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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 general al Partidului 
Comunist Român, a avut loc, sîmbâtâ, 
8 decembrie, șed'nța Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a dezbătut și aprobat proiectele 
Legii planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1985, Legii planului de 
dezvoltare a agriculturii și industriei ali
mentare și Legii bugetului de stat al Re
publicii Socialiste România pe anul 
viitor.

Comitetul Politic Executiv a subliniat 
rolul și contribuția determinantă la ela
borarea și fundamentarea acestor do
cumente a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, care a 
examinat în mai multe rinduri nivelul 
indicatorilor economici și financiari pe 
ansamblul economiei și a orientat în
treaga activitate de planificare pe anul 
1985 în direcția intensificării laturilor cali
tative ale creșterii economice, dezvoltării 
armonioase a tuturor ramurilor econo
miei naționale, extinderii și mai puternice 
a bazei energetice și de materii prime, 
aplicării cu fermitate a mecanismului 
economico-financiar, sporirii eficienței în 
toate domeniile, consolidării echilibrului 
financiar, monetar și valutar al țării, ridi
cării neîntrerupte, pe această bază, a 
nivelului de trai și a gradului de civilizație 
ol întregului popor.

In cadrul ședinței, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a atras atenția asupra necesității de a se 
acționa, în continuare, cu toată hotărîrea, 
pentru creșterea mai puternică a eficien
ței economice, pentru reducerea cheltuie
lilor de producție, a consumurilor de ma
terii prime și materiale, îndeosebi de 
combustibil și energie.

In acest sens, s-a cerut guvernului, Co
mitetului de Stat al Planificării, Ministe
rului Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, 
ministerelor economice să întocmească 
programe concrete de măsuri privind re
ducerea cheltuielilor și creșterea eficien
ței pe fiecare produs în parte.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
prevederile planurilor și ale bugetului de 
stat pe anul 1985 asigură realizarea, în 
bune condiții, a sarcinilor de dezvol
tare economico-socială a țării pe întregul 
cincinal 1981—1985 și creează premisele 
necesare trecerii cu succes la îndeplinirea 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
Xlll-lea al partidului pentru perioada 
1986—1990. S-a stabilit ca aceste proiecte 
de legi să fie supuse dezbaterii și apro
bării plenarei C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a analizat și 
aprobat, de asemenea, Raportul privind 
balanțele principalelor produse agroali- 
mentare din recolta anului 1984. Comite
tul Politic Executiv a apreciat că recolta 
din 1984 asigură aprovizionarea cores
punzătoare a populației cu produse agro- 
alimentare, în conformitate cu programul
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de autoaprovizionare, precum și nevoile 
economiei naționale. Au fost stabilite 
măsuri in vederea unei mai bune gospo
dăriri și utilizări a produselor agroalimen- 
tare obținute in acest an, în vederea 
satisfacerii, in mai bune condiții, a ne
cesarului de materii prime agricole pen
tru economie și a cerințelor de consum 
ale cetățenilor.

In continuare, Comitetul Politic Execu
tiv a examinat Raportul privind nivelul 
stocurilor existente la 30 septembrie 1984 
la principalele materii prime și materiale. 
Datele prezentate evidențiază faptul că, 
la cea mai mare parte a materiilor prime 
și materialelor, stocurile sînt egale sau 
apropiate de nivelurile planificate și nor
mate. In scopul eliminării deficiențelor 
care se mai manifestă și îmbunătățirii 
muncii în acest domeniu, Comitetul Politic 
Executiv a indicat ministerelor economice 
ca, împreună cu Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului Gospo
dăririi Fondurilor Fixe și Comitetul de 
Stat al Planificării, să acționeze cu mai 
multă operativitate pentru lichidarea 
stocurilor supranormative și prevenirea 
formării în continuare a noi stocuri, pen
tru redistribuirea între centrale și unități 
a stocurilor existente peste plan, pentru 
corelarea riguroasă a producției cu posi
bilitățile certe de desfacere, pentru inten
sificarea exportului. De asemenea, s-a 
cerut întreprinderilor, centralelor și minis
terelor să ia măsurile necesare pentru re
cuperarea producției nerealizate Ta thate- 
riile prime, materialele și produsele la 
care stocurile se situează sub prevederile 
aprobate.

Comitetul Politic Executiv a examinat șt 
aprobat proiectul de Lege privind tipizarea 
și standardizarea produselor, construcții
lor și tehnologiilor, normarea tehnică a 
consumurilor materiale și energetice, ridi
carea calității și nivelului tehnic al produ
selor. S-a subliniat că perfecționarea acti
vităților de tipizare, standardizare și nor
mare tehnică constituie un factor impor
tant în folosirea cu maximum de randa
ment a capacităților de producție, valori
ficarea superioară a resurselor materiale 
și energetice, reducerea consumurilor și a 
costurilor de fabricație, în organizarea 
mai bună a producției, creșterea producti
vității muncii, ridicarea calității produselor 
și a gradului lor de competitivitate, in pro
movarea progresului tehnico-științific și 
sporirea eficienței întregii activități econo
mice. S-a stabilit ca acest proiect de lege 
să fie supus dezbaterii și adoptării sesiu
nii Marii Adunări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
adoptat, de asemenea, o hotărire cu pri
vire la organizarea sărbătoririi Revelionu
lui 1985 și a pomului de iarnă. S-a hotărît 
ca de la bugetul de stat și din fondurile 
realizate de organizațiile de masă și 
obștești să se aloce pentru organizarea 
pomului de iarnă peste 176 000 000 lei.

Comitetul Politic Executiv a indicat ca 
organele și organizațiile de partid, comi
tetele sindicatelor, consiliile oamenilor

Munca de înaltâ precizie și,calitate - atribut al activității cotidiene de la „Rulmentul" Brașov, 
secția montaj

6 PAGINI - 50 BANI

muncii, organizațiile U.T.C. și de pionieri, 
comisiile de femei, organizațiile democra
ției și unității socialiste să inițieze, în pe
rioada sfîrșitului acestui an și a începutu
lui noului an, manifestări cu caracter poli- 
tico-educativ, programe cultural-artistice 
cu un bogat conținut patriotic, militant, 
revoluționar. Totodată, s-a cerut să fie 
luate măsuri corespunzătoare pentru buna 
organizare a vacanței de iarnă a elevilor 
și studenților.

Comitetul Politic Executiv o analizat și 
aprobat, în continuare, propunerile privind 
organizarea alegerilor generale de depu- 
tați în Marea Adunare Națională și consi
liile populare, care vor avea loc la 17 mar
tie 1985,

in cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare pri
vind vizita oficială pe care a făcut-o în 
țara noastră, în perioada 26—28 noiem
brie, președintele Republicii Elene, Con
stantin Karamanlis.

Comitetul Politic Executiv a dat o deo
sebită apreciere rezultatelor vizitei, care a 
marcat un nou moment de seamă în dez
voltarea relațiilor prietenești dintre Româ
nia și Grecia. A fost relevat faptul că 
noua întîlnire dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Constantin Karamanlis — în- 
scriindu-se in cadrul tradiționalelor le
gături și contacte româno-elene la nivel 
înalt — a pus, încă o dată, în evidență 
dorința comună de a întări și mai mult 
conlucrarea dintre țările noastre, atît pe 
plan bilateral, cit și în sfera vieții interna1 
ționale. In context, a fost reliefată impor
tanța înțelegerilor convenite privind im
pulsionarea colaborării pe tărîm econo
mic, astfel incit aceasta să se ridice la ni
velul bunelor relații politice statornicite 
intre țările noastre, să cunoască o nouă 
creștere în perioada următoare, corespun
zător posibilităților sporite de care dispun 
economiile naționale ale României și 
Greciei, precum și avantajelor create de 
apropierea geografică. S-a arătat că pro
movarea susținută a colaborării româno- 
elene, in toate domeniile, corespunde pe 
deplin intereselor de, progres și dezvoltare 
independentă ale celor două popoare și, 
totodată, servește cauza înțelegerii și coo
perării intre națiuni.

Comitetul Politic Executiv a relevat, în 
același timp, că schimburile de păreri din
tre președinții Nicolae Ceaușescu și Con
stantin Karamanlis cu privire la actualita
tea politică internațională au exprimat do
rința României și Republicii Elene de a 
întări conlucrarea pe arena mondială, de 
a-și aduce întreaga contribuție la soluțio
narea constructivă, in interesul popoare
lor, a problemelor complexe ce confruntă 
omenirea contemporană.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere modului în care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat — și de 
această dată - poziția României socialiste 
față de evoluția situației internaționale, 
subliniind hotărîrea fermă a țării noastre 
de a acționa, în continuare, pentru relua- 
(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, sîmbă- 
tă, delegația Uniunii Tineretului Co
munist Leninist din Uniupea Sovie
tică, condusă de V, M. Mișin, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
U.T.C.L., care, la invitația C.C. al 
U.T.C., efectuează o vizită pentru 
schimb de experiență în țara noastră.

Cu acest prilej, delegația U.T.C.L. 
a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai calde felicitări 
pentru realegerea, la cel de-al 
Xlll-lea Congres al P.C.R., ca secre
tar general al partidului, urindu-i 
multă sănătate și putere de muncă, 
spre binele poporului român prieten, 
al cauzei edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate in Româ
nia. De asemenea, oaspeții au ex
primat vii mulțumiri pentru primire, 
pentru invitația de a vizita țara 
noastră și posibilitatea de a cunoaște 
realizările poporului român, ale ti
nerei generații, obținute sub con
ducerea partidului.

Mulțumind pentru urările adresa
te, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis tineretului sovietic, orga

nizației sale comuniste urări'de noi 
și tpt mai însemnate succese în 
activitatea viitoare.

în cursul întrevederii, desfășurată 
lntr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au fost evocate raporturile tradițio
nale de prietenie, colaborare și soli
daritate care se dezvoltă continuu 
între țările șl partidele noastre, în 
spiritul și pe baza convorbirilor și 
Înțelegerilor convenite la cel mal 
Înalt nivel. în acest cadru — s-a 
subliniat în timpul convorbirii — 
colaborarea dintre tineretul român și 
tineretul sovietic, dintre U.T.C. și 
U.T.C.L. trebuie să se afirme ca un 
factor activ în întărirea prieteniei 
și conlucrării româno-sovietice.

în cadrul înțîlnirii a fost sub
liniată misiunea organizațiilor de 
tineret de a se preocupa mai intens 
de imprimarea, în rindul tinerilor, a 
spiritului revoluționar, comunist, a 
angajării lor depline în realizarea 
obiectivelor construcției socialiste și 
comuniste In cele două țări. în 
același timp, secretarul general al 
partidului s-a referit la necesitatea 
conlucrării mai strinse a organi
zațiilor de tineret din țările noastre, 
din țările socialiste, din alte țări, în
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A FOST PUSĂ IN FUNCȚIUNE ECLUZA ROMANEASCĂ
Intr-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, de Comitetul județean Mehedinți al P.C.R. 
se raportează că oamenii muncii de pe șantierul hi
droenergetic de la Porțile de Fier II au reușit, intensi- 
fiCindu-și eforturile, să pună în funcțiune ecluza ro
mânească, moment ce a fost marcat de trecerea, la 
8 decembrie, a primului convoi de nave românești.

Animați de profunde sentimente de mindrie și în
credere, știindu-vă in fruntea partidului și a statului 
nostru pe dumneavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, mare ctitor de istorie și 
strateg al idealurilor noastre revoluționare, se spune 
in telegramă, puternic mobilizați de mărețele obiecti-

Fruntașii — tot fruntași I 
Prezent ieri dimineață la încheie
rea schimbului al treilea de Ia 
mina Paroșeni din Valea Jiului, 
corespondentul nostru Sabin Cerbu 
ne anunță o remarcabilă realizare : 
„rotunjirea‘*Ia 50 000 de tone a can
tității de cărbune extrasă peste 
prevederile planului. Minerul-șef 
de brigadă Gavrilă Mesaroș, bine 
cunoscut in întreg bazinul carbo
nifer al Văii Jiului pentru rezulta
tele deosebite pe care Ie obține, de 
ani de zile, cu ortacii săi, in depă
șirea planului la cărbune, și-a îm
părtășit bucuria noii izbinzi :

— Cele 50 000 de tone suplimen
tare realizate pină acum ne situea
ză pe primul loc in întrecerea cu 
ceilalți mineri din Valea Jiului 
pentru a da patriei cit mai muit 
cărbune. Acest succes, obținut nu 
cu puține eforturi,' dar cu care ne 
mîndrim, constituie răspunsul nos
tru, fapta noastră de muncă la in- 
suflețîtoarele orientări și îndemnuri 
adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „minerul de onoare al 
țării", pentru dezvoltarea continuă 
a bazei energetice și de materii 
prime a tării. Sintem ferm hotărîți 
ca și in anul viitor, deși planul de 
producție va fi mai mare, să facem 
in așa tel incit nu numai să-l rea
lizăm ritmic, ci să-l și depășim.

Aceeași hotărire de a încheia 
anul 1984 cu rezultate cît mai bune 
și de a pregăti temeinic producția 
anului viitor am întîlnit și la în
treprinderea minieră Căpeni, jude- 

ful Covasna, de unde corespondenta 
ziarului nostru, Păljănos Maria, ne 
transmite :

— Pină în prezent, harnicii mi
neri de aici au livrat peste preve
derile planului mai bine de 27 000 
tone cărbune energetic. Realizare 
remarcabilă, care se datorește or
ganizării mal bune a producției, fo
losirii la întreaga lor capacitate a 
utilajelor și mașinilor din dotare, 
creșterii substanțiale a productivi
tății muncii.

Cuvintul dat, cuvint res
pectat. Angajamentul pe care 
oamenii muncii din industria jude
țului Bihor șl l-au luat în întrece
rea socialistă de a realiza în acest 
an o producție-marfă suplimentară 
în valoare de 345 milioane lei a 
mobilizat energii și ambiții, a ge
nerat inițiative și soluții de mare 
eficiență economică. Urmare fireas
că a eforturilor depuse — ne spune 
corespondentul nostru Ioan Laza — 
cuvîntul dat a devenit cuvint res
pectat. Oamenii muncii din indus
tria județului Bihor raportează de
pășirea prevederilor de plan la 
producția-marfă cu peste 345 mili
oane lei, onorîndu-și în mod exem
plar angajamentul asumat. Un re
zultat cu atît mai prețios, dacă 
avem In vedere faptul că, față de 
aceeași perioadă a anului trecut, 
producția industrială a Bihorului 
este acum cu 2 miliarde Iei mai 
mare. Au fost livrate suplimentar

ÎN AGRICULTURĂ ÎN INDUSTRIE

*
în pagina a ll-a: Relatări din întreprinderi industriale 

și unități agricole

lupta pentru progres social și pace 
în lume.

Evidențiind că obiectivul funda
mental al epocii noastre îl constituie 
asigurarea păcii, apărarea dreptului 
popoarelor la existență, la libertate, 
la viață, secretarul general al parti- 

'dului a subliniat necesitatea trans- 
' formării Anului Internațional al Ti
neretului — manifestare organizată 
de O.N.U. sub deviza „Participare, 
Dezvoltare, Pace" — într-o mare 
acțiune consacrată unirii forțelor ti
neretului, intensificării raporturilor 
de colaborare a tinerei generații de 
pretutindeni în lupta pentru oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea la dezar
mare, și în primul rînd dezarmare 
nucleară, pentru edificarea unei lumi 
în care toate popoarele să se poată 
dezvolta și afirma în mod liber, 
fără nici un amestec din afară.

La primire au participat tovarășul 
Nicu Ceaușescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Comunist, și 
Vasile Bontaș, secretar al C.C al 
U.T.C.

A fost de față E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul U.R.S.S. la BucureștL

ve și luminoasele perspective jalonate de către Con
gresul al Xlll-lea, eveniment cu adinei rezonanțe in 
viața partidului și a țării, care o dat un nov și puter
nic impuls muncii creatoare o poporului, angajat in 
vasta operă de edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a patriei spre comu
nism, noi, cei care trăim și muncim pe această vatră 
încărcată de istorie, ne angajăm că vom urma in per
manență pilduitorul dumneavoastră exemplu de muncă 
și viață și vom face totul pentru transpunerea in prac
tică a sarcinilor ce ne revin din mărețele documente 
adoptate de marele forum al comuniștilor, cu încre
derea deplină in perspectiva luminoasă a patriei, in 
propășirea ei spre noi culmi de progres și civilizație.

economiei naționale și Ia export in* 
semnate cantități de cărbune, ener
gie electrică, alumină, mașini-unel- 
te, materiale de construcții, pro
duse de mecanică fină, confecții, 
zahăr și altele. Și tot semnificativ 
este și faptul că aceste sporuri au 
fost obținute pe seama creșterii 
productivității muncii.

Trecind cu hotărire la îndeplini
rea istoricelor hofârîri ale Congre
sului al Xlll-lea, a orientărilor 
date de secretarul general al parti
dului, constructorii din județul 
Tulcea s-au angajat să transforme 
zilele care au mai rămas pină la sfîr- 
șitul acestui ah în „zile record de 
muncă". Primele rezultate ale aces
tei inițiative muncitorești ne sînt 
comunicate de Neculai Amihulesei: 
„Oamenii muncii de la întreprin
derea antrepriză construcții-montaj 
Tulcea au îndeplinit înainte de 
termen planul Ia construcția de lo
cuințe și s-au angajat ca pină la 
sfîrșitul anului să mai predea „la 
cheie" încă 200 de apartamente. Tot 
In aceste zile, constructorii tulceni 
au terminat toate lucrările pe șan
tierul noii fabrici de zahăr din Ba- 
badag. Noua fabrică, avînd o capa
citate de prelucrare de 4 000 tone 
de sfeclă pe zi, realizează acum pri
mele cantități de zahăr. în momen
tul de față, forțele constructorilor 
s-au concentrat la finalizarea o-
(Continuare în pag. a IlI-al
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PENTRU ÎNFĂPTUIREA HOTĂRÎRILOR CONGRESULUI AL XIII-LEA
- PUTERNICĂ MOBILIZARE A ÎNTREGULUI POPOR

Unitățile agricole din județul Că
lărași dispun de condiții excelente 
— pămînt cu un grad ridicat de 
fertilitate, majoritatea suprafeței 
este amenajată pentru irigat, o pu
ternică bază tehnico-materială — 
pentru a obține recolte mari. De
altfel, potrivit programului aprobat 
de comitetul județean de partid, 
în 1985 urmează să se realizeze pe 
întreaga suprafață cultivată, în me
die la hectar, 6 800 kilograme po
rumb boabe, 5 000 kilograme grîu, 
4 670 kilograme orz, 2 500 kilograme

PRODUCȚII MEDII REALIZATE LA HECTAR
Consiliul agroindustrial 

Frăsinet
Consiliul agroindustrial 

Sărulești

Cultura Pe total 
consiliu

C.A.P. 
Gurbă

nești
C.A.P.
Valea 

Argovei
Pe total 
consiliu

C.A.P. 
Ileana

C.A.P.
Sărulești

Grîu 4 036 5 010 4 800 3 715 3 050 3 458Floarea-soarelui 2 370 2 800 2 756 1 201 810 I 193Porumb boabe 7 950 Î0 259 9 060 4 500 3191 3 906Sfeclă de zahăr 41 000 52 000 50 000 15 620 10 500 9 600
Am invitat la masa rotundă mai 

mulți specialiști din unități și cadre 
cu munci de răspundere din agri
cultura județului pentru a explica 
cauzele diferențelor mari de produc
ție între unitățile agricole din cele

Respectarea rotației culturilor - 
punctul de pornire 

în obținerea de producții-record
Redacția : După cum rezultă din 

tabel, deși condițiile pedoclimatice 
din cele două consilii agroindus
triale sînt identice, atît pe ansam
blul consiliilor respective, cit și în
tre unitățile agricole analizate exis
tă diferențe apreciabile de recoltă. 
Să analizăm cauzele care au deter
minat aceste diferențe.

