) — 10,30; 15;
17,15; 19,30.
0 Lupii mărilor : PACEA (60 30 85) — 
15; 17,15; 19,30, CULTURAL (83 50 13) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Undeva, cîndva : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, 
AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18; 20.
0 Campionul : VOLGA (79 71 26) — 9; 
12; 16; 19.
0 Polițist sau delincvent : MUNCA 
(21 50 97) — 15: 17,15; 19,30.
0 Femeia dispărută : COSMOS

(27 54 95) — 9,30; 11,30; 15,30; 17,30;
19,30.
0 Elvis î TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Caligula — 19; (sala Atelier): 
între patru ochi — 19; (sala din Pia
ța Cosmonauților. 11 07 57) : Gimnas
tica sentimentală — 19,30.
0 C.C.E.S. (la Ateneul Român) : 
15 68 75) : Concertul festiv de închi
dere a „Zilelor culturii sovietice în 
Republica Socialistă România44 — 19. 
0 Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75, sala Studio) : „Panoramic 

XX — Prime audiții. Recital de vioa
ră Ion Marius Lăcraru — 18.
0 Opera Română (13 18 57) : Stelele 
baletului sovietic — 19.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : O 
noapte la Veneția — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Labyrintul — 19; (sala Grădina Icoa
nei. 11 95 44) : Gustul parvenirii — 19. 
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
19,30.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 20.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Pa
chetul cu acțiuni — 19.
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19,30. 
0 Teatrul „Nottara44 (59 31 03, sala 
Studio) : Pensiunea doamnei Olimpia 
— 19,30.

0 Teatrul satiric-muzical „C. Tapa
se44 (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic 
despre elefanți — 19,30; (sala Victo
ria, 50 58 65) : Băiatul cu sticleți —
19.30.
0 Ansamblul „Rapsodia română44 
(13 13 00) : La izvor de dor și cintec 
— 19.
0 Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 15, 
Hoțul de vulturi — 19; (la Grădinița 
193) : O amintire din copilărie —
10.30.
0 Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77) : 
Puiul — 10; Arvinte și Pepelea — 16; 
Nocturn — Carte de vizită — 20; (sala 
din Piața Cosmonauților) : Nu vor
biți în timpul spectacolului — 16.
0 Circul București (10 65 90) : Vraja 
circului — 19
0 Estrada Armatei (sala C.C.A.. 
13 60 64) : Estrada în croazieră — 19.
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Preocupare constanta pentru 
dezvoltarea schimburilor si cooperării

SCHIMB DE MESAJE
ÎNTRE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
ȘI TOVARĂȘUL KONSTANTIN CERNENKO

DELHI

Condoleanțe transmise din partea

economice mtematmnale
„Țara noastră va dezvolta și în viitor relațiile economice, 

tehnico-științifice, culturale cu toate statele, considerînd că schim
burile multilaterale pe baza avantajului reciproc, fără condiții po
litice, fără restricții și discriminări, contribuie la micșorarea încor
dării internaționale și la apropierea între popoare, constituie un 
important factor de întărire a păcii”.

MOSCOVA 5 — Trimisul Agerpres, 
M. Chebeleu, transmite : Din partea 
tovarășului Nieolae Ceaușeseu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, ă fost transmis 
tovarășului Konstantin Cernenko, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.. un salut 
călduros, împreună cu cele mai bune 
urări de succese în activitatea De 
care o desfășoară în fruntea parti
dului si statului sovietic, de noi și 
importante realizări popoarelor so
vietice in construirea socialismului și 
comunismului.

Mulțumind, tovarășul Konstantin 
Cernenko a rugat să se tra.nsmită 
tovarășului Nieolae Ceausescu, din 
partea sa si a C.C. al P.C.U.S., un 
cald salut, împreună cu cele mai 
bune urări de noi si importante

succese în activitatea de înaltă răs
pundere pe care o desfășoară, iar 
poporului român succese tot mai 
mari in opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
în România.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia primirii de către tovarășul 
Konstantin Cernenko a tovarășului 
Nicu Ceausescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, și a celorlalți 
primi-secretari ai organizațiilor de 
tineret din țări socialiste, care au 
luat parte la lucrările celei de-a 
IlI-a reuniuni a Comitetului inter
national de pregătire a Festivalului 
mondial al tineretului si studenților 
ce se va desfășura anul viitor la 
Moscova, ca acțiune importantă în 
cadrul Anului International al Tine
retului.