Gheorghe Timu, inginerul-șef al 
consiliului agroindustrial Frăsinet : 
Desigur, respectarea tuturor ele
mentelor din tehnologia fiecărei cul
turi, atît separat, cît și în ansamblu, 
prezintă o importanță deosebită pen
tru realizarea producțiilor planifica
te. Există unii factori însă care, 
aplicați corect, au o influență hotă- 
rîtoare asupra celorlalți. Respectarea 
asolamentului stabilit este primul 
dintre aceștia. în consiliul agroin
dustrial Frăsinet avem asolamente 
de patru ani, întocmite pe unități 
și pe fiecare fermă în parte. Res
pectarea lor permite ca structura 
culturilor repartizată unităților și 
fermelor să aibă o mare stabilitate, 
cel puțin pe durata asolamentului.

Tudor Iancu, inginerul-șef al 
C.A.P. Gurbănești : Trebuie să 
adaug că asolamentul devine un in
strument principal de lucru în mina 

floarea-soarelui șl 40 tone sfeclă de 
zahăr. Pentru îndeplinirea acestor 
prevederi este necesar ca toate uni
tățile agricole să obțină recolte cel 
puțin la nivelul sarcinilor planifi
cate. Or, în acest an, au existat 
multe unități agricole șl chiar con
silii agroindustriale în ansamblu 
care, în condiții pedoclimatice ase
mănătoare cu cele ale unităților 
agricole fruntașe, au obținut pro
ducții diferite. Datele înscrise în 
tabelul de mai jos sînt edificatoare.

- în kilograme

două consilii agroindustriale și pen
tru a se referi la măsurile ce se 
întreprind în vederea generalizării, 
în anul viitor, a experienței frunta
șilor și înlăturării neajunsurilor 
manifestate în acest an.

specialiștilor. Și aceasta deoarece 
respectarea lui ne permite să gîn- 
dim cu 3—4 ani înainte ia ceea ce 
trebtiie să facem pe fiecare parcelă 
în parte, în funcție de planta ce ur
mează să o cultivăm.

Vasile Zglobiu, președintele C.A.P. 
Valea Argovei : Acesta este motivul 
pentru care nu am acceptat, sub nici 
o formă, să ne abatem de la asola
mentul stabilit, chiar în situații mai 
dificile. Am preferat să întîrziem 
semănatul cu cîteva zile, decît să 
schimbăm amplasarea culturilor.

Redacția : Cum se prezintă situa
ția din acest punct de vedere în 
consiliul agroindustrial Sărulești ?

Ion Cotirță, inginerul-șef al C.A.P. 
Ileana : Producțiile scăzute se dato
rează 'și nerespectării asolamentului 
stabilit. De mai mulți ani • ne învîr- 
tim intr-un cerc vicios din care cu 
greu putem ieși. Nu reușim să avem 
eliberate la timp terenurile destina
te cerealelor păioase, din care cau
ză sîntem nevoiți să le însămînțăm 
pe alte, parcele decît cele prevăzute 
în asolament. Chiar și în această 
toamnă pentru 15 la sută din supra
fața cu grîu nu s-a respectat aso
lamentul.

Mihaî Săvulescu, inginerul-șef al 
consiliului agroindustrial Sărulești : 
Pe ansamblul consiliului, situația 
este și mai grea. Pe 30 la sută din 
suprafață cerealele păioase nu au 
fost însămînțate după plantele pre
mergătoare prevăzute în asolamente. 
Pentru a ieși din această situație, 
ar trebui ca 2 000 hectare prevăzute 

Cauza diferențelor de recoltă
- modul diferit de a lucra pămîntul 

„MASA ROTUNDĂ” A „SCÎNTEII” CU SPECIALIȘTI DIN 
DOUĂ CONSILII AGROINDUSTRIALE VECINE DIN 

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

cu porumb să le cultivăm în anul 
viitor cu sola, cultură care eliberea
ză mai devreme terenul pentru ce
realele păioase.

Fertilizarea terenului nu se poate face 
în mod empiric

Redacția s Experiența cît și prac
tica unităților agricole fruntașe a 
dovedit că utilizarea rațională a în
grășămintelor chimice constituie, de 
asemenea, un factor important pen
tru obținerea de producții sporite.

Tudor Iancu : Fără îndoială, pro
ducțiile mari obținute în mod con
stant de mnitatea noastră au la bază 
și utilizarea unor cantități de în
grășăminte chimice în doze la hec
tar, determinate științific. în stabi
lirea dozelor se ține seama de con
sumul din sol al elementelor nutri
tive la planta premergătoare, con
sumul specific de elemente nutriti
ve al culturii ce urmează și, bine
înțeles, de nivelul producției de rea
lizat. Procedînd în acest fel, se a- 
sigură utilizarea eficientă a îngră
șămintelor chimice.

Vasile Zglobiu : Trebuie însă să 
se înțeleagă că pentru a se asigu
ra utilizarea eficientă a îngrășă
mintelor chimice esențial este ca 
acestea să fie asigurate atunci cînd 
este nevoie de ele. Or, adesea o- 
prești semănatul ca să faci rost de 
îngrășăminte. Vreau să accentuez 
faptul că fertilizarea în mod con-

Leonid Galațchi, director cu pro
ducția vegetală la direcția agricolă 
județeană : Este o soluție posibilă, 
pe care o vom avea in vedere, dar 
care nu reprezintă nicidecum cel 
mai fericit mod de rezolvare a pro
blemei. în consiliul agroindustrial 
Sărulești trebuie stabilită o aseme
nea structură a hibrizilor de po
rumb care să permită eliberarea 

rapidă a terenului pentru grîu și, 
totodată, să se strîngă cu prioritate 
recolta de pe parcelele destinate 
cerealelor păioase.

stant a terenurilor cu dozele de în
grășăminte chimice prevăzute re
prezintă un avantaj foarte impor
tant. Aceasta permite ca anual să 
dăm doze relativ mici, ceea ce în
seamnă și cheltuieli mai mici. Bu
năoară, la porumb, anul acesta am 
administrat la hectar 80 kilograme 
de fosfor și 163 kilograme de azot, 
în substanță activă, ceea ce repre
zintă o doză moderată, dar suficien
tă pentru a realiza producții mari, 
în caz contrar, cînd fertilizarea se 
face în salturi, adică un an dai și 
doi nu, trebuie să asiguri ulterior

„Pe ogor să nu intri dacă nu te primește, 
dar nici să nu-1 lași să te aștepte44

Redacția : Oare calitatea muncii 
mecanizatorilor, cooperatorilor și a 
specialiștilor, calitate materializată 
în lucrările executate, nu a determi
nat nivelul recoltelor ? Cum poate fi 
apreciată prin această prismă acti
vitatea desfășurată in acest an ?

Gheorghe Timu : Vorbind de ca
litatea muncii oamenilor, aceasta tre
buie să se reflecte în primul rînd 

doze foarte mari de îngrășăminte 
chimice, nu pentru a spori produc
ția, ci pentru a completa elemen
tele consumate din sol.

Ion Cotirță : într-o astfel de si
tuație este unitatea noastră. Fără a 
diminua cu nimic din răspundere'a 
ce ne revine pentru producțiile sla
be din acest an, totuși lipsa îngră
șămintelor chimice a determinat scă

derea recoltei. Pe 60 la sută din 
suprafață nu am dat nici un kilo
gram de îngrășăminte chimice.

Mihai Săvulescu : Practic, toate 
unitățile din consiliul agroindustrial 
Sărulești nu au avut asigurate în 
totalitate cantitățile de îngrășămin
te chimice repartizate. Din această 
cauză, pe întreaga suprafață cul
tivată cu floarea-soarelui și pe ju
mătate din suprafețele ocupate de 
celelalte plante prășitoare nu s-a 
administrat nici un kilogram de în
grășăminte chimice.

Leonid Galațchi : Nu mai puțin a- 
devărat este și faptul că nu peste 
tot s-a urmărit ca îngrășămintele 
chimice — așa puține cîte au fost — 
să fie utilizate cît mai eficient. La 
controalele efectuate de specialiștii 
direcției agricole au fost depistate 
destule cazuri de administrare ne
uniformă și incorectă a îngrășămin
telor chimice, situație care anul 
viitor nu trebuie să se mai repete.

în calitatea lucrărilor de pregătire 
a solului, știut fiind faptul că un 
teren bine pregătit constituie o bază 
solidă pentru producții mari și in
vers. Arătura adîncă de toamnă re
prezintă pentru toate unitățile agri
cole din consiliul Frăsinet lucrarea 
la care nu se admite nici un rabat 
la calitate. în fiecare an încheiem 
arăturile în toamnă, se execută la 

o adîncime constantă de 30—31 cen
timetri, în mod uniform, asigurîn- 
du-se îngroparea sub brazdă a tu
turor resturilor vegetale. Ținem o 
Strînsă legătură cu specialiștii de la 
Institutul de cercetări agricole Fun- 
ciulea. De la ei am învățat un lu
cru esențial : pe ogor să nu intri 
dacă nu te primește, dar nici să nu-1 
lași să te aștepte. Altfel spus, pen
tru a realiza lucrări de calitate la 
pregătirea terenului, urmărim să le 
executăm numai în perioadele op
time și la umiditate optimă în sol,

Vasile Zglobiu : în cooperativa 
noastră, ca dealtfel și în celelalte 
din consiliul agroindustrial Frăsinet, 
a devenit o regulă ca să menținem 
culturile curate de buruieni în tot 
timpul vegetației. Printr-o temeinică 
organizare a muncii și participarea 
activă la lucru, deși întreaga supra
față a fost erbicidată, s-au executat 
cite 2—4 prașile manuale, care în 
condițiile secetei din acest an au 
ajutat mult culturile să se dezvolte 
normal.

Redacția : Producțiile scăzute re
alizate de unitățile agricole din con
siliul agroindustrial Sărulești au fost 
determinate și de întîrzierea lucră
rilor solului ?

Mihai Săvulescu : Chiar în mare 
măsură. Calitatea lucrărilor de pre
gătire a terenului a lăsat de dorit 
în toate unitățile. An de an, supra
fețe însemnate au rămas de arat în

Program de acțiune concret 
pentru întregul județ

Am solicitat tovarășului Nicolae 
Zainea, activist al comitetului jude
țean de partid, ca, pornind de la 
concluziile acestei mese rotunde, să 
se refere la măsurile preconizate pe 
ansamblul județului pentru buna 
pregătire a producției din anul vii
tor. „Sarcinile din planul pe anul 
1985 sînt mari — ne-a spus interlo
cutorul. între altele, pe 186 700 hec
tare cu grîu, porumb, floarea-soare
lui, soia, sfeclă de zahăr, in pentru 
ulei și cartofi în sistem intensiv 
trebuie să obținem producții-record. 
Ca unitățile din consiliul agroindus
trial Frăsinet sînt și altele în con
siliile agroindustriale Lehliu, Mînă- 
stirea, Dragoș Vodă, Chirnogi, Dra- 
galina, Ciocănești, Perișoru, Jegălia, 
Frumușani, Borcea și Vlad Țepeș. 
Pentru pregătirea temeinică a pro
ducției anului viitor și în mod de
osebit a culturilor intensive, comi
tetul județean de partid a pornit 
atît de la' necesitatea generalizării 
experienței unităților fruntașe, cit și 
de la cerința înlăturării neajunsu
rilor manifestate. Pe această bază 
a fost întocmit un amplu program 
de măsuri care vizează un ansamblu 

primăvară. Mai mult, deși au fost 
executate cîte 3 și chiar 4 prașile ma
nuale la toate culturile, acestea nu 
au avut efectul scontat. Motivul ? 
Calitatea slabă a lucrărilor. Au fost 
tăiate multe plante, din care cauză 
densitatea la unele culturi a scăzut 
cu mult sub limitele admise.

Redacția : Ce învățăminte și ce 
concluzii au fost desprinse din ne
ajunsurile manifestate pentru îmbu
nătățirea activității din anul viitor ?

Gheorghe Buianu, președintele 
C.A.P. Sărulești : Prea multe am pă
timit din cauza lipsei de exigență a 
specialiștilor și cadrelor de condu
cere din unitate pentru a nu trage 
învățămintele ce se impun pentru 
activitatea viitoare. In cîteva zile 
vom termina arăturile adinei pe toa
tă suprafața prevăzută. A început 
transportul in cîmp al îngrășăminte
lor organice și ne ocupăm să asigu
răm din timp îngrășămintele chimi
ce și erbicidele necesare.

Mircea Decu, președintele consiliu
lui agroindustrial Sărulești : Cauzele 
care au determinat recoltele mici din 
acest an au fost analizate în fiecare 
unitate în parte și s-au stabilit pro
grame de măsuri concrete, ca in anul 
viitor să obținem cel puțin produc
ții la nivelul sarcinilor de plan. în 
acest scop, vom asigura întronarea 
unei ordini și discipline, ferme la 
toate nivelurile, astfel îneît toate 
lucrările să fie executate la un înalt 
nivel calitativ.

de acțiuni pentru instruirea șl ri
dicarea calificării mecanizatorilor, 
cooperatorilor și a specialiștilor din 
toate unitățile agricole cu accent pe 
însușirea temeinică a tehnologiei 
culturilor intensive, prin toate aces
tea urmărindu-se creșterea calității 
muncii ce va fi desfășurată in anul 
viitor. Dincolo de rezolvarea acestor 
aspecte care ne aparțin, pentru reali
zarea sarcinilor mari din anul viitor, 
este nevoie să primim un sprijin 
mai substanțial din partea organelor 
agricole centrale. In primul rînd, încă 
de acum trebuie să ni se asigure 
baza materială realizării producțiilor 
prevăzute la culturile intensive. în 
acest scop avem nevoie de 34 473 
tone de îngrășăminte cu azot, 24 721 
tone cu fosfor, 19 020 tone cu pota
siu, în substanță activă, de peste 
1000 tone de diferite erbicide. Asi
gurarea din timp a acestor cantități, 
precum și a combustibilului necesar 
reprezintă prima condiție pentru a 
realiza sarcinile mari ce revin agri
culturii județului Călărași în anul 
1985“.

îiod'ca S1M1ONESCU
Aurel PAPAD1UC
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Intreprlnderea de construcții de nave și utilaj tehnologic din Tulcea 
se Înscrie printre marile unități economice ale țării. Volumul și complexi
tatea producției prevăzute a se realiza aici au crescut de la un an la 
altul, fapt care la un moment dat a pus o serie de probleme colectivului 
în îndeplinirea planului, lată însă că intr-un timp foarte scurt acest 
moment greu a fost depășit. Iar una dintre explicațiile acestei redresări 
rapide a activității productive o constituie înalta răspundere cu care s-a 
acționat pentru creșterea mai rapidă a productivității muncii. Practic, în 
această privință, aici s-a acumulat în ultimul timp o valoroasă experiență, 
confirmată de rezultatele de pînă acum. Ținînd seama de orientările și 
sarcinile subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIII-lea 
al partidului privind creșterea mai accentuată a productivității muncii, a 
eficienței întregii activități economice, ne vom referi mai pe larg la expe
riența acumulată, la măsurile luate în această unitate pentru îndeplinirea 
cerințelor stabilite de conducerea partidului.

Un moment important pentru re
virimentul activității productive l-a 
reprezentat vizita efectuată în au
gust 1983 de 
Ceaușescu în a- 
ceastă unitate, 
prilej cu care se
cretarul general 
al partidului a 
indicat o serie de 

. măsuri concrete 
pentru organiza
rea mai bună a 
fabricației și pro
movarea fermă a 
progresului teh
nic. Măsurile pre
conizate au prins 
de acum viață, 
iar sporurile de producție sînt con
siderabile. Dacă în urmă cu un an 
restantele înregistrate la producția 
fizică erau apreciabile, acum unita
tea realizează ritmic producția pla
nificată. în hala de construcții corp- 
nave s-a reorganizat în întregime 
fluxul de fabricație. Mai exact, dacă 
înainte aici se construiau corpurile 
de nave pentru toate tipurile de va
poare aflate în fabricație, acum spa
tiile respective de producție sînt des
tinate doar lucrărilor de construcție 
pentru corpurile cargourilor, de 7 500 
și 15 000 tdw, pentru celelălte tipuri 
de nave de complexitate mai mică 
organizindu-se un flux de fabrica
ție in cadrul fabricii de utilaj teh
nologic, unde existau capacități de 
producție disponibile. Numai prin 
aplicarea acestei măsuri productivi
tatea muncii a sporit cu 15 la sută.

Introducerea noului sistem de or
ganizare a fabricației a creat, tot
odată, posibilitatea folosirii pe scară 
largă a unor tehnologii moderne de 
montaj. Este vorba. în primul rînd. 
de mecanizarea si automatizarea lu
crărilor de sudură. în urmă cu un 
an. ponderea sudurii automate, care 
presupune folosirea unor instalații 
moderne, de înaltă productivitate, 
reprezenta la nivelul întreprinderii 
doar 12 la sută. Acum, un sfert din 
lucrările de sudură se execută cu 
instalații automate, iar cînd vor fi 
încheiate operațiile de reorganizare 
a tuturor fluxurilor de fabricație 
Ponderea sudurii automate va fi de 
50 la sută. Efectele acestei acțiuni ? 
..Lucrările de construcție la cornul 
navelor — ne spunea inginerul An- 

^irei Suhov, șeful secției construcții

tovarășul Nicolae

corp-nave — au fost scurtate eu 30 la 
sută, asigurîndu-se astfel blocsectiile 
si secțiile în devans ne fluxul de 
montaj".

iar cel de asamblare cu 42 000 ore.
Cum bine este știut, bătălia pen

tru o productivitate ridicată imou- 
ne. ca o condiție hotărițoare. îmbo
gățirea continuă a cunoștințelor teh- 
nico-nrofesionale ale personalului 
muncitor. Necesitatea ridicării gra
dului de calificare este cu atît mai 
evidentă în cazul unui colectiv foar
te tînăr. cum este cel al întreprin
derii tulcene, a cărui medie de vîrstă 
este doar de 21 de ani. Aici se or
ganizează în fiecare an diverse 
cursuri de perfecționare profesiona
lă. Din acest an însă, ele au fost 
organizate într-o concepție nouă : 
nu ca simple forme de însușire a 
unor cunoștințe teoretice, ci ca mo
dalități de soluționare a unor pro
bleme —*---- ’--------------------J~
muncă 
există 
pregătire profesională

concrete de la locurile de 
ale cursantilor. ..De fapt, 
două feluri de cursuri de 

ne spunea

0 treaptă spre realizări superioare
IN 4 ANI - CREȘTERE CU PESTE 40 LA SUTA A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

la întreprinderea de construcții de nave și utilaj tehnologic Tulcea

Tot Ia capitolul organizare mal 
bună a producției și a muncii con
semnăm. pe lingă aceste măsuri de 
mare anvergură, si altele care ur
măresc mai buna folosire a dotării 
tehnice si a forței de muncă în 
secții si ateliere. Ne referim. în spe
cial. la îmbunătățirea activității de 
fabricație a navelor mici, prin spe
cializarea unor ateliere nentru mon
tai corp, armare si probe. înființa
rea unor ateliere suplimentare 
pentru montaj, 
extins modulizarea 
agregatelor 
de mașini, 
de montaj 
montajului ____ ___
redus cu 2 000 de ore timpul nece
sar montajului în compartimentul de 
mașini la fiecare cargou de 7 500 
tdw.

— La montajul corpului de navă 
— ne spunea inginerul Ștefan Go- 
moiescu, șeful secției montaj corp- 
nave — posibilitățile de introducere a 
progresului tehnic sînt limitate. To
tuși. am găsit soluții de scurtare a 
timpului afectat montajului de la 
11 luni, cit a durat primul cargou, 
la doar patru luni la cea de-a treia 
navă de acest fel. Am schimbat 
tehnologia de lucru. Dacă la pri
mele două cargouri etajele de su
prastructură le realizam direct pe 
navă, începînd de anul acesta 
am montat doar primele două 
etaie direct pe navă.* iar următoa- 
rele trei le-am executat separat, 
concomitent cu primele două si 
atunci cind au fost gata doar le-am 
asamblat. In felul acesta, timpul de 
montai a fost redus cu 38 000 ore.

ateliere
Concomitent, s-a 

la- montajul 
din compartimentul 
Aplicînd procedeul 

pe module, în locul 
bucată cu bucată, s-a

tovarășul loan Iosifescu, directorul 
fabricii de construcții utilai tehno
logic. Unul pentru inițierea celor 
care abia au fost repartizați să lu
creze în secțiile noastre de produc
ție si o altă formă, unde sînt cu
prinși to-ti oamenii muncii, pentru 
perfecționarea pregătirii profesiona
le. La deschiderea cursurilor de 
perfecționare sînt repartizate teme 
de studiu, care nu sînt altceva decît 
probleme ce urmează să le soluțio
neze colectivele de muncă din care 
fac parte cursantii. Modul de solu
ționare a acestora se constituie în
tr-o temeinică atestare a gradului 
de pregătire atins de cursanti. re- 
zolvîndu-se. în același timp, nume
roase probleme tehnice si de orga
nizare a muncii". O atentie aparte 
se acordă policalificării unor cate
gorii de oameni ai muncii. în între
prindere. unele meserii sînt încă de
ficitare. Lipsesc multi sudori si tu- 
bulatori. Pentru a suplini lipsa a- 
cestora. aproximativ 300 de meca
nici au deprins încă o meserie : pe 
cea de sudor sau tubulator. Dar nu
mărul acestora urmează să crească 
cu încă cîteva sute după absolvirea 
cursurilor care au început de au
rind.

Am insistat asupra acțiunilor în
treprinse de colectivul întreprinde
rii tulcene 
nerioară a 
progresului 
pregătirii 
personalului 
aici, ele se dovedesc a fi factorii 
hotăritori ai creșterii productivității 
muncii. Practic^

11 luni din acest an, nivelul planifi
cat al productivității muncii a fost 
depășit cu 2,4 la sută. Totodată, se 
cuvine relevat că în perioada care 
a trecut din actual?" 
ductivitatea muncii _ ____
la sută, spor realizat aproape în to
talitate în ultimul an de zile, adică 
în perioada care a trecut de la adop
tarea Programului privind creșterea 
mai accentuată a productivității mun
cii,, ceea ce pune pregnant în eviden
ță, deopotrivă, realismul prevederi
lor acestui program și hărnicia oa
menilor muncii din unitatea tulceana,

— Rezultatele de ptaă acum, ac
țiunile ce se întreprind în prezent 
și măsurile preconizate a se anliea 
în perioada următoare — ne spu
ne ing. Nicolae Pestrea, directorul 
tehnic al întreprinderii — ne dau 
certitudinea că vom realiza dublarea 
productivității muncii în anul 1988, 

adică cu doi ani 
mai devreme față 
de prevederile 
programului.

Intr-adevăr, în 
întreprindere e* 
xistă premise cer
te pentru înfăp
tuirea acestui o- 
biectiv major al 
actualei etape de 
dezvoltare inten
sivă a economiei 
naționale. Așa se 
explică, de fapt, 
valoroasă a aces- 

ales în dome-

iul cincinal pro- 
ă sporit cu 41,2

tulcene, nu 
faptul că aici 
de Obstacole 
programului

La întreprinderea „Electroaparataj" din Capitală

OH „OPERATOR" CONDUCE PRESEIE: ROBOTUL

pentru organizarea su- 
nroductiei. promovarea 

tehnic si perfecționarea 
tehnico-profesionale a 

muncitor pentru că,

pe aceste căi, în

de Ce experiența 
tui 'colectiv, mai 
niul organizării fluxurilor de fabri
cație. a fost preluată si de alte uni
tăți similare din tară. în acest scop, 
specialiștii de la șantierele navale 
din Galați, Brăila și Constanța au 
participat, nu de mult, la un inte
resant schimb de experiență la Tul
cea.

Amintind eforturile depuse de co
lectivul întreprinderii 
putem trece însă peste 
sînt în prezent o serie 
în aplicarea măsurilor
de creștere a productivității muncii. 
Reorganizarea unor fluxuri de fa
bricație dună metode moderne, ge- 
neralizindu-se experiența dobîndită 
în hala de construcții corp-nave. nu 
se poate face încă fiindcă un număr 
însemnat de obiective de investiții 
nu au fost finalizate, ele fiind res
tante de anul trecut. Este vorba. în 
special, de magazia de laminate, de 
transbordorul de tablă de la stația 
de pasivizare si de închiderile me
talice de la halele de producție ale 
fabricii de utilaj tehnologic, pre
cum și de la atelierul de vopsitorie. 
O parte 'din lucrările de construcții- 
montai la obiectivele respective au 
fost realizate de beneficiar cu for
te proprii, suplinind astfel linsa de 
constructori de ne acest șantier. Sînt 
însă unele lucrări de specialitate ne 
care Antrepriza de construcții in
dustriale Tulcea trebuie să le exe
cute neîntîrziat.

Neculai AM8HULESE1 
corespondentul „Scinteii"

Extinderea procesului de 
automatizare, electronizare 
și robotizare a producției 
constituie calea cea mai 
directă și rapidă de creș
tere a productivității mun
cii, de ridicare a nivelului 
tehnic și calitativ al pro
duselor românești. în Ra
portul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la 
cel de-al XIII-lea Congres 
al partidului se subliniază 
că trebuie să se acorde o 
atenție deosebită realizării 
unor linii moderne de pro
ducție, bazate pe automa
tizare și robotizare, îndeo
sebi în acele sectoare unde 
se cer eforturi mai mari și 
sînt condiții mai grele de 
muncă.

Printr-un susținut efort 
de cercetare, specialiști din 
institute de cercetare ști
ințifică, învățămîntul su
perior și întreprinderi in
dustriale au conceput o 
gamă largă de roboți in
dustriali, probînd încă o 
dată forța și capacitatea 
gîndirii tehnice românești 
de a crea mașini de per
formanță în acest domeniu.

Astăzi putem consemna 
o nouă realizare în acest 
domeniu : la întreprinderea 
„Electroaparataj" din Bucu
rești a intrat în funcțiu
ne o celulă flexibilă de fa
bricație dotată cu roboți, 
prima din domeniul acțio
nării preselor de baohelită.

„Nu sîntem la prima ac
țiune de acest fel — ne 
spune tovarășul Mihai Hu- 
hulescu, inginerul-șef al 
întreprinderii. In ultimii 
ani am conceput, prin au- 
todotare, sute de manipu
latoare, care, de fapt, sînt 
tot niște roboți, dar mai 
puțin evoluați, avînd doar 
două sau trei grade de 
mișcare. Celula flexibilă 
cu robot industrial, intrată 
acum în funcțiune, este cu 
totul altceva. Robotul în
corporat, realizat de către 
specialiștii de la ..Automa
tica" este din categoria ce
lor evoluați. Am putea 
spune că este un robot 
„deștept", dotat cu memo
rie și capabil să ia chiar 
decizii în anumite situații 
critice intervenite pe flu
xul procesului tehnologic".

Să vedem însă ce este 
și cum funcționează aceas
tă celulă flexibilă. Ele
mentul său principal il 
constituie, firește, robotul, 
care îndeplinește funcția 
de operator la presele de 
bachelită. Aspectul său a 
început să devină de acum 
familiar : o construcția 
metalică, nu mai înaltă 
decît un om, un braț pre
văzut cu o mînă mecanică, 
articulații, cordoane flexi
bile, iar alături două dula
puri de comandă, unul din
tre ele fiind un calculator 
electronic, de tip CORAL- 
40001. Robotul, din seria 
„RIP-6,2", este plasat si
metric față de două prese 
uriașe, iar împrejurul lui 
sînt dispuse toate instala
țiile ce formează fluxul 
tehnologic de producere a 
pieselor din masă plastică 
termorigidă (bachelită). Cu 
mișcări ferme, mina robo
tului apucă o pastilă de 
bachelită, pe care i-o ofe
ră un manipulator, de fapt 
tot un „confrate" al său, 
dar mai puțin „dezvoltat" 
și o introduce într-un pre- 
încălzitor. După un timp 
bine precizat, senzorii săi 
îl informează precis cînd 
pastila a ajuns la tempe
ratura optimă de plastifie- 
re, robotul comandă des

chiderea capacului preîn- 
călzitorului, apucă piesa șl 
o introduce în matrița 
montată pe presă. Apoi 
comandă acționarea presei, 
verifică dacă presiunea și 
temperatura, sînt corecte și 
după ridicarea presei ex
trage piesa deja confecțio
nată, o introduce într-un 
dispozitiv de răcire, după 
care o scoate și o pune în 
buncărul de depozitare.

Mai mult decît atît, în 
pauzele dintre operații, ro
botul deservește o a doua 
presă. Aceasta deocamdată, 
pentru că, după cum ne 
spunea ing. Sorin Cornea, 
șeful atelierului de proiec- 
tare-autoutilare, peste cîte
va luni robotul va fi „in
struit" să lucreze simultan 
la 4 prese.

Iată pe scurt, în prezen
tarea inginerului Gheor
ghe Mitanovici, avantajele 
folosirii robotului. „Locul 
de muncă al robotului nu 
este deloc ușor, ne spune 
interlocutorul. Operațiile 
pe care le execută sînt re
petitive, condițiile de me
diu — dificile, iar opera
torul uman este supus la 
o intensă solicitare fizică 
și nervoasă. Un prim a- 
vantaj este că robotul nu 
„simte" aceste greutăți. Ba, 
dimpotrivă, el face, în trei 
schimburi, munca a 6 oa

meni și o face chiar mal 
bine, fără a da semne de 
oboseală. Dacă înainte se 
realizau 280 de piese pe zi, 
robotul execută 500 de pie
se. Totodată, calitatea a- 
cestora este mult mai bună 
deoarece nu mai intervin 
factorii subiectivi ai omu
lui în aprecierea parame
trilor tehnologici".

Acestea sînt numai cîteva 
din avantajele noului sis
tem automat de producție, 
în care rolul principal il 
au roboții. Realizarea a- 
cestui germene al indus
triei anului 2000 aparține 
unui colectiv de tineri și 
entuziaști cercetători și 
specialiști de la „Automa
tica", printre care Alexan
dru Voinescu, Lucreția 
Voinescu, Alin Roșea, Cris
tian Angelescu, Lauren- 
țiu Geanâbașu, care au 
lucrat în colaborare cu alți 
colegi ai lor de la Institu
tul de proiectări pentru 
automatizări. Și care, fără 
îndoială, nu se vor opri 
aici. Așa cum ne informea
ză inginerul Dan Cosmin, 
șeful atelierului de roboți 
de la „Automatica", în pri
mele luni ale anului viitor 
urmează să se extindă 
aplicarea roboților indus
triali și în alte întreprin
deri din țară.

Vlalcu RADU
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ÎN CONȘTIINȚA ȘI MUNCA ȚĂRII

Argumentele muncii, 
argumentele încrederii în viitor

ECHIPA „SCÎNTEîI“ TRANSMITE DIN JUDEȚUL BRAȘOV
Mobilizatoarele chemări și îndemnuri ale tovarășului 

Nicoiae Ceaușescu, secretarul general al partidului, cuprinse 
în strălucitul Raport prezentat de ia înalta tribună a foru
mului comuniștilor români, istoricele hotăriri ale Congresului 
al Xlll-iea al partidului pun in mișcare noi și uriașe energii 
creatoare, însuflețesc inimile și conștiințele oamenilor muncii 
de pe întreg cuprinsul țării. Exemplarele fapte de muncă ale 
fiecărei zile se tezaurizează in amplu! bilanț al împlinirilor 
noastre socialiste, deschid drum larg succeselor viitoare, 
reafirmă la scara întregii țări opțiunea întregului partid, a 
întregului popor pentru înfăptuirea noii etape din istoria de
venirii comuniste a României.

Din multitudinea acestor fapte de muncă, aici, acum, le 
prezentăm pe acelea surprinse de reporteri în trei dintre 
întreprinderile industriale ale județului Brașov.

Cu toată viteza, înainte!
Urmărim fluxul tehnologic și 

avem senzația — și știm că-i 
talsă — că nimic nu-i mai ușor 
pe lume decit să construiești 
autocamioane. Se succed la cî- 
teva minute, mai puține decit 
degetele ambelor mîini. Totul, 
sau aproape totul, este automa
tizat. Cutii de viteză și punți, 
rezervoare și cabine, roți și 
motoare plutesc pe căile de 
transport aeriene pentru ca, la 
sfîrșit, toate să-și dea întîlnlre 
pe șasiurile care înaintează 
disciplinate, prin tactele con- 
veioarelor de montaj, către ie
șire. Că totul se petrece ușor, 
simplu, ritmic — este adevărat. 
Ce travaliu imens s-a consumat 
și se consumă însă pentru 
aceasta ! O dată în plus ne-o 
confirmă tovarășul Constantin 
Rățoi, secretarul comitetului 
de partid al întreprinderii de 
autocamioane din Brașov :

— Aici, la banda de montaj, 
totul pare simplu, dar menține
rea ritmului cere o dăruire, o 
angajare și o coordonare exem
plare a muncii întregului colec
tiv. Numai așa am reușit ca — 
în cinstea Congresului al XIII- 
lea al partidului — să raportăm 
realizarea suplimentară față de 
planul „la zi" a 1 000 de auto
camioane și autoșasiuri, 40 de 
autobasculante de cite 20 tone, 

1 1400 motoare pentru exports 
precum și depășirea cu 66 de 
milioane de lei a volumului de 
piese de schimb și livrarea su
plimentară a unor repere și 
semifabricate în valoare de 00 
milioane de lei. Am promis 
partidului, tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu personal că vom ob
ține performanțe și mai mari.

— Cum ?
— Invățind și muncind. Adică 

așa cum ne-a îndemnat secre
tarul general al partidului de 
la înalta tribună a Congresului 
al XIII-lea : „tnvățați și mun
ciți, munciți șl învățați, însu- 
șiți-vă cele mai noi cuceriri 
ale științei și cunoașterii..." 
Aceste îndemnuri tovarășul 

Unul dintre veteranii construcției de rulmenți din Brașov, maistrul Eugen Franțuzu (in centrul imaginii), intr-un dialog despre calitate cu rectificatorul Ion Simion de la 
atelierul „rulmenți serie mică" al uzinei Foto : Eugen Dicbiseanu

Nicoiae Ceaușescu le-a adre
sat cu deosebire tinerilor, dar 
ele sînt valabile pentru toți. 
Răspunsul nostru ?

Sute de muncitori urmează 
cursurile învățămîntului mediu, 
alte sute sînt la școala de 
maiștri, cîteva zeci frecventea
ză politehnica, iar ceilalți, mii, 
sînt înscriși la diferite forme 
de reciclare, de ridicare a cali
ficării și policalificare. Cînd ai 
astfel de oameni totul devine 
posibil, totul se convertește în 
autocamioane...

Ne place imaginea pe care o 
sugerează cuvintele secretarului 
de partid : cursuri serale, care 
au devenit și devin autocami
oane ; duminici petrecute nu 
pentru odihnă — sau nu numai
— și care au aceeași soartă ; 
nervii, zvîcnetul inimilor — au
tocamioane ; pînă și umbrele 
de sub privirile vii, inteligente
— autocamioane. Interlocutorul 
nostru continuă :

— O coincidență fericită : 
anul Congresului al XIII-lea al 
partidului este același cu anul 
30 al fabricației de autovehi
cule în România. în acest in
terval s-au realizat aici peste 
620 000 de autocamioane, din 
care 150 000 s-au exportat. Da
torită grijii partidului, a to
varășului Nicoiae Ceaușescu 
personal — care, după Con
gresul al IX-lea a avut 15 întîl- 
niri de lucru cu colectivul nos
tru — întreprinderea a ajuns 
între primii zece mari producă
tori de autocamioane de pe 
Terra. Concurenții noștri ? Fir
me desemnînd vechi tradiții și 
ambiții numite Mercedes, Unic, 
Saviem, Bedford...

— O „companie" deloc mo
destă...

— în tehnică — și poate nu 
numai în tehnică ! — de mo
destie ar trebui să dea dovadă 
cei care au motive. La Confe
rința organizației de partid a 
Capitalei, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu a afirmat răspicat 
că, la anumite produse, va tre

bui să obținem prioritate mon
dială ; noi, adică, să fim cei mai 
buni. Aceeași idee o regăsim și 
în Directivele Congresului al 
XIII-lea. De ce n-ar fi autoca
mioanele românești printre cele 
mai bune din lume ? Condiții 
avem, n-o spunem numai noi... 