La Tîrgul internațional de la Bagdad

NICOLAE CEAUȘESCU Aprecieri pentru produsele industriei românești

președintelui României președintelui 
Indiei și primului ministru al acestei tari 
cu prilejul primirii reprezentantului personal al șefului statului 

român

Ampla activitate desfășurată pe 
plan extern de partidul si statul 
nostru in cei cinci ani care au 
trecut de la Congresul al XII-lea 
include, ca o componentă esenția
lă, preocuparea constantă pentru 
dezvoltarea largă a relațiilor eco
nomice internaționale, a cooperării 
în producție, tehnică și știință cu 
toate statele lumii, indiferent de 
orînduirea socială, pe baza princi
piilor respectării independenței și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, avantaiului reciproc.

In concepția creatoare a secreta
rului general al partidului, președin
tele republicii, tovarășul Nieolae 
Ceaușeseu, concepție ce se re
găsește in documentele Congre
sului al XII-lea. in liniile de forță 
ale politicii externe economice a 
țarii noastre, datorită interdepen
dențelor crescinde intre economiile 
naționale, rolului tot mai important 
al științei și tehnologiei în accele
rarea dezvoltării, participarea la 
diviziunea internațională a muncii, 
la schimbul mondial de valori, se 
impune ca o necesitate obiectivă a 
creșterii economice a tuturor țări
lor, a progresului întregii omeniri. 
Totodată, amplificarea relațiilor 
economice, a cooperării internațio
nale are o deosebită însemnătate 
politică, acționind in lumea de as
tăzi ca factor de apropiere și cola
borare intre popoare, temelie ma
terială a promovării destinderii si 
păcii.

In spiritul acestei concepții, po
litica economică externă a Româ
niei are un suport temeinic in ma
rile succese obținute de poporul 
nostru in anii construcției socialiste, 
îndeosebi în perioada ce a urmat 
celui de-al IX-lea Congres al 
P.C.R.. de cînd in fruntea partidu
lui și statului se află tovarășul 
Nieolae Ceaușeseu. Dezvoltarea 
multilaterală și în ritm susținut a 
economiei naționale, modernizarea 
și diversificarea sa permanentă au 
permis participarea tot mai activă 
a României la diviziunea interna
țională a muncii, la schimbul mon
dial de valori materiale si spiritua

le. Ca urmare, si pe această bază, 
în perioada care a trecut de la 
Congresul al XII-lea relațiile eco
nomice internaționale ale Româ
niei s-au extins în continuare, tara 
noastră întreținînd astăzi raporturi 
economice cu peste 150 de state.

Obiectivul central al politicii 
economice externe a partidului si 
statului nostru — așa cum a fost 
el definit de secretarul general al 
partidului — îl constituie realiza
rea unor schimburi comerciale am
ple și diversificate, prin dimensio
narea judicioasă a importurilor si 
creșterea substanțială a exporturi
lor. urmărindu-se realizarea unei 
balanțe comerciale excedentare. In 
acest cadru se înscrie și diversifi
carea formelor de cooperare, cum 
sînt construirea în comun a unor 
obiective economice, acordarea de 
asistentă tehnică, crearea de socie
tăți mixte de producție si desfa
cere. cooperarea pe terte Diete.

Realismul orientărilor prioritare 
ale politicii economice externe este 
validat de însăși experiența anilor 
care au trecut de la Congresul al 
XII-lea. concretizată în exceden
tele importante ale balanței comer
ciale — de pildă în 1982 acest ex
cedent s-a situat la nivelul a 1,8 
miliarde de dolari, iar în 1983 la 
2,4 miliarde de dolari — in lărgirea 
continuă a schimburilor economice 
externe ale țării noastre, concomi
tent cu îmbunătățirea laturilor ca
litative ale acestora. îmbunătățiri 
ce se manifestă, in primul rînd, in 
structura exporturilor, crescînd ra
pid ponderea produselor ce incor
porează un grad inalt de tehnolo
gie avansată.