într-adevăr, o afirmă și alții. 
Iată ce scritj o revistă de spe
cialitate („Za volantem") : „U- 
zinele de autocamioane Brașov 
sînt înzestrate cu mașini mo
derne, cu instalații de producție 
și transport, astfel că suportă 
la cea mai mare exigență com
parația cu cei mai de frunte 
producători europeni de auto
mobile". Publicația italiană 
„Tutto transporți", scrie și ea : 
„în România producția vehicu
lelor pentru transporturi indus
triale s-a impus prin criteriul 
marii simplități mecanice și fia
bilității ridicate. Robustețea 
produselor este bine ilustrată 
de noul model de autocamion, 
dotat cu motor turbo diesel de 
360 CP, care asigură transpor
tul a 64 de tone". I-am amintit 
aceste aprecieri tovarășului 
Constantin Rățoi, dar n-a pă
rut prea impresionat :

— E normal, nu fac altceva 
decit să recunoască o realitate. 
Mai important este faptul că 
am început construcția automo
bilelor din a patra generație, la 
care am redus consumul de me
tal cu circa 18 la sută pe C.P. 
față de „Roman“-urile fabricate 
pînă acum. în 1985, noile auto
vehicule vor fi echipate cu mo
toare de 320 și 360 C.P., cu
punți de 13 tone și vor putea 
atinge viteze de pînă la 100 km 
pe oră. Repet : este un lucru 
important, dar nu cel mai im
portant—

— Și care ar fi „cel mai" ?
— încrederea. încrederea în 

forțele proprii. încrederea că 
putem mai mult și mai bine, 
încrederea pe care am dobin- 
dit-o, așa cum v-am mai spus, 
învățînd și muncind. încrede
rea pe care partidul, personal 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu — 
omul pe care, dînd glas voinței 
întregului popor, Congresul ăl 
XIII-lea l-a reales în înalta 
funcție de secretar general — a 
sădit-o în oamenii colectivului 
nostru. Noi, cei de aici știm cel 
mai bine că această încredere 
poate fi chiar măsurată...

— Țineți să ne uimiți ?
— Deloc, Țin doar să spun că, 

în toamna anului 1954, atunci 
cînd „Scînteia" — sub titlul „O 
importantă realizare a indus
triei socialiste" — publica fo
tografia primului autocamion 
SR-101, s-au găsit inși care 
le-au cerut șoferilor noștri să 
ridice capotele, ca să se con
vingă și el că motoarele sînt 
executate de cățre noi. Și deși 
11 s-au arătat, unii tot n-au 

crezut că brașovenii ar fi fost 
capabili de asemenea perfor
manțe. Acesta este unul dintre 
capetele scalei încrederii. Celă
lalt ar putea fi chiar aprecie
rile din presa străină despre ce 
este uzina noastră și ce perfor
manțe are autocamionul româ
nesc...

— Apropo, cel care coboară în 
clipa asta de pe banda de 
montaj ce performanțe are 1

Victoriile muncii 
la „Victoria"

Dis-de-dimineață de iarnă la 
Combinatul chimic „Victoria".

Frig. Atît de frig incit ești 
tentat să crezi că Polul Nord a 
alunecat pe toboganul meridia
nului de 25“ și a rămas agățat 
în steiurile Vf, Moldoveanu 
(2 544 m).

Vichențiu I. Neagu ne spune 
însă că „temperatura este 
ideală", că „este exact ceea ce 
trebuie pentru că majoritatea 
reacțiilor care au loc în coloa
nele și recipientele instalațiilor 
sînt exoterme, adică degajă căl
dură, care căldură este prelua
tă de mediul ambiant și... ce 
mai : frigul joacă rolul unui 
radiator la un automobil".

Trebuie să-1 credem pe Vi
chențiu I. Neagu, deși explica
țiile sale n-au și darul să ne 
încălzească. Dimpotrivă. Tre
buie totuși să-1 credem pentru 
că Vichențiu I. Neagu se pri
cepe. Și se pricepe nu numai 
pentru că lucrează în combinat 
încă de la început — adică de 
pe vremea cînd locurile pe care 
astăzi admirăm atît orașul Vic
toria, cit și combinatul erau 
cvasipustii : cîteva case, mai 
multe barăci, o instalație de 
oxigen, o alta de amoniac, în 
construcție și cam atît — ci mai 
ales pentru faptul că între timp 
a parcurs toate treptele „ierar
hiei" muncitorești : de la neca
lificat și pînă ia ceea ce este 
astăzi, adică maistru principal 
la secția de produsă finite. 
Spune :

— Combinatul a luat naștere 
în anul 1954, dar de fapt el s-a 
născut a doua oară după Con
gresul al IX-lea al partidului. 
Ăbia după aceea — datorită 
alocării de către stat a unor 
importante fonduri de investi
ții, cit și a valorificării pe 
scară din ce in ce mai largă a 
cercetărilor proprii — producția 
combinatului a sporit, s-a di
versificat, și-a ridicat parame
trii tehnico-calitativi. Un sin
gur exemplu : dacă In anut 
1965 fabricam 30 produse, astăzi 
numărul lor este de 120, multe

— Este un DAC din generația 
a patra, cu o autonomie de 800 
de kilometri...

— Dacă v-ar înțelege, ce urare 
i-ați face ?

— Urarea pe care acum, în 
puținele zile care au trecut de 
la istoricul Congres al XIII-lea 
a! partidului, constructorii de 
autocamioane din Brașov o 
adresează întregii țări : Cu 
toată viteza înainte !

din ele exportîndu-se în cîteva 
zeci de țări ale lumii, iar în 
anumite domenii, cum ar fi cel 
al schimbătorilor de ioni, al 
rășinilor ureoformaldehidice ș.ă., 
combinatul nostru deține priori
tate absolută în chimia româ
nească. Odată cu combinatul au 
crescut, firește, din punct de 
vedere profesional, dar mai ales 
al conștiinței muncitorești, și 
oamenii.

Desigur, aceste ultime cuvinte 
ale maistrului Neagu nu strălu
cesc prin originalitate. Le-am 
auzit cam pe toate „meridia
nele" industriei românești ; ele 
exprimă, însă, un adevăr indu
bitabil. Cea mai recentă dova
dă : instalația de formol II bis, 
pusă în funcțiune în cinstea 
Congresului al XIII-lea al 
partidului. Ideea a apărut într-o 
plenară cu activul a comite
tului de partid pe combinat. 
Acolo s-a hotărît realizarea cu 
forțe proprii a unei noi instala
ții de formol cu o capacitate de 
50 000 tone pe an. (Trebuiau 
onorate comenzile „peste capa
citate" ale unor parteneri ex
terni). Ce a însemnat în acest 
caz „cu forțe proprii" ? Reali
zarea, practic fără fonduri de 
investiții, a unei instalații iden
tice cu cea de formol II (pen
tru care, cu ani în urmă, se 
cheltuiseră milioane de lei). Și 
astfel s-a trecut la proiectare» 
la amenajarea spațiilor de pro
ducție, la execuția și montajul 
utilajelor tehnologice, aparatu
rii de măsură și control. Multe 
dintre componente au fost rea
lizate prin recondiționarea unor 
piese vechi. Ceea ce nu în
seamnă că instalația „bis" ar fi 
ieșit „cîrpită". Dimpotrivă ! O 
atesță înaltul ei grad de auto
matizare. Așa cum a fost gîn- 
dit acum procesul tehnologic 
permite funcționarea noii in
stalații fără personal...

— Chiar așa, tovarășe Neagu?
— Păi, n-avețl decît să vă 

convingeți. Cei care urmăresc 
periodic buna ei funcționare 
sint de fapt oamenii echipelor

După Congresul al IX-lea al partidului, întreprinderea de autocamioane din Brașov a 
cunoscut un puternic proces de dezvoltare și modernizare a capacităților de producție. In 

fotografie : zi de muncă obișnuită la secția montaj final

aferente instalației de la „for
mol II". N-a fost nevoie să an
gajăm alți muncitori. Este, re
cunoașteți, o victorie care 
se înscrie clar în Directivele 
recentului forum al comuniști
lor. Iar necesitatea reducerii 
cheltuielilor de producție, ca 
parte integrantă a aplicării cu 
fermitate a principiilor auto- 
conducerii și autogestiunli mun
citorești, a fost subliniată clar 
de tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
în strălucitul Raport prezentat 
la Congresul al XIII-lea al 
partidului. Merită să notați și 
numele celor care au fost în 
primele rînduri ale bătăliei pen
tru formol II bis, oameni ale că
ror inimi au bătut tot mai tare, 
ziua și noaptea, pe măsură ce 
se apropia punerea în funcțiune 
a instalației : formațiile mai
ștrilor Iosif Tutoiî Savu Sitea, 
Alexa Stânei, Tiberiu Grovu. 
O mențiune specială merită 
subinginerul loan Dănuleț, co
ordonatorul lucrărilor, și mun-

Oamenii — în bătălia 
calității și eficienței

Din nou tn municipiul Bra
șov. De astă dată la întreprin
derea „Rulmentul". Ne-a adus 
aici următoarea informație: „în 
cinci ani care au trecut de la 
Congresul al XU-lea al parti
dului, la întreprinderea de pro
fil brașoveană s-au fabricat și 
livrat beneficiarilor din țară și 
din vreo 70 de țări ale lumii — 
pe primul loc se situează Sta
tele Unite ale Americii — 
200 000 de rulmenți". Despre 
semnificațiile acestei cifre „ro
tunde" discutăm cu maistrul 
Eugen Franțuzu, unul din ve
teranii construcției de rul
menți din România.

— Eu aș zice că nu cei 
200 000 de rulmenți sînt lucrul 
cel mai semnificativ al perioa
dei dintre ultimele două con
grese, ci saltul calitativ. Cu 
prilejul vizitelor de lucru pe 
care tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
le-a făcut în întreprinderea 
noastră ne-a îndemnat să ri
dicăm permanent ștacheta ca
lității, performanțele rulmen
ților pe care-i producem. In 
anii 1979—1980 a avut Ioc un 
adevărat reviriment în activi
tatea noastră. Atunci am început 
producția rulmenților de înaltă 
precizie.

— Cei pe care-i făceați îna
inte cum erau ?

— Doar „de precizie". Acum 
am trecut la „înaltă". Să mă 
explic : una este să realizezi 
rulmenți cu cîrnpul de toleran
tă cuprins între 10—15 microni, 
să zicem, și cu totul altceva să 
ți se permită o abatere de nu
mai 1—2 microni. Este „ca- 

citorul specialist loan Theil, 
care a răspuns de punerea în 
funcțiune a utilajelor și apara
turii componente. De fapt, n-a 
prea fost secție a combinatului 
care să nu fi contribuit cu ceva 
la punerea în funcțiune a aces
tei instalații.

...în aceste zile de început de 
iarnă, dar cu soare încă au
rind ultimele frunze de pe ar
țarii străzilor, am străbătut 
orașul Victoria în lung și în 
lat. Așezarea nu e mare — are 
cam 10 000 de locuitori — dar 
te impresionează cel puțin două 
lucruri : in acest oraș nu pare 
să existe case cu un singur 
etaj, nici măcar în zona „veche" 
a așezării, iar cartierele noi 
impun prin zveltețea blocurilor, 
prin confort și civilizație ; apoi 
faptul că străzile poartă nume 
simbolice : str. Libertății, str. 
Viitorului, str. Victoriei... — to
ponimice parcă menite să amin
tească repere ale devenirii 
noastre comuniste.

zul" rulmenților speciali. A fost 
necesară mobilizarea exemplară 
a întregului colectiv. Merite 
mari revin comitetului de 
partid al cărui secretar este 
Dumitru Grigorescu. De cite ori 
a fost nevoie am fost sprijiniți. 
Numai așa am depășit dificul
tățile care, uneori, păreau de 
netrecut. Acum fabricăm in 
mod curent rulmenți de înaltă 
precizie. Urmare : țara și-a di
minuat decisiv importul de rul
menți și, totodată, am reușit o 
creștere importantă a exportu
lui.

Aici se cuvine să facem o 
pauză în dialogul nostru cu Eu
gen Franțuzu, pentru a aminti 
ceea ce raportase directorul în
treprinderii „Rulmentul", ing. 
Petre Racoviță, la recenta con
ferință a organizației municipa
le de partid Brașov : „în acest 
an. România a ajuns să reducă 
de peste opt ori efortul valutar 
pe care îl implica importul unor 
rulmenți în 1980. Contribuția 
„rulmentiștilor" brașoveni la 

Sint, toate acestea, victorii de preț. Sint fapte de muncă 
ce se constituie in tot atîtea mărturii ale hărniciei ți înaltei 
responsabilități cu care comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Brașov - români, maghiari, germani - acționează 
pentru îndeplinirea exemplară a planului ți angajamentelor 
pe acest an, pentru pregătirea temeinică a producției anului 
viitor ți în perspectivă. Deci, pentru îndeplinirea exemplară 
a hotărîrilor Congresului ai XIII-lea al Partidului Comunist 
Român.

Acum, in aceste zile de mare vibrație politică» patriotică, 
de puternică angajare revoluționară.

acest important succes al con
structorilor de organe de mașini 
este de 80 la sută". Revenim :

— Tovarășe Franțuzu, uce
nicul care erați în anul 1949 
a devenit astăzi maistru de cea 
mai inaltă calificare și șeful a- 
telierului „rulmenți de serie 
mică". însăși denumirea sună a 
recomandare. Mulți au fost 
chemați să realizeze unicatele și 
seriile mici, dv. ați rămas prin
tre aleși. E foarte greu ceea ce 
faceți 1

— Oare există pe lume ceva 
cu adevărat ușor 1 Dar — așa » 
cum sublinia tovarășul Nicoiae 'i 
Ceaușescu la încheierea lucrări- J 
lor Congresului al XIII-lea — 
noi, comuniștii, nu ne temem de 
greutăți pentru că ele sînt astăzi 
incomparabil mai mici decît 
cele pe care a trebuit să Ie în
vingem în trecut. Cei de vîrsta 
mea știu bine lucrul acesta. Și 
ca să vă răspund direct la în
trebare : într-adevăr, nu este 
ușor să asimilezi rulmenți „co
mandă specială", dar avem o 
dotare modernă, realizată în 
mare parte prin autoutilare, și, 
mai ales, oameni bine pregătiți, 
capabili să rezolve toate pro
blemele. Rețineți : să le rezolve 
la nivelul exigențelor de efici
ență și calitate practicate azi.

— Ne puteți oferi un e- 
xemplu. ?

— Chiar mai multe. Micul 
nostru colectiv este mîndru că a 
realizat în ultima perioadă un 
rulment cîntărind nu mai puțin 
de 130 kilograme. Cred că este 
cel mai mare care s-a construit 
vreodată în țară. A fost desti
nat utilajelor tehnologice de ia 
laminoarele de tablă. Dar nu 
greutatea rulmentului ne-a creat 
cele mai multe probleme, ci 
complexitatea sa (are 2 inele 
interioare, 3 exterioare etc.) si 
precizia deosebită, aproape in
credibilă, ce ne-a fost cerută.

— Cine l-a executat ?
— Rectificatorii Ion Simion 

și Dumitra Chiujdea, montorul 
Viorel Matei, reglorul Romulus 
Pandrea, maistrul Ion Patrichi. 
Ei tn primul rînd, dar mai sint 
și alții pentru care meseria nu 
mai are nici un secret. Despre 
astfel de oameni se vorbește in 
întreprindere că ar fi „argu
mente vii ale calității și efi
cienței".

Mircea BUNEA 
Șteian BANARU

(Urmare din pag. I) 
biectivelor de investiții de pe plat
forma Combinatului metalurgie din 
Tulcea, care vor asigura recupera
rea unor importante resurse refo- 
losibile.

Cuvîntul dat a devenit cuvtnt 
respectat și pentru energeticienii 
din județul Cluj. Ei s-au angajat 
să realizeze producții record și au 
realizat producții record! De la în
ceputul anului, hidrocentralele din 
această parte a țării au produs și 
furnizat în sistemul energetic na
țional 35 milioane kWh energie 
electrică peste prevederile pla
nului. Și aceasta — ne spu
ne Marin Oprea — în timp 
ce consumul propriu a fost redus 
cu peste 400 000 kWh energie elec
trică. Cele mai bune rezultate au 
fost înregistrate de centralele hidro
electrice Mărișelu, Tarnița, Șugag 
și Gilceag. Succesul obținut de 
energeticienii clujeni se datorește 
scurtării duratei de reparații plani
ficate la cele trei grupuri de la 
hidrocentrala Mărișelu cu 52 zile, 
precum șl bunei întrețineri șl func

ționări a utilajelor. Să mai reținem 
și faptul că s-au implinit 10 ani 
de la punerea in funcțiune a pri
mei hidrocentrale de pe Someș, cea 
de la Tarnița, și că în acești 10 ani 
au mai fost construite în această 
parte a țării încă 7 hidrocentrale.

Mai mult, mai bine, mai 
eficient. CoresP°ndentul nostru 
Gheorghe Giurgiu ne aduce la cu
noștință eficiența deosebită a unei 
ample acțiuni desfășurate în unită
țile industriale din județul Mureș, 
sub genericul „Să realizăm produ
se de calitate superioară, cu con
sumuri reduse de materii prime și 
energie". Acțiune care s-a soldat cu 
economisirea a peste 2 400 tone 
metal. Concret, ce înseamnă aceas
tă cantitate? înseamnă că ea asi
gură timp de nouă luni întregul 
necesar de metal al unei mari în
treprinderi cum este „Metalotehni- 
ca“ din Tirgu Mureș. Totodată, în 
contul economiilor se află înscrisă 
și cifra de 41 598 MWh energie 
electrică. Și nu putem să nu re
marcăm că aceste economii au fost 

obținute in condițiile realizării de 
călre industria județului a unei 
prpducții-marfă suplimentare in 
valoare de 328 milioane lei.

Economii importante au obținut 
și colectivele muncitorești de la 
Antrepriza generală de construcții 
industriale Iași, care-și desfășoară 

Fapte ale dăruirii și abnegației muncitorești

activitatea pe raza a patru județe 
din Moidova, și care raportează în
deplinirea înainte de termen a 
sarcinilor de plan pe acest an. Că 
tn acest an constructorii de aici au 
lucrat mai cu spor, mai bine și 
mai eficient o dovedește și crește
rea continuă a productivității mun
cii cu peste 7 000 lei pe fiecare lu
crător. Acum ei zoresc lucrările la 
înălțarea centralelor electrice de 
termoficare pe cărbune de la Hol- 

boca — Iași și Suceava, ia centra
la termică de la Vaslui și la alte 
importante obiective de investiții.

Produse noi, de înoltâ 
tehnicitate. Dovedind 0 neslăbi
tă preocupare pentru promovarea 

cu curaj a progresului tehnic, co
lectivul de la Fabrica de memorii 
electronice și componente de teh
nică de calcul din Timișoara a în
noit In actualul cincinal producția 
cu mai bine de 85 la sută. Printre 
cele mai noi produse cu perfor
manțe superioare realizate In aces
te zile aici se numără blocurile de 
memorii electronice de calculator și 
primele sisteme electronice cu 

microprocesor pentru aplicații in
dustriale.

La rîndul lor, cadrele didactice șl 
studenții de la Institutul de învăță- 
minț superior din Oradea au expe
diat tn această săptămină benefi
ciarului o instalație de încălzit in
ductiv cu o putere de 70 kW și o 

frecvență de 8 500 Hz, realizată 
pentru prima dată in țară. Avan
tajele ei ne sînt prezentate de conf. 
univ. dr. ing. Teodor Maghiar :

— Noul agregat este destinat în
călzirii semifabricatelor atît din 
oțeluri și aliaje feroase, cît și din 
metale și aliaje neferoase, în ve
derea forjării, laminării și matriță- 
rii, precum și pentru diferite tra
tamente termice de călire superfi
cială. Prezentlnd avantajul unul 

randament de conversie energetică 
de 3—4 ori mai ridicat față de pro
cedeele clasice, noua instalație asi
gură, în același timp, o creștere de 
trei eri a productivității muncii și 
îmbunătățirea substanțială a cali
tății pieselor.

E o performanță I

Livrări suplimentare la 
export. Pînă lert’ stabătă, 8 de
cembrie, valoarea produselor li
vrate suplimentar la export de că
tre unitățile industriale din județul 
Vrancea în acest an a depășit cifra 
de 63 milioane lei. După cum ne 
transmite corespondentul nostru 
Dan Drăgulescu, este vorba de pro
duse de mecanică fină, laminate, 
articole din mase plastice și altele. 
Datorită înnoirii și modernizării 
produselor, creșterii calității și 
competitivității acestora, industria 
județului a realizat pînă acum, 
pentru export, răspunzînd solicită
rilor suplimentare din partea parte
nerilor de peste hotare, o producție 
cu peste 25 la sută mai mare față 

de nivelul atins în anul trecut. în 
prezent, în toate unitățile indus
triale cu sarcini în aceșj domeniu 
se acționează energic pentru onora
rea tuturor contractelor înainte de 
termen.

Tot in această săptămînă — ne 
anunță Silvestri Ailenei — alte trei 
colective muncitorești din județul 
Botoșani au raportat îndeplinirea 
sarcinilor anuale la export. între 
acestea figurează și întreprinderea 
de confecții din Dorohoi. Colectivul 
muncitoresc de aici s-a angajat ca 
pînă la sfîrșitul anului să livreze 
suplimentar partenerilor externi un 
volum de produse în valoare de 
peste 15 milioane lei. Comitetul de 
partid și consiliul oamenilor mun
cii au stabilit in acest scop măsuri 
politieo-organizatorice concrete și 
mobilizatoare, astfel Incit realiză
rile în producție ale lunii decem
brie să fie superioare celor înre
gistrate în cadrul „săptămînilor re
cord" care s-au organizat în întîm- 
pinarea și în timpul desfășurării 
lucrărilor Congresului al XIII-lea 
al partidului.

Petre POPA
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CONCEPȚIA UMANISTĂ, REVOLUȚIONARĂ A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU DESPRE MISIUNEA ARTEI Șl LITERATURII

O ARTA A ÎNCREDERII ÎN OM, 
ÎN MARILE SALE RESURSE CREATOARE

„Eroismul muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, întreaga activitate tumultuoasă de 
transformare revoluționară a țării oferă minunate posibilități literaturii și artei, creației 
de toate genurile, dînd subiecte pentru opere nepieritoare, care să ridice cultura și arta 
românească la un nivel mai înalt de dezvoltare, să contribuie la formarea conștiinței socia
liste a poporului nostru, să însuflețească în muncă și viață tînăra generație, să înfățișeze 
perspectiva, viitorul luminos al patriei noastre".

NICOLAE CEAUȘESCU
Congresul al Xlll-lea al Partidului Comunist Român, care a 

fâcut o amplă sinteză a mărețelor realizări obținute de po
porul nostru sub conducerea partidului in edificarea noii so
cietăți și a prefigurat devenirile viitoare — a relevat, odată 
cu progresele realizate in creația cultural-artistică, importan
tele răspunderi ce stau în fața creatorilor din țara noastră in 
îndeplinirea nobilei lor misiuni de înălțare morală și spirituală 
a omului, a constructorului orînduirii socialiste și comuniste, 
împlinirile contemporane, munca eroică a poporului, făurirea 
noii condiții umane, precum și grandiosul tablou al României

de mîine — iată sursele originalității creației patriotice de 
astăzi subliniate' cu claritate și înalt spirit revoluționar de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Așa cum am precizat încă de 
la întîinirea din 1965 cu creatorii din toate domeniile litera
turii și artei, sursa de inspirație a tuturor operelor, eroii ro
manelor, ai întregii creații trebuie să fie oamenii muncii. Sur
sa de inspirație să fie izvorul viu al muncii, al vieții poporului 
nostru, nu ulcioarele, chiar aurite, care pot deforma reali
tățile".

Teatrul românesc de azi este, așadar, dator să urce pe sce
nă chipul oamenilor muncii, ol militanților revoluționari, ol 
eroilor care definesc fizionomia morală și spirituală a poporu
lui, trăsăturile lui caracteristice, problematica vastă pe care 
o presupune edificarea unei societăți noi, ascensiunea pe un 
drum nebătătorit, înfruntarea și învingerea unor obstacole ine
rente ce ne așteaptă pe calea cutezătoare pe care națiunea 
noastră înaintează ferm, condusă de partid. Cum îl înfățișăm, 
cum îl vom prezenta publicului pe eroul acestei mari opere 
pe care o edificăm pe pămîntul patriei ?

TELEGRAME

Pagini de glorie în cronica 
socialismului românesc

ION BRAD
directorul Teatrului „C. I. Nottara"

Omul nou — realitate 
și idea l 

OCTAVIAN COTESCU
rectorul Institutului de artă teatrală și cinematografică 

„I. L, Caragiale"

Așa cum ne-am angajat și la 
Congresul al XIII-lea, este rațiu
nea noastră supremă de a exista ca 
artiști ai cetății, de a ne înscrie 
toate eforturile pe coordonatele 
înălțătoare, trasate cu o forță 
extraordinară de analiză, cu o gin- 
dire limpede și vizionară în Rapor
tul prezentat Congresului de secre
tarul general al partidului — pen
tru a participa la scrierea unor pa
gini de glorie și eroism în cronica 
socialismului românesc.

De fapt, teatrul adevărat s-a năs
cut, cum bine știm, cu mii de ani 
în urmă, prin prezența în fața ma
relui public a eroului, a personaju
lui care Întruchipează trăiri umane 
definitorii, un caracter puternic, un 
mod de a gindi și o sensibilitate 
care, odată transmise oamenilor, 
pot să influențeze, să le formeze 
caracterul, să aducă în viața cetății 
o morală publică sănătoasă, idea
luri de viață legate de interesele 
patriei, de setea de libertate. Tea
trul s-a n&SOtt și.-, ca ...a. func
ție eroică și cS b’ nevoie' spirituală.

Chiar dacă pretextele acestui 
teatru erau luate uneori din mito
logie și nu numai din viața con
temporană reală, pînă la urmă, ceea 
ce se dezbatea în piesele antice era 
destinul omului în lupta lui împo
triva fatalității oarbe — pentru so
lidaritate cu ceilalți oameni, pen
tru salvarea intereselor comunită
ții din care făcea parte, pentru sal
varea și apărarea țării.

Fără eroi puternici, ființe ce mi
litează pentru perfecționarea omu
lui, binele societății, nu există un 
teatru adevărat și cu atit mai mult 
un teatru politic.

Marile spectacole s-au născut din 
texte cu eroi și conflicte puternice, 
izvorite din inima preocupărilor 
sociale, morale, politice ale contem
poraneității.

Tocmai acest efort de perfecțio
nare dă caracterul de continuitate 
al tradiției. Pe de altă parte, tot în 
funcție de experiența social-politi- 
că (așa cum este cazul și al expe
rienței românești actuale), s-au im
pus și fenomenele de înnoire. Căci 
evoluind, fiecare societate — avind 
specificul ei și misiunea ei istorică 
— cere înnoiri și in arta scrisului, 
în toate sferele manifestării artis
tice și, deci, și in domeniul tea
trului. Marile piese care au afirmat 
școala noastră de teatru sînt drame 
sau comedii cu personaje puterni
ce, caractere ce au intrat in con
știința oamenilor, tipul lor de gin- 
dire și sensibilitate intrînd in ex
presia cotidiană. Ștafeta — pornită 
prin Vasile Alecsandri, I. L. Cara- 
giale, B. Șt. Delavrăncea — s-a 
transmis dramaturgiei noastre de

Personalitatea umană 
a modelului 

DAN ALEXANDRESCU 
prim-regizor la Teatrul Național din Tirgu Mureș

Eroul este purtătorul de cuvint al 
ideilor celor mai mobilizatoare, lup
tătorul conștient de fenomenele ce 
împiedică progresul social, politic și, 
nu m ultimă instanță, moral, al po
porului său. Se lovește nu o dată 
de adversități ce par de netrecut, 
este, uneori, chiar înfrint, dar, 
de fiecare dată, ștafeta este pre
luată de altcineva, eroului ii ur
mează un alt erou, luptătorului i 
se substituie un alt luptător.

Asemenea eroi putem cita din 
dramaturgia românească. unde 
mari lecții de patriotism ne-au ofe
rit — și continuă să ofere, mai cu 
seamă tinerelor generații de spec
tatori — figurile legendare ale lui 
Ștefan ce] Mare, Mircea, Vlaicu, 
Vlad Țepeș, Horea, eroii pieselor 
inspirate din marile evenimente 
din ultimele decenii ale istoriei 
patriei : revoluția pentru eliberare 
socială șl națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August, 
epopeea de romantism revoluționar 
a edificării socialismului.

Am avut bucuria de a propune 
dialogului cu publicul eroi de o 
deosebită frumusețe aparținind 
dramaturgiei noastre contempora
ne : Chltlaru din „Opinia publică" 
tlui Aurel Baranga, Pavel Cris- 
ian din „Camera de alături", lovi

tă din „Cartea lui Ioviță" de Paul 
Everac și, in premieră pe țară, pe 
Mihai din „Passacaglia" de Titus 
Popovici. 

azi. îmi face deosebită plăcere să 
citez la loc de frunte numele lui 
Horia Lovinescu, a cărui piesă „Ci
tadela sfărîmată", una din primele 
piese de mare valoare ale drama
turgiei noastre politice, se joacă cu 
mare succes la Teatrul „Nottara" 
— ea confirmând valabilitatea tea
trului cu implicații în istorie, în 
existența social-politică a oameni
lor care fac revoluția, în efortul 
de perfecționare morală a oameni
lor societății noastre socialiste.

Atît din lectura dramaturgiei 
noastre, cît și din arta spectacolu
lui, din experiența scenică, am ob
servat că ceea ce atrage în primul 
rind marele public (pentru că tea
tru fără public este de neconceput 
și noi am cultivat un public sensi
bil, care participă cu entuziasm la 
spectacolul scenic, manifestînd o 
adevărată foame de teatru), este 
tocmai veri dicițatea,.....pregnanța
eroului contemporan. Nu. este, de
sigur vorba despre piese cu fan
toșe, surogate de viață, elemente 
decorative ori stegari ai unor false 
probleme, ci de personaje puterni
ce, complexe, spirite militante pen
tru adevăr, dreptate socială, pro
motoare publice ale principiilor fi
lozofiei noastre, eticii noastre ; oa
meni' care sînt confruntați cu difi
cultăți, cu riscuri, care stîrnesc în 
jur acea efervescență de gîndire, 
acea emulație în promovarea bine
lui și eradicarea unor mentalități 
învechite, în rezolvarea unor con
flicte, a unor contradicții — rodni
ce în a duce societatea înainte pe 
calea progresului.

Spectatorii prețuiesc deci eroi ce 
reflectă și contribuie la promovarea 
unui spirit revoluționar de esență, 
de adincime (nu de simple afirma
ții și teorii) ; personaje încărcate 
de semnificații, de viață., de pu
terea de convingere a vieții, eroi 
comuniști prin felul cum acțio
nează, cum contribuie la transfor
marea revoluționară a lumii, (nu 
doar dăruiți cu simple epitete de 
către autori sau de către realiza
torii spectacolului).

Sigur, nu este ușor nici de scris, 
nici de realizat asemenea specta
cole. Dar tocmai aceasta este fru
musețea artei teatrale — aceea de 
a fringe orice dificultate și *de a 
afirma un teatru deschis formelor 
noi și înnoitoare, sincrone cu tot 
ce e mai avansat in experiența 
mondială — fapt ce a asigurat 
prestigiul binecunoscut al școlii 
noastre teatrale în toată lumea, o 
artă ce afirmă cu tărie și duce mai 
departe marea noastră tradiție de 
teatru patriotic, militant, contri
buind la transformarea comunistă 
a conștiințelor.

Ce îl caracterizează pe eroul 
dramaturgiei contemporane ? Mai 
întii mistuitoărea patimă de ade
văr și abnegația în muncă. în ac
tivitatea dăruită patriei. Umanita
tea lui, credința în om, în valorile 
sale nu rămîn ' niște convingeri 
abstracte, îndepărtate de viață con
cretă, de munca zilnică a oameni
lor, ci se manifestă puternic la 
locul său de muncă, în raporturile 
cu ceilalți. în tumultul cotidian 
din punctele fierbinți unde se fău
resc valorile civilizației socialiste. 
Numai astfel un asemenea erou de
vine și un exemplu, o adevărată 
personalitate. Edulcorarea, ocolirea 
aspectelor conflictuale sint incom
patibile cu acest erou. Secretarul 
general al partidului spunea in 
cnvintarea rostită la încheierea 
lucrărilor Congresului : „Cu atit 
mai mult acum nu ne temem de 
greutăți. Avem ferma hotărire să 
mergem cu toată torța inainte. în- 
vingind toate greutățile, deoarece 
acestea sint astăzi incomparabil 
mai mici decit cele pe care a tre
buit să le învingem in trecut".

Perspectiva minunată care stă 
în fața noastră ne cere să lucrăm 
în spirit revoluționar, să facem to
tul pentru a păstra tradiția și spi
ritul de luptă al comuniștilor, al 
partidului nostru, să servim în 
orice împrejurare poporul, cauza 
socialismului.

Orientînd ferm creația către 
abordarea în spirit revoluționar a 
problemelor fundamentale ale epo
cii noastre, Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Congresul al XIII-lea a .subliniat 
din nou rolul reprezentării omului 
contemporan în artă. Eroul actual 
este, fără îndoială, acel factor este
tic ce poate juca — prin modelul 
revoluționar pe care îl reprezintă, 
prin felul în care polarizează pro
blemele cele mai arzătoare ale 
epocii — un rol hotărîtor în efectul 
major al actului artistic, în forma
rea unui om nou, în modelarea re
voluționară a tineretului, a celor
lalți oameni ai muncii.

Cred că problema eroului se pune 
numai și numai în funcție de ca
racterul convingător al acestuia, 
dar convingător nu poate fi decit 
ceea ce emoționează, ceea ce obligă 
spiritul nostru să-și consolideze, 
ori, din contră, să-și revizuiască 
judecățile, prejudecățile...

Exemplar, în cariera mea, mi s-ș 
părut personajul Vițu din „Barie
ra" de Teodor Mazilu. Din cile 
știu, portretul acestui muncitor 
este una din cele mai frumoase 
pagini închinate comuniștilor din 
cite s-au scris. Sarcina configurării 
lui actoricești a fost deosebit, de 
grea : trebuia conturată imaginea

Chipul luminos 
al acestei epoci

CONSTANTIN CUBLEȘAN 
directorul Teatrului Național din Cluj-Napata

Eroii construcției de fiecare zi ai 
României socialiste nu trebuie cău- 
tați, nu trebuie inventați: ei sint 
aici, alături de noi, pretutindeni 
unde se muncește, unde se cheltu
iește energia creatoare, unde se vi
sează la o lume mai bună și mai 
fericită în viitor. „Eroii — spunea 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu de 
mult, adresindu-se scriitorilor — 
nu se pot găsi decit in uzine, în 
institute, iar vorbind de agricultu
ră — în cooperative, in stațiunile dc 
mecanizare, in I.A.S.-uri, in rindu! 
maselor populare. Avem oameni 
minunați, zeci, sute, mii de eroi ai 
muncii și vieții socialiste. Ei siot 
in viața de toate zilele, ei asigură 
fericirea, înălțarea comunistă a 
României. "Pe ei cintați-i, pentru 
ei scrieți, pe ei serviți-i

Urmind aceste repetate și în
dreptățite îndemnuri, literatura 
română de azi s-a fortificat și s-a 
înnobilat în însăși edificarea sa, 
prin reflectarea cu promptitudine 
a marilor probleme și deziderate 
ale actualității, intr-un corolar pre
țios de opere artistice capabile a 
reflecta amplu și profund spiritul 
epocii, ritmul ei de existență re
voluționară și mai ales sufletul și

Simbolul biruinței unei lumi
NICOLETA TOIA 

regizor la Teatrul Național din lași

Imaginea oarecum naivă și idi
lică a eroului pe care l-au creat 
unele lucrări din deceniile de în
ceput ale noii noastre literaturi și 
dramaturgii a suferit, in chip dia
lectic, sub presiunea aerului tare 
al realității unele modificări sub
stanțiale. Nu numai experiențele 
artei, dar în primul rind ale vieții 
au transformat spectaculos prototi
pul, în direcția unei mai mari con
formități si adecvări la realitate, 
cel mai adesea înnobilîndu-1 cu 
adevăr al gindului și autenticitate 
a trăirii — făcindu-1, adică, „să 
răsufle omenește". Literatura dra
matică a ultimilor ani de la noi — 
fie cea reînviind pagini de glorie 
ale trecutului, fie cea adueind sub 
lumina reflectoarelor existența 
noastră cotidiană, a pus în circu
lație numeroși eroi memorabili, 
care au generat adevărate sărbă
tori de suflet în inimile multor 
spectatori. Asemenea eroi nn pot fi 
găsiți in altă parte decit in rîndul 

personalității, complexității și bo
găției acestui om simplu, dar atit 
de profund. Plămada nu era însă 
aceea a unor acțiuni ca să zic așa 
„concrete", ci a unor detalii sem
nificative, legate de felul lui de a 
trăi, de a se mișca, de a privi pe 
ceilalți, de a-i asculta, de a-i în
țelege. Trebuia „redat" raportul lui 
cu el însuși, dialogul lui cu sine 
— relaționat strîns, bineînțeles, 
existenței sociale, politice. Se ce
rea conturat mai intii și mai ales 
un om adevărat, care devenea, 
prin umanismul lui generos, ferti
lizat de ideile comuniste, de ca
drul acțiunii comuniste — un erou.