Tabloul general al evoluției 
relațiilor economice externe ale 
României, în cei cinci ani care 
au trecut de la Congresul al XII-lea 
al partidului, reliefează preocupa
rea permanentă pentru extinderea 
și adincirea relațiilor de colaborare 
și cooperare economică pe multiple 
planuri cu țările socialiste vecine, 
cu celelalte țări membre ale 
C.A.E.R.. cu toate statele socialiste, 
care, in ansamblul lor. dețin pon
derea principală în cadrul raportu

rilor noastre economice externe, 
respectiv peste 50 la sută. în același 
interval de timp s-au extins larg 
și intensificat relațiile cu țările în 
curs de dezvoltare, care și-au spo
rit constant ponderea in comerțul 
nostru exterior. Totodată. România 
a continuat să promoveze consec
vent schimburile cu statele capi
taliste dezvoltate. în spiritul coexis
tenței pașnice, al politicii de dialog 
și colaborare internațională.

O importanță deosebită in im
pulsionarea puternică a relațiilor 
economice externe ale României au 
avut-o întilnirile si convorbirile 
președintelui Nieolae Ceaușeseu 
— in țară sau în străinătate — cu 
șefi de state sau guverne din ță
rile socialiste, țările în curs de 
dezvoltare și țările capitaliste. A- 
ceste contacte si convorbiri au des
chis largi perspective și au im
pulsionat încheierea de importante 
acorduri economice, convenții de 
cooperare, care au creat un cadru 
juridic favorabil desfășurării unui 
.comerț exterior și unei ample coo
perări economice bazate pe egali
tate în drepturi și avantaj reciproc.

în același spirit s-a înscris si ac
tivitatea țării noastre in cadrul 
organizațiilor economice si tehni- 
co-științifice din sistemul Națiuni
lor Unite, ca și in alte foruri in
ternaționale, România militind ac
tiv pentru promovarea unui comerț 
internațional liber și a unei coope
rări neingrădite. pentru eliminarea 
restricțiilor si barierelor artificiale, 
a oricăror discriminări și obstacole.

Proiectul de Directive qle pon- 
gresului al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român cu privire la 
dezvoltarea economică si socială a 
României reafirmă hotărirea tării 
noastre de a acționa pentru extin
derea și diversificarea relațiilor 
economice internaționale, ca factor 
important al accelerării construc
ției socialiste pe pămintul patriei, 
ca o contribuție la cauza progresu
lui tuturor națiunilor lumii, a pă
cii și înțelegerii internaționale.

BAGDAD 5 (Agerpres). — Produ
sele industriei românești prezentate 
la cea de-a 21-a ediție a Tîrgului in
ternațional de la Bagdad se bucură 
de aprecierea oficialităților, specia
liștilor și publicului.

Vizitind pavilionul românesc, Has
san Aii, membru al Consiliului Co
mandamentului Revoluției, ministrul 
comerțului al țrakului, a adresat căl

duroase felicitări întreprinderilor 
producătoare românești. El a apre
ciat că participarea întreprinderilor 
românești la noua ediție a Tirgului 
internațional de la Bagdad este de 
natură să impulsioneze puternic dez
voltarea în continuare a raporturilor 
de cooperare economică și a schim
burilor comerciale dintre România și 
Irak.

DELHI (Agerpres). — Din partea 
tovarășului Nieolae Ceaușeseu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. si a tovarășei Elena Ceaușeseu 
au fost transmise sincere condoleanțe 
si profunde sentimente de compa
siune președintelui Republicii India, 
Giani Zail Singh, si primului mi
nistru al acestei țări, Rajiv Gandhi, 
Drecum si întregului popor indian, 
in legătură cu moartea tragică a 
Indirei Gandhi, fost prim-ministru al 
Indiei. președinte în exercițiu al 
mișcării de nealiniere, personalitate 
de seamă a vieții internaționale-.

Arătîndu-se că poporul român este 
alături de ponorul indian prieten, in 
aceste momente de grea încercare, 
cînd, în persoana Indirei Gandhi, 
India a pierdut un conducător re
marcabil, care a luptat cu abnegație 
pentru dezvoltarea tării si . consoli
darea independentei ei naționale, a 
fost relevată contribuția sa la con
solidarea Păcii, securității si coope
rării internaționale, la realizarea 
dezarmării. în primul rînd a dezar
mării nucleare, la instaurarea unei 
noi ordini economice mondiale. S-a 
relevat, totodată, aportul însemnat 
al Indirei Gandhi, prieten apropiat 
al națiunii române, la stringerea și 
amplificarea relațiilor de cooperare, 
înțelegere si stimă reciprocă dintre 
cele două țări si a fost exprimată 
hotărîrea conducerii României, a în
tregului Donor, de a dezvolta conlu
crarea prietenească dintre ambele 
state atît De olan bilateral, cit si în

sfera vieții internaționale, cu con
vingerea fermă că aceasta va fi in 
folosul reciproc al țărilor si popoare
lor noastre, al cauzei colaborării și 
înțelegerii în întreaga lume.

Mesajul a fost transmis cu ocazia 
primirii, la 4 noiembrie, de către 
președintele Indiei. Giani Zail Singh, 
și de către primul ministru al acestei 
țări, Rajiv Gandhi, a tovarășului 
Gheorghe Rădulescu. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, care a participat 
la funeraliile Indirei Gandhi în 
calitate de reprezentant personal 
al tovarășului Nieolae Ceaușeseu, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

★
DELHI 5 (Agerpres). Primul 

ministru al Indiei, Rajiv Gandhi — 
confirmat oficial în această funcție 
în cadrul reuniunii Grupului parla
mentar al Partidului Congresul Na
țional Indian (I), de guvernămint — 
a extins componența guvernului, care 
cuprindea cinci miniștri. Potrivit unui 
comunicat oficial difuzat la Delhi, 
premierul a numit încă nouă mem
bri ai cabinetului. 21 miniștri de stat 
și 11 secretari de stat. Marea majo
ritate a miniștrilor au făcut parte și 
din guvernul precedent.

Primul ministru și-a asumat porto
foliul afacerilor externe, precum și 
conducerea departamentelor științei 
și tehnicii, energiei atomice și cer
cetării spațiului cosmic.

R. P. UNGARĂ

Depuneri de coroane în
BUDAPESTA 5 (Agerpres). — Cu 

prilejul împlinirii a patru decenii 
de la eliberarea localității Cegled 
din R.P. Ungară, la mormintele 
ostașilor romăni căzuti eroic in 
luptele pentru eliberarea orașului 
au fost depuse coroane de flori din 
partea Comitetului orășenesc de 
partid, a Consiliului orășenesc și

memoria eroilor români
Frontului Popular Patriotic, precum 
Si a garnizoanei militare locale.

S-a depus, de asemenea, o co
roană de flori din partea Ambasa
dei României la Budapesta.

La mormintele ostașilor români 
au făcut de gardă militari ai for
țelor armate ungare si luptători din 
gărzile muncitorești.

Azi, alegeri prezidențiale în S.U.A.

SESIUNEA O. N. U.

Dezbateri privind condiția femeii in lumea contemporană
în Comitetul pentru probleme culturale, sociale și umanitare

RELAJII COMERCIALE 
DINAMICE, RECIPROC 

AVANTAJOASE
• România întreține relații economice 

diversificate și complexe cu peste 150 
de state.

• Numârul total al acordurilor și 
convențiilor la nivel de stat și guverna
mental încheiate de România cu alte 
țări se ridică la 755. Numai în ultimii 
cinci ani au fost încheiate 175 de acor
duri și convenții, dintre care 67 la nivel 
înalt.

• In prezent ponderea mașinilor, uti
lajelor și mijloacelor de transport, îm
preună cu produsele chimice și mărfu
rile industriale de larg consum, repre
zintă circa 65 la sută din exporturi.

• In 1983, de pildă, s-a valorificat pe 
piața externă 79 la sută din producția 
de utilaj petrolier, 75 la sută din cea de 
tractoare, 67 la sută din cea de vagoane 
de marfă și 56 la sută din cea de auto
turisme.