Primul lucru pe care trebuie să 
îl facă un artist atunci cind ela
borează idei și sentimente proprii 
unui asemenea personaj, ar fi 
preocuparea pînă la obsesie de a 
găsi și figura în el nu numai o 
construcție exterioară — cea a li
nul . Om „frumos" — ci și felul 
cum această frumusețe (de data 
aceasta fără ghilimele) rezultă din 
detalii contradictorii, expresie a 
omenescului niciodată identic per
fecțiunii și,. mai ales, expresie a 
dramatismului și bogăției interi
oare.

„înfrumusețarea vieții" înseamnă 
potrivit concepției noastre uma
niste cultivarea încrederii în om.

conștiința animatorului primordial 
aî acesteia care este un proemi
nent erou al zilelor noastre — co
munistul. Ideea unui repertoriu na
țional axat in principal pe piesa 
românească de actualitate ce s-a 
impus in anii din urmă n-a fost 
decit o emanație firească a unei 
necesități reale de Satisfacere a 
cerințelor și exigențelor unui pu
blic de acum avizat, public ce este 
in același timp prototip și consu
mator al operelor de artă autentice. 
Iată de ce orice referire la eroul 
actual al dramaturgiei noastre are 
în vedere în fapt omul activ, con
știent și revoluționar al momen
tului împlinirilor noastre incon- 
fundabile de azi. Pe acesta îl vom 
întîlni în dramaticele înfruntări pe 
probleme de etică și morală comu
nistă in piesele lui D. R. Popescu, 
Paul Everac, Theodor Mănescu, 
Mircea Radu Iacoban, în aspirația 
unor împliniri ideale șl filozofice 
superioare in piesele lui. Horia Lo
vinescu, Marin Sorescu. Romulus 
Guga, în implicarea istorică a ideii 
de libertate și independență națio
nală ca în operele semnate de Paul. 
Anghel, Mihnea Gheorghiu, Ale
xandru Voitin, Dan Tărchilă, Mir
cea Bradu ; în pamflete civice 
(Paul Cornel Chitic, Radu F. Ale- 

poporului nostru, in uriașul proces 
al muncii lui clocotitoare pentru 
a-și făuri un nou destin.

„Literatura și artele — care au 
cunoscut o puternică dezvoltare in 
anii socialismului și care în cinci
nalul trecut au dat noi opere de 
mare valoare, avind un roi impor
tant in întreaga activitate cultural- 
educativă — trebuie să promoveze 
cu mai multă îndrăzneală spiritul 
revoluționar in noile creații. Este 
necesar să se realizeze opere lite
rare de toate genurile, care să 
reflecte pe larg marile realizări 
ale poporului român, epopeea con
structorilor socialismului, care, in
tr-o perioadă istorică scurtă au ri
dicat patria noastră pe culmi înalte 
de progres și civilizație" — arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu in Ra
portul prezentat la Congresul al 
XIII-lea.

Teatrul a fost șt a rămas, acum 
mai mult ca oricind, o înaltă scoală 
a societății, o școală in rare noi 

in resursetc sale, in capacitatea sa 
de a realiza progresul moral, so
cial, politic. Ea nu are nimic de a 
face cu negarea proceselor deve
nirii. a contradicțiilor, a luptei 
dintre vechi și nou,, al cărei teatru 
este cel mai adesea însăși conștiin
ța umană.

Parcurgînd destule din piesele 
contemporane care ni se oferă, nu 
putem să nu recunoaștem, alături 
de incontestabile izbinzi, existența 
lipsei de efort propriu, original in 
a observa viața în ce are ea com
plex, dramatic, eroic. Sigur că nu e 
ușor. Eroul rămine convingător 
cind nemulțumirea, neliniștea lui 
creatoare, îngindurarea, dramatis
mul clocotitor al vieții lui interi
oare se iac simțite, cind el există 
mereu la un anumit nivel proble
matic și cind solicită astfel un dia
log permanent cu celălalt, cu eroii 
nevâzuți, dar foarte reali din liniș
tea nocturnă a sălii de spectacol. 
Un erou „suficient", care nu cu
noaște decit comodul confort inte
rior, automulțumit. nu convinge. 
Unul neliniștit — da. Analizind in 
profunzimea ei noțiunea de om 
nou — putem conveni că omul nou 
nu există decit concomitent ca 
realitate și ideal, ca o împlinire 
dublată de aspirația veșnică spre o 
treaptă superioară de umanitate. 
Căci omul nou nu e niciodată mul
țumit de el. ci tinde spre mai bine, 
spre perfecțiune. Refuzindu-se ori
cărei portretizări rigide, „îngheța
te". el pretinde un portret in miș
care — apt să surprindă căutarea, 
evoluția sa . sufletească c’ontinuft, 
maturizarea sa socială și politică 
permanentă — pe parcursul între
gii vieți. Acest portret al omului 
contemporan, al revoluționarului 
comunist este marele obiectiv ce 
stă în fața artei noastre de azi.

xandru, Iosif Naghiu), in satire 
constructive (Teodor Mazilu, Tudor 
Popescu, Ion Băieșu, Viorel Ca- 
coveanu) ș.a. Eroii împlinirilor 
noastre de azi sint in fond oame
nii cotidianului efervescent din 
toate domeniile de activitate ale 
țării.

Experiența Teatrului Național din 
Cluj-Napoca in această direcție 
atestă faptul că programind în ul
timii patru ani cu precădere pe afiș 
piesa de actualitate (lucrări sem
nate de Aurel Baranga, Horia Lo
vinescu, Paul Everac, Ecaterina 
Oproiu, Vasile Rebreanu, Teodor 
Mazilu, Viorel Cacoveanu. Radu 
Bădilă ș.a.m.d.), cu eroi desprinși 
din mijlocul celor ce muncesc in 
întreprinderi, pe ogoare sau in la
boratoare științifice, instituții, a- 
fluența publicului a crescut simți
tor, ajungind să avem in 10 luni 
ale anului în curs aproximativ 
200 000 de spectatori, ceea ce repre
zintă o creștere de aproape două 
ori față de anul trecut și de circa 
trei ori față de alți ani precedent}. 
Discuțiile purtate sistematic cu 
publicul in dezbateri organizate la 
sediu sau la cluburi muncitorești, 
la case de cultură, cămine cultu
rale, in școli ele. au relevat ace
lași interes major al tuturora pen
tru intîlnirea cu personajele veri
dice, profund autentice și angajate 
in murea operă de făurire a socie
tății noastre comuniste. Sînt acestea 
gindurile cu care înțelegem să 
pornim în activitatea viitoare — 
pentru a infăptui programul confi
gurat de Congresul al XIII-lea, 
pentru a~impune cu hotărire ma
tură în istoria culturală a națiunii 
chipul luminos al omului zilei de 
azi, al epocii noastre, nimbstă de 
razele strălucitoare ale marilor 
victorii comuniste.

și noi generații învață dc la eroii 
săi prețioase lecții despre virtute, 
despre măreția unui ideal, despre 
abnegația și dăruirea puse in slujba 
lui, despre conștiința înălțătoare că 
faci parte dintre cei care făuresc 
o Oi'induire nouă, necunoscută in 
istorie. îndatorirea de seamă a dra
maturgilor este de a dărui tinere
lor generații modelele de care au 
nevoie, eroi.

Sigur că teatrul, mai mult poate 
ca alte specii literare, presupune 
tensiune dramatică — adică încor
dare, încleștare între forțe opuse, 
confruntare directă — conflict. Ra- 
Teori un deșii n uman presărat cu 
flori și succese poate genera un 
spectacol dramatic care să suscite 
interes. însă în epoca noastră con
flictul dramatic a îmbrăcat forme 
mai subtile. Pe spectatorul modern 
îl poate înfiora la fel de mult și 
zbaterea pentru o idee, încleștarea 
cu o inerție, tensiunea unei con
fruntări de opinii. Făt>Frumosul 
„poveștilor" noastre de toate zilele 
e despovărat de însușiri hiperboli
ce, ei e un om ca noi toți, un 
anonim dintre cei mulți — și toc
mai aici rezidă adevărata sa forță 
dramatică : el fiind simbolul co
lectivității, biruința sa e biruința 
unei lumi, a unei societăți.

Colocvii realizate de
Natalia STANCU

A Pe adresa Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România,, au sosit telegrame 
de condoleanțe in legătură cu Înce
tarea din viață a tovarășului Ștefan 
Voitec, membru ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România,

Au transmis telegrame : Prezidiul. 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., Li 
Xlânn'.an, membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, președintele Re
publicii Populare Chineze, Erich 
Honecker, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Socia
list Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii De
mocrate Germane, Aii Șultria, pre
ședintele Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii. Comuniștilor din

Frumosul magazin al cooperativei „Ceramica" din Horezu
Foto : Eugen Dichtseanu

TELEX CETĂȚENESC

Pe la citeva depozite de
Zile „fierbinți* la 

depozitele „Combusti
bilul" ' din Capitală, 
deși iarna a trecut de 
mult pragul. Se fac 
programări pentru co
tele de lemne pe anul 
viitor, se livrează co
tele suplimentare pe 
anul in curs. Citeva 
precizări îmbucură
toare : toate unitățile 
respecți ve de acest 
gen au livrat in între
gime cotele cuvenite 
cetățenilor pe acest 
an, acțiunea inchein- 
du-se încă din luna 
noiembrie : mijloacele 
de transport ale depo
zitelor au asigurat li
vrarea la domiciliul 
cetățenilor a cantități
lor cuvenite de lemne, 
și cărbune ; s-au res
pectat dimensiunile de 
tăiere a lemnelor : șl, 
nu in ultimul rind. 
numărul reclamațillor 
privind corectitudinea 
eintăririlor a scăzut 
față de anii trecuți. 
Și totuși...

In fața. ■ depozitului 
nr. 202, din strada E- 
lectronicii, un grup de 
cetățeni încercau za
darnic să deschidă ușa 
de la intrare. Voiau 
să afle cind se fac 
programările pentru 
cantitățile suplimen
tare de lemne si căr
bune. Unul mai in
trepid s-a îndreptat 
spre biroul conducerii, 
dar i se răspunde pe 
un ton nu dintre cele 
mai amabile : „Nu 
știți că azi e joi și că 
nu se lucrează decit 
piuă la 15,30 Nu,

Conduită de recondiționat
Vitrinele atelieru

lui de pe strada 
Smirdan nr. 3—5 al 
cooperativei „Radio- 
progres" au fost aco
perite cu litere <J8-° 
șchioapă ce anudț'ă 
că unitatea achizi
ționează, recondițio
nează și revinde ra
diouri, casetofoane, 
magnetofoane și alte 
aparate electronice. 
Iată o activitate 
toarte importantă, în 
spiritul și litera u- 
nor sarcini trasate in 
mod expres cobperației 
meșteșugărești, folo
sitoare și pentru ce
tățean, șl pentru co
operație. și pentru 
economia națională. 
„Investind" doar 
muncă și pricepere, 
meșteșugarii desfă
șoară o . activitate 
rentabilă, ajută popu
lația să revalorifice 
bunuri ajunse Ia li
mitele posibilității de 
folosire, repun în 
circuitul larg al va
lorilor ansamble și 
subansamble care alt

drumul 
abando-
funcția 
acestei

fel ar lua 
vechiturilor 
nate. Nici 
educativă a
activități nu este de 
ignorat : se cultivă 
astfel spiritul de gri
jă și chibzuință față 
de bunurile care in- 

cetățeanul nu avea de 
unde să știe, căci pe 
geamiil de la intrare 
nu era .nici un afiș in 
acest sens. Dc ce ? 
Șeful unității, tovară
șul Gheorghe Neguț, 
ne-a oferit o explica
ție cel puțin stranie : 
„A fost afișat, dar s-a 
spart geamul*. Să fi 
fost așa de greu să se 
lipească un altul, după 
ce geamul a fost pus 
la loc ? La depozitul: 
nr. 204— la fel. Doar 
explicația ^oferită de 
șeful unității, Tudor 
Adrian, diferă : „A 
fost un program afi
șat, dar l-au rupt... ce
tățenii (?!)“.

E drept, numărul 
reclamațillor din par
tea cetățenilor privind 
calitatea serviciilor o- 
ferite de depozitele 
„Combustibilul* a scă
zut. Ti)ar ele incă exis
tă. De dragul adevă
rului trebuie să re
cunoaștem că unele 
din reclamații privind 
promptitudinea livră
rilor sau. calitatea 
combustibilului nu 
depind de perso
nalul respectivelor u- 
nități, ci de furnizori. 
Astfel, vagonul (nr. 
115434655280) încărcat 
de I.F.E.T. Caran
sebeș conținea, în loc 
de 30 000 kg lemne, 
doar 11 550, restul 
fiind... pietriș ; la fel 
vagoanele încărcate 
la Deda Distra la 16 
șl 17 octombrie a.c. 
conțineau mai bine de 
9 000 kg diferite res
turi.

corporează muncă și 
materiale valoroase.

— Această activi
tate, relativ nouă, a 
cooperației s-a dove
dit toarte rentabilă, 
ne-a spus tovarășul 
Inginer Vasile Con- 
stantlnescu, condu
cătorul tehnic a! 
cooperativei „Radio- 
progres". în cei 3—4 
ani de cind se desfă
șoară. valoarea pres
tațiilor de acest gen 
a depășit 14 milioane 
lei.

Am reținut această 
informație cu satis
facție, dar... $i cu o 
anumită. nedumerire. 
Pentru că orice bună 
Intenție organizato
rică trebuie privită 
și prin prisma solici
tudinii iață de ce
tățean. ' a corectitu
dinii manifestate la 
ghișeu sau tejghea.

Prima constatare a 
fost că, dincolo de 
literele frumos de
senate, vitrinele uni
tății nu expun decit 
aparatură ultramo
dernă, suprasofisti- 
cată, venită de peste 
mări și țări, de ge
nul celor oferite de 
amatorii de expe
diente obscure. în 
timpul celor 80 de 
minute cit am obser
vat activitatea ate
lierului a apărut si

Iugoslavia, Klm Ir Sen, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene. Truong Chinh, pre
ședintele Consiliului de Stat a! Re
publicii Socialiste Vietnam, Comite
tul Centrai al Partidului Comunist 
din Cuba,. Clodomiro Almeyda, se
cretar general al Partidului Socia
list din Chile.

Au mai transmis telegrame de 
condoleanțe ambasadorii la Bucu
rești ai Uniunii Sovietice, R.S. Ce
hoslovace, R.D. Germane, R.P. Un
gare.

în telegrame se exprimă senti
mente de profundă compasiune în 
legătură cu incet'areâ- din viață a 
tovarășului Ștefan' Voitec, vechi mi
litant ai mișcării socialiste, munci
torești revoluționare din țara noas
tră, luptător devotat pentru cauza 
socialismului.

(Agerpres)

lemne...
Este vorba Insă și 

de alt gen de recla
mații. cum ar fi di
minuarea cantiiățildr 
cuvenite cetățenilor. 
După cite ni s-a spus, 
personalul din condu
cerea depozitelor are 
Îndatorirea de a con
trola periodic, la do
miciliul cetățenilor, 
dacă mașinile au des
cărcat aceeași cantita
te de combustibil ca 
cea cintărită. Zadar
nic am încercat să 
aflăm care au fost 
rezultatele ultimelor 
controale. Cauza aces
tei tăceri ? Nu e greu 
de presupus : neejec- 
tuarea controalelor.

Și totuși, la depozi
tul n r. 204 aflăm că 
in urma unui sonda) 
făcut de întreprinde
rea „Combustibilul* 
aici au fost constatate 
neajunsuri serioase. 
De ce se așteaptă con
trolul numai de la 
„centru* ?

O sugestie : comite
tele de cetățeni să-.ii 
delege împuterniciți 
din rîndul beneficiari
lor, care să asiste, cu 
rîndul. la cintărlre, a- 
poi la descărcarea 
combustibilului la do
miciliu. Ceea ce nu În
seamnă nicidecum o 
derogare a răspunderii 
celbr ce... răspund, de 
bunul mers al dome
niului respectiv, de la 
activitatea de control, 
de educare a persona
lului de servire.

Laurentiu DUȚA

un bărbat în vîrstă 
care oferea un apa
rat de radio vechi, 
îl adusese cu greu, 
pe bicicletă, tocmai 
din zona Pieței Do
robanți. adică rle la 
o distanță <Je 5—8 ki
lometri. Ca să nu 
facă drumul de po
mană. dăduse un șir 
de telefoane pînă ce 
a aflat numărul uni
tății din strada Smir
dan. De aici i s-a 
confirmat că . poate 
veni eu aparatul. Și 
a sosit în aceeași di
mineață.

Am mai rămas 
încă vreo 45 de mi
nute, cît au durat 
tergiversările șl re
fuzurile la tejgheaua 
atelierului (goi, la 
acea oră. fără nici 
un alt solicitant). 
Fără măcar să i se 
permită să despache
teze aparatul, ser- 
vtndu-i-se, în schimb, 
un larg sortiment de 
pretexte pentru ca 
ofertantul să se lase 
păgubaș șf să plece 
cu aparatul lui cu 
tot. îneît am conchis 
că la respectiva uni
tate in primul rind 
ar trebui dat la re
condiționat spiritul 
de solicitudine fală 
de client...

Ser«iu ANDON
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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu Cronica zilei Felicitări adresate

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

(Urmare din pag. I)

rea și consolidarea cursului spre destin
dere, înfăptuirea dezarmării, în primul 
rînd a celei nucleare, reglementarea pe 
cale pașnică, prin tratative, a tuturor pro
blemelor dintre state, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice, pentru o largă 
colaborare între țările balcanice, pentru 
transformarea Balcanilor într-o zonă a 
păcii și cooperării, a prieteniei și bunei 
vecinătăți, lipsită de arme nucleare și baze 
militare străine, pentru edificarea unui cli
mat de securitate, încredere și conlucrare 
rodnică în Europa și în întreaga lume.

Aprobînd, în unanimitate, rezultatele vi
zitei, Comitetul Politic Executiv a stabilit 
măsuri pentru realizarea, în ceie mai bune 
condiții, a înțelegerilor convenite privind 
dezvoltarea și adîncirea pe mai departe a 
relațiilor de prietenie și colaborare româ- 
no-elene.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a ascultat informări privind acti
vitatea desfășurată de delegațiile parti-

dului și statului nostru la ședința Comi
tetului miniștrilor afacerilor externe ai 
statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia, care a avut loc la Berlin, la 
ședința de la Budapesta a Comitetului 
miniștrilor apărării ai statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia și la întîlnirea 
de la Praga cu privire la activitatea revis
tei „Probleme ale păcii și socialismului". 
Comitetul Politic Executiv a aprobat acti
vitatea desfășurată de delegațiile române 
la aceste întîiniri și a apreciat că ea se 
înscrie în cadrul politicii generale a parti
dului și statului nostru, al orientărilor 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu — subliniate 
cu pregnanță în Raportul la cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului — privind 
dezvoltarea și întărirea în continuare a 
relațiilor cu țările socialiste, promovarea 
fermă a politicii de pace și dezarmare, în 
primul rînd de dezarmare nucleară, de 
înlăturare a pericolului de război, de 
instaurare a unui climat trainic de 
securitate, încredere și largă cooperare

pa continentul european și in întreaga 
lume.