AMPLĂ COOPERARE 
INTERNAȚIONALĂ

• România este angajată, în prezent, 
în peste 470 de acțiuni de cooperare eco
nomică, între care: 5 societăți mixte de 
producție în țara noastră, 27 de societăți 
mixte de producție în străinătate, 37 de 
societăți comerciale mixte și proprii, pre
cum și societăți bancare în străinătate, 
225 de obiective economice complexe 
construite peste hotare și peste 110 ac
țiuni de cooperare și specializare în pro
ducție cu țările socialiste.

PROPUNERI CONCRETE, 
CONSTRUCTIVE

Militînd activ pentru dezvoltarea largă 
a relațiilor economice și cooperării in
ternaționale intre, toate statele lumii, 
România s-a pronunțat și a acționat 
in cadrul instituțiilor specializate ale 
O.N.U., ca și în alte foruri mondiale 
perTtru :

• dezvoltarea liberă a relațiilor co
merciale internaționale, relansarea acti
vității economice și instaurarea de ra
porturi economice echitabile, reciproc 
avantajoase, între state :

• înlăturarea oricăror discriminări și 
condiționări politice sau de altă natură;

• aplicarea consecventă a clauzei 
națiunii celei mai favorizate ;

• soluționarea radicală a problemei 
dătoriei externe a țărilor în curs de dez
voltare ;

• convenirea de modalități practice 
pentru reducerea și stabilizarea dobîn- 
zilor la niveluri rezonabile și pentru asi
gurarea accesului țărilor în curs de dez
voltare la creditele internaționale în 
condiții preferențiale ;

• soluționarea problemei materiilor 
prime ;

• negocieri globale în cadrul O.N.U. 
în domeniile materiilor prime, energiei, 
comerțului, dezvoltării și monetar-finan- 
ciare.

Propunerile concrete ale României 
vizînd direct comerțul internațional și 
cooperarea între state au făcut obiectul 
unor importante documente prezentate 
de țara noastră în Adunarea Generală 
a O.N.U., la sesiunile C.E.E./O.N.U., 
U.N.C.T.A.D., G.A.T.T., F.M.I. etc.

Grupaj realizat de'VALENTIN PAUNESCU

NAȚIUNILE UNITE 5 - Trimisul 
Agerpres, N. Chilie, transmite : Co
mitetul pentru probleme culturale, 
sociale si umanitare al Adunării Ge
nerale a O.N.U. examinează in pre
zent teme referitoare la condiția fe
meii în lumea contemporană., in 
Perspectiva- pregătirii Conferinței 
mondiale pentru evaluarea rezulta
telor Deceniului Națiunilor Unite 
pentru femei (1976—1985), care va 
avea loc la Nairobi, în iulie 1985. In 
cadrul dezbaterilor se efectuează un 
bilanț critic cu privire la modul de 
transpunere in viată a recomandări
lor Conferinței mondiale de la Co
penhaga asupra condiției femeii, din 
1980, care, in esență, au preconizat 
intensificarea eforturilor la nivel na
tional, regional si international pen
tru realizarea deplinei egalități în 
drepturi a femeii și bărbatului, pen
tru eliminarea discriminărilor ce a- 
fectează profund situația femeilor in 
numeroase state, pentru crearea con
dițiilor menite să asigure deplina in
tegrare a lor in viata politică, eco

nomică, socială si culturală a socie
tăților naționale.

în intervențiile rostite in dezba
teri, numeroși reprezentanți ai sta
telor membre s-au referit ne larg Ia 
situația dramatică a condiției fe
meii. mai . ales in tarile „ ..lumii a 
treia”, ca urmare a stării de subdez
voltare, a inechităților economice si 
sociale, a absentei condițiilor mate
riale elementare pentru înfăptuirea 
unor drepturi fundamentale, cum 
sînt dreptul la muncă,, la educație, la 
ocrotire medicală, accesul la binefa
cerile civilizației. In mod deosebit a 
fost subliniat rolul .mișcărilor de fe
mei, pe olan national si internatio
nal. in cadrul eforturilor care se în
treprind in prezent, de forțele re
aliste, lucide, democratice, la scara 
mondială Dentru depășirea încordării 
grave la care s-a ajuns in raportu
rile interstatale, pentru curmarea 
cursei înarmărilor, și in primul rind 
a înarmărilor nucleare, pentru înfăp
tuirea dezarmării si asigurarea unui 
cadru de liniște si Dace.

Astăzi au loc în S.U.A. alegeri pre
zidențiale si parlamentare. După 
cum se știe, candidatul din partea 
partidului republican este actualul 
președinte Ronald Reagan, iar din 
partea partidului democrat, fostul 
vicepreședinte Walter Mondale. Pen
tru nostul de vicepreședinte candi
dează actualul vicepreședinte George 
Bush (republican) și, respectiv, Ge
raldine Ferraro (democrat). Este 
pentru prima dată in istoria State
lor Unite cînd la un asemenea post 
candidează o femeie.

Pe lingă președinte si vicepre
ședinte urmează să fie desemnați cei 
435 membri ai Camerei Reprezen
tanților, o treime (33) din membrii 
Senatului si guvernatorii a 13 din 
cele 50 de state federale. Pentru de
semnarea membrilor Camerei Re
prezentanților. ai Senatului si a gu
vernatorilor celor 13 state candidea
ză 1 033 persoane reprezentind parti
dele republican și democrat, precum 
si alte partide sau grupări.

Potrivit legii electorale în vigoare, 
alegătorii nu vor alege direct pe pre
ședinte si vicepreședinte, ci vor 
desemna pe cei 538 electori care. Ia 
rîndul lor. vor hotărî luna viitoare 
(17 decembrie) cine va ocupa funcția 
supremă in stat. în cazul in care la 
6 noiembrie lista candidatilor unui 
partid va obține un număr de cel 
puțin 270 electori afiliati partidului 
respectiv, numele președintelui și 
vicepreședintelui se vor cunoaște 
imediat. întrucit Ia 17 decembrie nu 
mai pot interveni nici un fel de sur
prize. Dacă însă, în mod ipotetic, 
nici o listă nu intruneste majoritatea 
necesară de electori (la alegeri parti
cipă si alti candidați din partea unor 
partide mai mici), iar colegiul elec
torilor nu va fi în măsură să decidă 
cu majoritate de voturi cine va ocu
pa postul de șef al Casei Albe, atunci 
desemnarea președintelui va fi fă
cută de Camera Reprezentanților, iar 
a vicepreședintelui de către Senat.

ORIENTUL MIJLOCIU

Inițiativa „Grupului de la Contadora"

PENTRU INSTAURAREA PĂCII 
IN AMERICA CENTRALĂ

BOGOTA 5 (Agerpres). — Trata
tul pentru pace si cooperare in Ame
rica Centrală, oropus guvernelor 
centroamericane de către „Grupul 
de la Contadora" (Columbia, Mexic, 
Panama si Venezuela), este un do
cument menit să nună capăt situației 
conflictuale în regiune, contribuind 
la edificarea unui climat de Dace si 
securitate în zonă — a declarat mi
nistrul columbian al relațiilor ex
terne. Augusto Ramirez Ocampo.

Datorită activității „Grupului de la 
Contadora". au fost stabilite formu
le si modalități de reglementare ne
gociată a problemelor divergente din 
America Centrală, de natură să eli
mine posibilitățile de conflict si să 
instaureze □ atmosferă orooice dia
logului. orecum si proceselor de de
mocratizare si dezvoltare in state
le regiunii, a subliniat Ramirez 
Ocampo.

BEIRUT 5 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută in capitala țării, 
primul ministru libanez, Rashid Ka- 
rame, a anunțat că miercuri va avea 
loc o reuniune a guvernului de uniu
ne națională care va examina agenda 
viitoarelor convorbiri dintre repre
zentanții militari ai Libanului și Is
raelului cu [îrivire la retragerea for
țelor militare israeliene din sudul 
Libanului. Potrivit agențiilor inter
naționale de presă, care citează un 
purtător de cuvînt al Ministerului li
banez de Externe, convorbirile ar 
urma să înceapă joi in localitatea de 
graniță Naqhoura. Ele se vor desfă
șura sub egida O.N.U.

GENEVA 5 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor din Geneva s-au 
încheiat lucrările unui seminar de 
două zile consacrat problemei pa
lestiniene. care s-a desfășurat la 
inițiativa Comitetului O.N.U. pentru 
exercitarea drepturilor inalienabile 
ale Doporului palestinian.