în continuare, în cadrul ședinței, s-a 
trecut la constituirea Biroului Permanent 
al Comitetului Politic Executiv a! C.C. al 
P.C.R. — organism care asigură coordo
narea operativă a activității de partid și 
de stat.

Biroul Permanent este condus de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, avind în compo
nența sa pe următorii tovarăși: Constantin 
Dăscâlescu, Elena Ceaușescu, Manea 
Mănescu, Gheorghe Rădulescu, Emil 
Bobu, Gheorghe Oprea și llie Verdeț.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, de 
asemenea, propunerile privind compo
nența comisiilor pe probleme ale C.C. al 
P.C.R. și a Colegiului Central de Partid, 
care urmează să fie supuse aprobării 
plenarei C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
în același timp, probleme curente ale 
activității de partid și de stat.

La invitația Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii ne-a vizitat 
țara, în perioada 3—7 decembrie, o 
delegație a Comitetului bulgar al 
păcii, condusă de Ivan Belcev, re- 
dactor-șef al revistei „Pentru apăra
rea păcii", membru al Biroului Co
mitetului bulgar al păcii. Oaspeții au 
avut întrevederi la Comitetul Națio
nal pentru Apărarea Păcii, Institu
tul de Studii Sud-Est Europene, 
Consiliul ziariștilor, Consiliul 
dețean Prahova al F.D.U.S. ; au 
zitat obiective social-culturala 
Capitală și județul Prahova.

ju- 
vi- 
din

*

La Deva s-au încheiat, sîmbfită, 
lucrările simpozionului „Perfecționa
rea conținutului și metodicii educa
ției materialist-științifice, ateiste a 
tineretului în spiritul documentelor 
Congresului al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român", la care au 
participat activiști ai organizațiilor 
U.T.C. din întreaga țară.

Simpozionul a relevat necesitatea 
cunoașterii aprofundate, însușirii te
meinice și promovării neabătute de 
către organizațiile U.T.C. a concep
ției revoluționare despre lume și 
viață — materialismul dialectic și 
istoric — a politicii științifice a 
partidului și statului nostru. Comu
nicările au evidențiat, de asemenea, 
importanța diversificării formelor și 
metodelor de acțiune ale organiza
țiilor U.T.C. în combaterea manifes
tărilor retrograde, legării lor mai 
strînse de preocupările și problema
tica specifice fiecărui colectiv
muncă sau învățătură, ridicării în
tregii activități politico-ideologice la 
cote tot mai înalte.

de

(Agerpres)

tovarășului Nicolae Ceaușescu

cu prilejul realegerii in funcția

de secretar genera! al P.C.R.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe,
în numele Comitetului Central al Partidului Democratic al Poporului 

din Afganistan, al tuturor membrilor săi, cit și al meu personal, doresc să 
vă exprim felicitările noastre tovărășești cu ocazia- realegerii dumneavoastră 
ca secretar general ai Partidului Comunist Român.

Alegerea dumneavoastră în această funcție importantă și de tnare res
ponsabilitate constituie dovada încrederii de care vă bucurați în rîndul 
membrilor Partidului Comunist Român.

în continuare, după ce se arată că situația mondială s-a agravat într-un 
mod fără precedent, ceea ce face necesară lupta unită a tuturor oamenilor 
cinstiți de pe planeta noastră pentru apărarea păcii și securității popoarelor 
lumii, în telegramă se spune : Sîntem siguri că Afganisțanul revoluționar 
și România socialistă pot să-și aducă o contribuție efectivă la asigurarea 
securității și destinderii în lume.

Este plăcut pentru noi să evidențiem că relațiile prietenești dintre parti
dele noastre, bazate pe principiile marxism-leninismuiui și internaționalis
mului proletar, se dezvoltă permanent și satisfăcător.

Adresîndu-vă încă o dată felicitări pentru realegerea dumneavoastră, vâ 
dorim noi victorii în transpunerea cu succes în viață a hotărîrilor adoptate 
de Congresul al XIII-lea al P.C.R., cît și în îndeplinirea obiectivelor menita 
să asigure, în continuare, progresul și prosperitatea poporului frate român.

Cu calde salutări tovărășești,

BABRAK KARMAL
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan

MITING AL PRIETENIEI DINTRE TINERETUL 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA vremea

Șl TINERETUL DIN
Cu prilejul vizitei pe care delega

ția Uniunii Tineretului Comunist 
Leninist din U.R.S.S. o întreprinde 
în țara noastră, sîmbătă a avut loc, 
in Capitală, un miting al prieteniei 
dintre tineretul din Republica So
cialistă 
Uniunea 
cuvîntul 
membru . 
litic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, și 
tovarășul Viktor Mișin, prim-se
cretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist Leni
nist din Uniunea Sovietică.

Desfășurată într-o atmosferă prie
tenească, această manifestare a con
stituit un nou prilej de evidențiere 
a raporturilor de prietenie și colabo- ■ 
rare dintre Uniunea Tineretului Co-

UNIUNEA SOVIETICĂ

România și tineretul din 
Sovietică. La miting au luat 
tovarășul Nicu Ceaușescu, 

supleant al Comitetului Po-

munist și Uniunea Tineretului Comu
nist Leninist, dintre tineretul român 
și tineretul sovietic care se dezvoltă 
și se diversifică în mod continuu, 
în spiritul relațiilor tradiționale 
dintre cele două țări și popoare, al 
înțelegerilor și convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și Konstantin Ustino- 
vici Cernenko, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S,

S-a exprimat hotărîrea comună a 
celor două organizații de tineret de 
a acționa pentru dezvoltarea și di
versificarea acestor legături, ca o 
contribuție specifică la întărirea co
laborării dintre țările noastre, la 
promovarea cauzei socialismului, 
păcii, dezarmării, securității și în
țelegerii între popoare.

Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 9 decembrie, ora 20 — 12 de
cembrie, ora 20. In țară: Vremea va 
fi schimbătoare, îndeosebi în regiunile

din nordul și estul tării, unde vor 
cădea precipitații slabe, mai ales sub 
formă de lapoviță și ploaie. Izolat vor 
fi condiții de polei. In rest, precipita
ții răzlețe. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu 
în regiunile 
nlme vor fi 
zero grade,
presiuni, iar cele maxime între minus

intensificări la munte șl 
estice. Temperaturile mi- 
cuprinse între minus 10 șl 
ușor mai coborîte în de-

2 șl plus s grade, pe alocuri mai ridi
cate. Dimineața șl seara ceață slabă. 
In București: Vremea va fi schimbă
toare, cu cerul temporar noros, favo
rabil precipitațiilor slabe, mal ales 
sub formă de ploaie. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 4 
și minus 2 grade, iar cele maxime In
tre 2 șl 4 grade.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general aî 
Partidului Comunist Român, vă rugăm să acceptați felicitările noastre cor
diale și cele mai călduroase urări de succes in înalta dumneavoastră misiune, 
spre folosul poporului prieten al Republicii Socialiste România.

Doresc întărirea în continuare a legăturilor da prietenie și colaborare 
dintre țările noastre.

SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

tv
PROGRAMUL 1

10,00 Almanahul familiei
10.30 De strajă patriei
11,00 Viața satului (parțial color). Con

gresul al XIII-lea al partidului — 
treaptă de lumină în eroica isto
rie a edificării României < socia
liste

21.30 Lumea copiilor • Telefilmoteca 
de ghiozdan: „Potcoava de pia-

, tră“. Episodul 6
22.30 Din cununa cîntecului românesc. 

Muzică populară de pe întreg cu
prinsul țării

13,00 Telex
13,05 Album duminical (parțial color)

• Melodii... melodii 0 Cascadorii 
Tisului 0 La zl în 600 de secunde
• Odă Republicii. Versuri închina
te patriei șl partidului 0 Teie- 
sport: 14,00—15,45 — Fotbal: Corvl- 
nul Hunedoara — F.C.M. Brașov. 
In pauză: Balcaniada de gimnasti
că de, la Arad 0 Tinere talente in 
studio • Aici am fost și-om fii 
Reportaj • Zilele culturii R.D. 
Germane la București • Secvența 
telespectatorului

26.30 Seara televiziunii ungare
18,40 Jocuri... jocuri de copii, 

mai mare?
19,00 Telejurnal (parțial color) 
29,25 înfăptuirile de azi —

(coior) 
Clne-i

_____________ temelii 
trainice pentru viitorul comunist 
al patriei. Pe magistrala a Il-a

19.45 Cîr.tarea României. Spectacol 
realizat In colaborare cu Comite
tul de cultură șl educație socia
listă al Județului Vaslui

30,23 Seara televiziunii ungare, 
artistic (color): „Silvia", 
ducție R.P. Ungară și 
după opereta lui Imre 1 
Cu: Anna Moffo, Renâ 
Psota Iren, Karl Sehiinbock, 
Dragmar Koller. Nâmeth Săridor, 
Latinovlts Zoltăn. Mensâros Lăsztd, 
Huszti Piter. Keleti Lăszlb. Fânay 
Marta, ansamblul de balet al 
Teatrului de oneretă din Buda
pesta. Regia; Szlnetăr Mikl6s

31.45 Telejurnal (parțial color)
33,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
10,00 Formații artistice participante in 

Festivalul național „Cintarea 
României"

10.35 Mult e dulce șl frumoasă... 
girii din literatura Unirii

11,00 Matineu simfonic enescian
11.30 Din țările socialiste
12,00 Scena și ecranul. în lumina docu

mentelor ’ ’ ’ '
al P.C.R. 
formarea 
educarea 
țelor

12,40 Viața economics
13,10 Școala satului în documentele Con

gresului al XIII-lea
13.30 Panoramic liric
14,05 Din lumea științei
14.35 Patru decenii de muzică româ

nească
15.35 Pași de viață lungă
16,05 Desene animate
16.30 Reportaje TV. 0 Artă șl Industrie 

0 Muncă și creație 
Serata, muzicală TV. Beethove
niană (Vi 
Instantanee 
Telejurnal
Seara televiziunii ungare 
Telerama 
Concert simfonic

20,55 Generația deceniului patru 
libertății noastre 
Jaz în nocturnă 
România pitorească 
Telejurnal 
închiderea programului

LUNI, 10 DECEMBRIE
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 .................

17,00

18,45
19,00
10.25
20.05
20.35

21,10
21.30
21,45
22,00

Pa-

Congresului al XIII-lea 
Funcția activă a artei în 
personalității umane, în 
revoluționară a conștlin-

Bl

Film 
Conro- 
R.F.G., 

Kălmăn. 
Kollo,

Actualitatea în economie. Fap
tele noastre de azi — Temelia îm
plinirilor de mîine. tn spiritul 
hotărirllor Congresului — mobili
zare exemplară pe întregul front 
al producției materiale 
Tezaur folcloric 
Drepturile omului în lumea 
azi. Documentar

20,55 Roman foileton (color): „Mareo
Polo". Episodul 8

21,35 Orizont tehnico-științific. Cerce
tarea științifică în avangarda 
progresului economico-social. Do
cumentele
— direcții 
rii științei 

21,50 Telejurnal 
22,00 închiderea

20,30
20,45 de

Congresului al XIII-lea 
prioritare ale dezvoită- 
românești
(parțial color) 
programului

Pentru apărarea dreptului la viață, 
la existență liberă și demnă a tuturor

oamenilor, a tuturor popoarelor

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate domnule Ceaușescu.

INFORMAȚII
FOTBAL, tnvlngînd ieri, pe teren 

propriu, pe F.C. Bihor (cu 4—0, prin 
golurile înscrise — cîte două — de 
Rednic și Augustin), dinamoviștii ră- 
mîn mai departe în lupta directă 
pentru șefia clasamentului de toam
nă. De fapt, ei au trecut din nou pe 
primul loc și vor fi lideri cel puțin 
o săptămină, pînă la disputarea res
tanței Steaua — Universitatea Cra
iova (meci amînat, după cum se 
știe, pentru duminica viitoare). în 
partida de ieri, Dinamo a avut o 
superioritate evidentă și a atacat 
continuu. Orădenii — retrași în apă
rare — au mizat pe contraatac. în 
repriza secundă au avut vreo 3—4 
ocazii de gol ; ocazii mari, termina
te cu șuturi foarte periculoase. De 
fiecare dată însă Moraru a avut in
tervenții pe cît de spectaculoase, pe 
atît de oportune.

Celelalte șapte meciuri ale etapei 
a XVI-a se dispută astăzi după ur
mătorul program (în paranteze, 
locurile din clasament) : A.S.A. Tg. 
Mureș (7) — Sportul studențesc (3), 
Gloria Buzău (5) — Politehnica Iași 
(18), Chimia Rîmnicu Vîlcea (10) — 
Jiul (16), F.C. Olt (17) — S.C. Ba
cău (15), Corvinul Hunedoara (6) — 
F.C.M. Brașov (11), F.C. Argeș (8) — 
Rapid (9), Politehnica Timișoara (13) 
— F.C. Baia Mare (14). Toate aceste 
partide încep la ora 14.

SPORTIVE
niei va întreprinde un turneu de 
trei jocuri în Franța, unde adversare 
îi vor fi, în ordine, selecționata Țării 
Bascilor (la Biaritz), selecționata 
Poliției franceze (la Torbes) și se
lecționata Pirineilor (la Foix), for
mații de primă valoare, cuprinzînd 
numeroși jucători din elita rugbiului 
„cocoșului galic". Meciurile din Fran
ța au un caracter dc pregătire și de
finitivare a „XV-lui“ de bază pentru 
„momentul de vîrf" al acestei suite 
de partide internaționale — turneul 
oficial (cel dinții al echipei noastre 
naționale !) în Anglia. După ce, la 
29 decembrie, va intîlni selecționata 
de Nord a țării-gazdă, iar in prima 
zi a lui 1985 selecționata de Sud și 
Sud-Vest, reprezentativa României 
susține mult așteptatul meci-test (la 
Londra, pe „Twickenham") cu echi
pa Angliei.

La 10 decembrie se împlinesc 36 de 
ani de la adoptarea, de către Aduna
rea Generală a O.N.U., a unui docu
ment politic și juridic, de mare în
semnătate pentru întreaga omenire 
— „Declarația universală a dreptu
rilor omului". Pretutindeni în lume 
această zi este marcată de atunci ca 
„Ziua drepturilor omului". Trăsătura 
definitoria a declarație: universale a- 
doptate de Națiunile Unite constă în 
faptul că ea nu se limitează la o 
simplă catalogare a ceea ce reprezin
tă drepturile civile și politice ale o- 
mului, ci și, în strînsă conexiune, 
drepturile economice, sociale și cul
turale, fără de care nu poate fi con
cepută deplina afirmare a persona
lității umane.

Aniversarea în acest an a „Zilei 
drepturilor omului" are loc în con
dițiile unei situații internaționale 
deosebite, caracterizată prin sporirea 
considerabilă a pericolului unui nou 
război mondial, care s-ar transforma 
inevitabil intr-o catastrofă nucleară, 
anihilînd însuși dreptul suprem al 
popoarelor la existență, ia viață. Iată 
de ce problema cardinală pentru iti- 
treaga omenire, condiția primordială 
a înseși Înfăptuirii drepturilor omu
lui este oprirea cursei Înarmărilor, și 
în primul rînd a celor nucleare, tre
cerea la dezarmare și instaurarea u- 
nei păci reale în lume. Asa cum ară
ta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
în Raportul prezentat la Congresul al 
XIII-lea al partidului, „se poale a- 
firma, cu deplin temei, că dezvoltarea 
armelor nucleare, stocurile deținute 
de cele două mari puteri — Statele 
Unite ale Aniericii și Uniunea Sovie
tică — care pot distruge de mai 
multe ori întreaga omenire, au creat 
o situație cu totul nouă. Existența 
unor puternice mijloace de distru
gere a înseși vieții pe planeta noas
tră face ca războiul să nu mai fie 
posibil de conceput. Nu există nici 
o altă alternativă decit aceea a în
lăturării cu desăvirșire a războiului, 
decît o politică de colaborare și 
pace !“

Tocmai de aceea este necesar, mal 
mult ca oricînd, așa cum pe bună 
dreptate evidenția șeful statului ro
mân în vibrantul său apel la lucidi
tate și rațiune, ca toate statele, toate 
popoarele să-și unească eforturile și 
să acționeze cu toată notărîrea pen
tru eliminarea primejdiei de moarte 
ce amenință viața popoarelor, pentru 
asigurarea drepturilor lor supreme : 
dreptul la existență, la viață, la pace. 
O răspundere deosebită în această 
privință revine, firește, statelor care 
dețin arma nucleară, și în primul 
rînd S.U.A. și U.R.S.S., care sînt po
sesoarele marii majorități a poten
țialului nuclear, precum și a celui 
clasic. în același timp însă, prin di
mensiunea și implicațiile sale, pro
blema armamentului nuclear, a. noi
lor rachete cu rază medie de acțiune,

ia a căror instalare s-a trecut la 
sfîrșitul anului trecut, vizează toate 
statele europene, întreaga comunitate 
europeană. Mai ales acum, cind este 
în pericol existența popoarelor euro
pene, țările continentului nu pot fi 
numai spectatoare, așteptînd rezul- 

, tatu] negocierilor dintre S.U.A. și
U.R.S.S. Ele trebuie să-și asume răs- 

- ponderea corespunzătoare pentru a- 
părarea popoarelor lor, pentru apă
rarea Europei de pericolul unei ca
tastrofe nucleare. Este un motiv în 
plus pentru cate aniversarea „Zilei 
drepturilor omului" trebuie să în
semne, înainte de toate, afirmarea 
viguroasă a voinței de . neclintit a 
tuturor statelor, a tuturor poDoare- 
lor de a se opri instalarea de noi 
rachete în Europa, pentru tratative

ZIUA DREPTURILOR OMULUI
în vederea eliminării tuturor arme
lor nucleare de pe continent.

Experiența a dovedit și dovedest" 
că simpla proclamare și recunoaștere 
a principiilor cuprinse în „Declarația 
universală drepturilor omului", și 
care sînt menite să garanteze Mân
tuirea drepturilor și libertăților uma
ne, nu sint suficiente atîta timp cît 
nu este eliminată cauza hotărîtoare a 
inegalității dintre oameni, și anume 
exploatarea unei clase de către alta, 
dominația și subjugarea unor popoa
re, învrăjbirea dintre națiuni. 
Testările de naționalism, 
și alte forme de 
umane.