In documentul final adoptat de 
oarticipanti este lansat apelul de a 
se convoca, la Geneva, sub egida 
O.N.U.. o conferință internațională 
specială în problema Orientului Mij
lociu. cu participarea tuturor părți
lor interesate, inclusiv Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, precum 
si a U.R.S.S. si S.U.A. în document 
se arată că. la 29 noiembrie a.c.. cu 
ocazia sărbătoririi Zilei internațio
nale de solidaritate cu poporul pa

lestinian. în întreaga lume se va 
desfășura o campanie de strângere 
de semnături in sprijinul propunerii 
de a se organiza o asemenea con
ferință.

TUNIS 5 (Agerpres). — într-un 
discurs rostit la cea de-a 15-a Con
ferință a avocaților arabi, care se 
desfășoară in Tunisia, Yasser Ara
fat, președintele Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, a apreciat că este nece
sară convocarea cit mai curind po
sibil a unei întîlniri arabe la nivel 
înalt — transmite agenția SUNA. 
El a evocat importanța unor noi 
eforturi vizind întărirea unității ță
rilor arabe.

AMMAN 5 (Agerpres). — Un ra
port al înaltului Comisar al Agen
ției Națiunilor Unite de ajutor și lu
crări pentru refugiații palestinieni 
din Orientul Mijlociu (U.N.R.W.A.), 
citat de agenția irakiană de informa
ții I.N.A.. relevă că autoritățile mi
litare israeliene creează obstacole in 
calea activității agenției în teritorii
le arabe ocupate. Raportul, care se 
referă la perioada iulie 1983 — iu
nie 1984, afirmă că activitatea 
U.N.R.W.A. a fost redusă substanțial 
ca urmare a asediului continuu la 
care trupele israeliene supun tabere
le de refugiați palestinieni, ca și a 
altor măsuri opresive la care ele 
recurg.
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MILITANTII 
DIN JAPONIA 
monstrații de 
desfășurării, pe 
a unor manevre 
lor militare japoneze și americane. 
Agențiile internaționale de presă 
precizează că momentul culminant 
al aplicațiilor l-au constituit tra
gerile cu mortiere de 155 mm, care 
pot lansa și proiectile nucleare.

PENTRU PACE 
au organizat de- 
protest împotriva 
insula Hokkaido, 

comune ale forțe-

neva s-au deschis, luni, lucrările 
Consiliului ministerial

a
Pe 
ca 
de

și Asociației
• Liberului 

agenda dez- 
temă priori- 
extindere a

(vest-) Europene 
Schimb (A.E.L.S.). 
baterilor figurează, 
tară, posibilitățile 
cooperării dintre A.E.L.S. si C.E.E. 
în domeniile economic si comercial. 
De asemenea, vor fi discutate pro
bleme ale politicii comerciale inter
naționale, precum si aspecte ale si
tuației economiei mondiale.

de președinte al Bundestagului ră
măsese vacantă în urma demisiei 
fostului titular, Rainer Barzel. sur
venită luna trecută, menționează 
agenția D.P.A.

ADUNARE FESTIVA. Cu prile
jul împlinirii a 30 de ani de la 
înființarea Comitetului elen pențru 
pace si destindere internațională, 
la Atena a avut loc o adunare 
festivă. în cadrul căreia a fost 
subliniată necesitatea activizării 
eforturilor în lupta pentru pace si 
dezarmare, pentru crearea de zone 
fără arme nucleare, inclusiv în 
Balcani. De la tribuna adunării a 
fost lansat un aDel către toate or
ganizațiile elene de luptători pen
tru pace de a-si uni eforturile în 
lupta pentru eliminarea pericolului 
nuclear.

ÎNTREVEDERE SOVIETO-AME- 
RICANA. Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Nikolai 
Tihonov — aflat la Delhi cu prile
jul funeraliilor Indirei Gandhi — 
s-a intîlnit cu secretarul de stat al
S. U.A., G. Shultz. Ca răspuns la 
afirmațiile lui G. Shultz privind 
interesul administrației americane 
fată de îmbunătățirea relațiilor cu 
Uniunea Sovietică si solutionarea 
problemelor litigioase oe calea tra
tativelor — relatează agenția
T. A.S.S. — N. Tihonov a menționat 
că dacă guvernul S.U.A. este in
tr-adevăr dispus la aceasta. Uniu
nea Sovietică nu are obiecții si ea 
va veni intotdeauna în întimpinarea 
realizării de înțelegeri reciproc ac
ceptabile, în folosul cauzei păcii, 
al însănătoșirii situației interna
ționale.

DUPĂ numărarea prime
lor VOTURI exprimate duminică 
în cadrul scrutinului prezidențial 
și legislativ din Nicaragua. Fron
tul Sandinist de Eliberare Națio
nală (F.S.L.N.) 
sat. in frunte. 
Prensa Latina, 
oat oficial dat 
nagua. El este 
Conservator Democratic si 
Partidul Liberal Independent.

I se situează, deta- 
transmite agenția 
citind un comuni- 
Dublicitătii la Ma-

■ urmat de Partidul 
Democratic de

vest- 
Par- 
ales, 
cali-

SESIUNEA CONSILIULUI MI
NISTERIAL AL A.E.L.S. La Ge-

ALEGERE. Bundestagul 
german (Camera Inferioară a 
lamentului din R.F.G.) l-a 
luni, pe Philipp Jenninger în
tate de președinte al său. Pină in 
prezent ministru de stat. Jenninger 
a fost desemnat drept candidat la 
această funcție de fracțiunea par
lamentară U.C.D./U.C.S.. cel mai 
puternic reprezentată in forul le
gislativ suprem al R.F.G. Funcția

CONVORBIRI INDIANO-PAKIS- 
TANEZE. Președintele Pakistanu
lui. Mohammad Zia-ul Haq. a con
ferit, la Delhi, cu primul ministru 
indian. Raiiv Gandhi — informează 
agențiile ‘Associated Press și France 
Presse. Au fost examinate proble
me privind relațiile bilaterale si 
cooperarea in regiune. Premierul 
indian a exprimat dorința tării sale 
ca in regiune să domnească pacea, 
într-o declarație citată de agenția 
Reuter, Mohammad 
subliniat, la rîndul 
tanul dorește pacea 
interesul tării sale 
lizarea si îmbunătățirea raporturi
lor cu India.

Zia-ul Haq a 
său, că Pakis- 
si a reafirmat 
Dentru norma

GUVERNUL COLUMBIAN a de
cretat starea de urgentă, ca 
re a ploilor torențiale care 
soldat cu 25 morți, numeroși 
ruți și peste un milion de 
trați. tn total, peste două . 
din teritoriul tării resimte efectele 
inundațiilor, care au produs daune 
culturilor agricole pe o suprafață 
de circa 100 000 ha. Guvernul a 
hotârit mobilizarea armatei și a al
tor forțe pentru a veni in ajutorul 
persoanelor calamitate.

urma- 
s-au 

dlspu- 
sinis- 

treimi

NOUL PLAN ECONOMIC ela
borat în cursul reuniunii de dumi
nică de cabinetul israelian prevede 
înghețarea pentru trei luni a pre
turilor la diverse mărfuri si ser
vicii, precum si a salariilor, anunță 
agențiile internaționale de presă. 
După ședința cabinetului, minis
trul de finanțe. Yitzhak Modai, a 
calificat drept serioasă criza prin 
care trece economia israeliană si •» 
relevat că noua măsură este o în
cercare de oprire a creșterii ratei 
inflației, care a atins nivelul anual \ 
de 800 la sută.

SITUAȚIA DIN SALVADOR. 
Lupte puternice s-au dat la sflrși- 
tul săptămînii trecute între forțe
le Frontului Farabundo Marți pen
tru Eliberare Națională din Salva
dor (F.M.L.N.) și armată, mai ales 
in departamentele Usulutan si 
Chalatenango — transmite agenția 
E.F.E.. citind postul de radio „Ven- 
ceremos". Forțele insurgente au 
atacat sediul statului major din 
San Agustin al batalionului spe
cializat în lupta antiinsurgentă. 
.,Atonal". Trei soldați au fost uciși. 
Alte schimburi de focuri au fost 
semnalate în zona El Conacaste.
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