Concepția țării 
drepturile 
umanistă, 
orînduirii 
înfăptuim, 
firesc, de 
de om, față de înflorirea multilate
rală a personalității sale, care re
prezintă țelul suprem al întregii po
litici a partidului și statului nostru. 
Superioritatea societății noastre se 
reflectă cu putere — așa cum subli-' 
nia secretarul general al partidului 
în Raportul la cel de-al XIII-lea 
Congres — în afirmarea principiilor 
umanismului nou, revoluționar, în 
asigurarea în fapt a drepturilor fun
damentale ale omului. Răsturnarea 
orînduirii burghezo-moșierești, lichi
darea exploatării și asupririi socia
le și naționale în țara noastră au re
prezentat cea mai mare cucerire re
voluționară a poporului român, care 
i-a asigurat posibilitatea de a fi li
ber și stăpîn pe destinul său, de 
a-și lua soarta în propriile mîini, 
de a se bucura de cele mai largi 
drepturi și libertăți democratice.

Toți cetățenii patriei beneficiază

înjosire
mani- 

șovJnism 
a ființei

privindnoastre 
concepție profund 

proprie
omului, 

revoluționară, 
noi, socialiste, pe care o 
pornește, așa cum este și 
la grija permanentă fată

integral de dreptul la muncă, edu
cație, cultură, iar toată activitatea 
statală se . - __ -
tegrală a legilor țării, punîndu-se 
un accent 
puternică 
du-se dezbaterea tuturor probleme
lor politicii interne și externe de 
către întreaga națiune, participarea 
tuturor cetățenilor la adoptarea po
liticii generale, la înfăptuirea hotă- 
rîrilor.

Perspectivele realizării, în conti
nuare, a drepturilor omului au fost 
în mod convingător evidențiate și 
dezbătute cu prilejul Congresului al 
XIII-lea al partidului. Deplina uni
tate a partidului și a întregii na
țiuni în jurul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, manifestată cu prilejul 
Congresului, se întemeiază tocmai 
pe convingerea nestrămutată a în
tregului nostru popor că, prin isto
ricele documente adoptate, prin am
plele programe de dezvoltare econo
mică și socială a tării, drepturile 
omului în patria noastră își vor găsi 
și in viitor o realizare deplină, spre 
binele și fericirea întregii noastre 
națiuni.

înfăptuirea scopurilor fundamen
tale ale Națiunilor Unite, astfel cum 
ele sînt definite de Cartă, invită 
statele lumii la cooperare, la con
lucrare în domeniul drepturilor 
omului, în folosul păcii și securității 
internaționale. în același timp, o 
colaborare destinată prin însăși na
tura sa să slujească omului nu poate 
să facă abstracție de fenomenele 
care afectează direct condiția uma
nă, cum sint practicile colonialiste, 
neocolonialiste, politica de apartheid, 
șomajul amplu și atît de persistent, 
fenomenele de inflație, subnutriție 
— în mod deosebit menținerea a nu
meroase popoare în stare de subdez
voltare. Eliminarea pericolului nu
clear care amenință însăși existența 
umanității, a gravelor prejudicii a- 
duse demnității și personalității omu
lui de manifestările crizei economice 
și de practicile imperialiste, inclusiv 
respingerea încercărilor de a se fo
losi invocarea drepturilor omului 
pentru ingerințe și acțiuni diversio
niste — iată obiective concrete de 
luptă și acțiune. Iată de ce aniversa
rea „Zilei drepturilor omului" consti
tuie, totodată, un prilej de a se înzeci 
eforturile în lupta pentru salvgar
darea civilizației umane de primej
dia unui război atomic, pentru era
dicarea definitivă din lume a poli
ticii de forță și amenințare cu for
ța, pentru asigurarea dreptului fie
cărui popor de a-și decide singur 
destinele și de a se bucura de pro
gresul social, pentru făurirea unei 
lumi a păcii, securității, conlucrării 
și bunăstării tuturor oamenilor.

clădește pe realizarea in-
deosebit pe dezvoltarea 

a democrației, asigurîn-

Constantin FLIT AN

cinema

RUGBI. Rugbiștii noștri fruntași 
se află in plină pregătire în vederea 
unor apropiate și foarte importante 
partide internaționale. Prima dintre 
acestea (cu Spania, duminica viitoa
re, la Madrid) are un caracter ofi
cial : se dispută în cadrul campiona
tului european — „Cupa F.I.R.A.". 
La puține zile, reprezentativa Româ-

VOLEI. In meciul-retur din opti
mile de finală ale „Cupei cupelor", 
Steaua a întîlnit ieri, in sala „Agro
nomia", formația franceză A.S. Can
nes, Voleibaliștii de la Steaua au 
cîștigat din nou : 3—0 (în primul joc: 
3—1) și s-au calificat astfel în sfertu
rile de finală ale competiției. Astăzi, 
în sala Dinamo, de la ora 18, Dinamo 
susține, de asemenea, partida-retur 
cu C.U.S. Torino, partidă contînd 
pentru „Cupa campionilor europeni" 
(aceeași fază). Dinamoviștii (între- 
cuți la Torino cu 3—1) au o singură 
șansă pentru a continua cursa în 
această cea mai importantă compe
tiție europeană intercluburi : victo
ria cu 3—0. 
le dorim să 
dorită !

Ei sînt însă capabili și 
obțină calificarea muit

Grupaj realizat de
Ion DUM1TRIU

• Acordați circumstanțe atenuante?:
SCALA (11 03 72) - 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, GLORIA (47 46 75) - 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20.
• O lumină la etajul zece: CEN
TRAL (14 12 24) - 9; 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20, MODERN (23 71 01) — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.

Muppets la Hollywood — 9; 11; 
13; 17, Alo, aterizează străbunica — 
15; 19: DOINA (16 35 38'.

Zbor periculos: DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Moara lui Călifar: DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Horea: CIULEȘTI (17 55 46) - 9;
11,30; 14; 16,30 ............ ........ .................. .
— 9; 11.30: 14 
ft Acțiunea 
(79 71 26) — 
20.
$ Destine
(10 67 40) —
• Amurgul
(35 15 17) -
® Singur
(23 94 10> — .
$ Micul dejun în

LEȘTI (17 55 46) — 9;
19, AURORA (35 04 66) 
16.30: 19.

.Autobuzul": VOLGA
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

romantice: VIITORUL
15,30: 17.30: 19.30.

fintiniior: POPULAR
15; 17,15; 19.30.
de cart: PROGRESUL 
15.30; 17,30; 19,30.

pat: TIMPURI

Mulțumim Partidului Comunist Român pentru invitația adresată parti
dului nostru de a participa cu o delegație Ia lucrările Congresului aî XIII- 
lea al Partidului Comunist Român. Dar pentru națiunea noastră a apărut cea 
mai mare tragedie, asasinarea iubitului nostru prim-ministru, doamna Indlra 
Gandhi, și partidul nostru nu a mai fost în măsură să acționeze pentru tri
miterea delegației la Congresul dumneavoastră.

Sîntem însă extrem de bucuroși să aflăm că dumneavoastră ați fost 
reales secretar general al Partidului Comunist Român, ceea ce arată încre
derea Partidului Comunist Român și a poporului român în activitatea dina
mică de conducere desfășurată de dumneavoastră.

Noi dăm o înaltă apreciere serviciilor aduse de dumneavoastră promo
vării păcii și prieteniei în lume. Ne exprimăm încrederea că relațiile prie
tenești, cordiale, între cele două țări ale noastre, sub conducerea dumnea
voastră și a domnului Rajiv Gandhi, prim-ministru 
volta în continuare.

Cu cele mai bune urări
al dumneavoastră cu sinceritat®

al Indiei, se vor dez-

CHAND RAM
general

al Partidului Congresul Național Indian (I)

A. K. ANTONY
Secretar

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general aî 
Partidului Comunist Român vă rugăm să primiți felicitările noastre cele 
mai sincere.

Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român a scos în evidentă 
realizările obținute de țara dumneavoastră în dezvoltarea sa continuă în 
domeniul social-economic și al creșterii nivelului de trai, a apreciat politica 
dumneavoastră externă echilibrată și dorința de a asigura pacea internațio
nală, în primul rînd în țările unde se desfășoară conflicte armate.

Partidul Socialist Progresist folosește acest prilej pentru a adresa parti
dului și poporului dumneavoastră urarea de a obține noi realizări, precum 
și progres și prosperitate.

Partidul Socialist Progresist din Liban acționează pentru realizarea uni
tății tuturor mișcărilor de eliberare națională în vederea instaurării unor 
noi relații de pace, progres, justiție și umanitate pe plan internațional.

Vă adresăm sincerele noastre mulțumiri, stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, precum și partidului și poporului dumneavoastră 
pentru sprijinul acordat poporului nostru și luptei noastre în vederea instau
rării unui regim democratic și progresist în Liban.

Vom acționa în continuare pentru realizarea țelului nostru în mai multe 
domenii, țel care corespunde și ne apropie în activitatea noastră.

ANWAR FATAYIRI
Secretar general al Partidului 
Socialist Progresist din Liban

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român, vă adresez, în numele meu și al comanda
mentului Partidului Baas Arab Socialist din Liban, călduroase felicitări.

Sîntem siguri că încrederea pe care v-a acordat-o cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului dumneavoastră va fi în interesul întăririi relațiilor d® 
prietenie dintre popoarele român și libanez șl amplificării raporturilor din
tre partidele noastre în lupta comună împotriva imperialismului, rasismului 
și a ocupației israeliene a teritoriului nostru.

Realegerea dumneavoastră în funcția de secretar general al partidului 
constituie o dovadă a locului pe care îl ocupați în inimile poporului român 
prieten, a rolului pe care îl aveți pentru întărirea principiilor păcii mon
diale și a independenței popoarelor care luptă pentru progres și libertate.

Vă adresăm urările noastre de succes în înalta dumneavoastră misiune, 
precum și de progres și prosperitate poporului român.

Dr. ABDEL MAGID RAFEI
Secretar general

al Partidului Baas Arab Socialist din Liban, 
Deputat în parlamentul libanez

NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 
20.
If>. Mexicul in flăcări: LUMINA 
(14 74 16) - 9; 12,15; 16; 19,15.

Incredibilele aventuri ale unor 
italieni in Rusia: PATRIA (11 86 25) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.15. 
® Ana Pavlova: UNION (13 49 04) — 
10; 13; 16; 19.
0 Simfonia primăverii: COTROCENI 
(49 40 48) — 15; 17.15; 19,30.
0 Obiecte fermecate 
(60 30 85) — 15.30; 17,30; 
® Sezon de pace la 
REASCA (33 29 71) — »; 
17,45; 20.

Legenda călărețului 
lUceafarul ......... ..
13,30; 15,45;
(20 33 40) — 15;
® Compania a 
CAPITOL (16 29 17) 
15,45; 18; 20.
0 Afacerea Pi gol î BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
•

PACEA
19,30.

Paris: FLO-
11; 13; 15,30;

singuratic:
- 9: 11,15; 
FLACARA

(15 87 67) 
18; 20, 
17; 19.

7-a sub clar de tună: 
— 9; 11,15; 13.30;

Naufragiul: FESTIVAL (15 63 84) 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
Campionul: FAVORIT (45 31 70) — 
12: 16,30; 19.30.
Zică ce vor zice: VICTORIA 
28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

delict: FEROVIAR (50 51 80) 
13,15; 15,30; 17,45; li,45.

Salamandra: EXCELSIOR (65 49 45) 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
Confidențe: GRIV1ȚA (17 08 58) — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

•
9; ii.io; io,ou i 10,90; io; zv.
$ Yankeii: BUZEȘTI (50 43 58) 
11,30; 14; 16,30; 10.
> Drumul spre Rio:
— 15,30; 17,30; 19.30.
> Marfă furată: 
(30 49 85» - 15,30; 17,30.
S Drumul spre victorie: MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11.30: 14; 16,30; 19.
$ Asociatul: MIORIȚA (14 27 14) —
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Strada Hanovra: MUNCA (21 50 87)
— 15; 17,15; 19.30.

Undeva, cindva: COSMOS (27 54 95)
— 9,30: 11.30; 13.30; 15.30; 17,30; 19.30,

Adio, dar rămin cu tine: ARTA 
(213186) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
® Domnișoara Noorie: FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.

- 8;

LIRA (31 n 71)

FERENTARI
19,30.

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 10; Poveste din 
Hollywood — 15; Titanic vals — 19,30; 
(sala Atelier) : Intre patru ochi — 
10,30; Farul și domnul Valentino —

15,30; Fata din Andros (amlnat din 
2 XII) — 20; (sala din Piața Cosmo- 
nauților, 11 07 57) : Papa dolar — 15; 
Comedia tie modă veche ■ -----
* Filarmonica „George
(15 68 75, Ateneul Român) :

19,30.
Enescu" 

, , Concert 
educativ pentru elevi (Ciclu! de abo
namente „D“>. „Maeștrii muzicii uni
versale" — Barocul italian. Orches
tra de cameră a filarmonicii. Dirijor: 
Mircea Cristescu. Soliști 1 Valentin 
Radu — orgă, Scott McIntosh 
(S.U.A.) — trompetă — 11; (sala Stu
dio) : Prime audiții de muzică româ
nească. Formația „Contemporan". 
Conducerea muzicală : Marcel Spinel
— 17,30.
• Opera RdmOnâ (13 10 57): Micul 
coșar — 10; 12; Căsătoria secretă
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Leo
nard — 10,30; Victoria și-ai ei husar 
— 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Neinsemnațli — 10; Labyrlntul — 15; 
Amintiri — 19: (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Cabala............ ' ‘ ~
tul parvenirii — 
o bancă — 19.
• Teatrul Mic

bigoților —
15; intr-un

(14 70 81) :

10; Gus-
parc pe

,______ , . Fluturi,
fluturi — 10; Ca frunza dudului — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Trestia ginditoare — 10; Șoareci de 
apă — 19,30.
• Teatrul de comedie (ie 54 60) s

Arma secreta a lui Arhlmede — 10; 
Măseaua de minte — 15; 19; (la sala 
mică a Palatului) : Exista nervi — 
16; 19.
• Teatrul „Nottara” țSS SI 03, sala 
IUagheru) : lăioata — 15; Insomnie — 
19,39; (sala Studio) : Pensiunea doam
nei Olimpia — 10,30; Varlațiuni j>» 
tema dragostei — 19.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Anonimul Venetian — 10; 
15; Jean, fiul lui ion — 19,30; (sala 
Glulești, 13 04 85) : Milionarul sărac
— 10; Hotel „Zodia gemenilor” — îs.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Frumosul din 
pădurea zăpăcită — 16; Băiatul cu 
Bticleți — 19; (sala Victoria, 50 58 65); 
Dragoste la prima vedere — 19,38; 
(la Sala Palatului) : Constelația Boe
ma — 16; 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; Concert tn has 
10; 19.
• Teatrul „Ion Creangă" 
Pinocchio -» 10130; Mary
— 18.
• Teatrul „Țăndărică" 
Șoricelul șl păpușa — 10; 
din Piața Cosmonauților) : 
nasului — 11,30,
• Circul București (10 65 90) : Vraja 
circului — 10; 15,30; 19.
• Estrada Armate! (13 60 64, sala 
C.C.A.) : Atenție 1 Estrada tn emisie 
— 16,30; Estrada tn croazieră — 19,30.

major

(50 28 55) :
Poppins

(18 28 77) :
12; (sala

Lungul
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MOSCOVA:

Dezvoltarea colaborării științifice 
și tehnologice româno-sovietice

Aprecieri, relatdri, comentarii ale presei internaționale

Presa de peste hotare acordă spații largi 
bogatelor împliniri din anii socialismului ale po
porului român, mărețului program de ridicare 
a României socialiste pe noi culmi de civilizație 
ți progres, definit în Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
Xlll-lea al Partidului Comunist Român și în ce
lelalte documente adoptate de marele forum 
al comuniștilor români, politicii de pace și largă 
colaborare internațională promovată de țara 
noastră.

Mijloacele de informare în masă de pe dife
rite meridiane pun în lumină remarcabilele 
realizări obținute în anii dintre Congresele al 
IX-lea și al Xlll-lea ale partidului nostru, insu- 
flețitorul program de muncă și de luptă al întregii 
națiuni pentru ridicarea patriei noastre pe noi 
culmi de civilizație și progres, care poartă am
prenta gîndirii cutezătoare, a acțiunii revoluțio
nare, profund novatoare, ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Sînt evidențiate ideile și orientările de excep
țională valoare, luările de poziție și strălucitele 
inițiative ale conducătorului partidului și statului 
nostru consacrate prosperității patriei, colaboră
rii internaționale și păcii, relevîndu-se înaltul 
prestigiu pe care România socialistă l-a ciștigat 
în întreaga lume, datorită activității și demer
surilor constructive ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Obiectivul fundamental al viito
rului plan cincinal, dezbătut de 
Congresul al Xlll-lea al P.C.R., 
este de a continua politica de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism — relevă 
agenția cubaneză PRENSA LA
TINA, precizind că direcțiile de 
dezvoltare economico-socială în cin
cinalul 1986—1990 și orientările de 
perspectivă privind dezvoltarea 
economico-socială a României pînă 
in anul 2000 sint axate pe proce
sul de formare și dezvoltare a unei 
puternice baze tehnico-materiale a 
României.

La Congresul al Xlll-lea al parti
dului, România s-a prezentat ca 
un stat cu o industrie și agricul
tură moderne, ceea ce i-a permis 
ca o serie de produse românești 
să fie exportate în 150 de țări. în 
Directivele Congresului se mențio
nează că, în următorii cinci ani, 
se va acorda o deosebită atenție 
dezvoltării producției de bunuri 
competitive pentru export, cum ar 
fi mașini-unelte, utilaje petroliere, 
utilaje agricole, precum și a in
dustriei chimice și unor ramuri, 
precum electrotehnica.

O sarcină prioritară — arată agen
ția — va consta în dezvoltarea bazei 
energetice și de materii prime, care 
să asigure, în mod corespunzător, 
acoperirea necesităților specifice 
ale țării. Se va acorda o atenție 
deosebită activității de prospectare 
geologică, menită să ducă la des
coperirea de rezerve de petrol, 
gaze naturale, cărbune și combus
tibili pentru centralele nucleare. în 
industria extractivă vor fi intro
duse metode de exploatare de mare 
productivitate și vor fi adoptate 
măsuri pentru conservarea nivelu
lui rezervelor existente.

Arătîndu-se că baza tehnico-ma- 
terială a agriculturii va fi dezvol
tată și modernizată, agenția cuba
neză relevă că se va asigura me
canizarea complexă a tuturor lu
crărilor agricole.

în continuare, se evidențiază că. 
In această perioadă, sarcini impor
tante revin institutelor de cerceta
re științifică și tehnologică, așa 
cum s-a menționat, în mai multe 
rînduri, la Congresul al Xlll-lea 
al P.C.R. Potrivit prevederilor 
Programului de cercetare științi
fică, dezvoltare tehnologică și in
troducere a progresului tehnic în 
perioada 1986—1990, prin activita
tea de cercetare va trebui să se 
asigure, între altele, creșterea sub
stanțială a resurselor economice și 
a gradului de valorificare a mate
riilor prime, combustibililor și 
energiei.

Un loc important este deținut 
de măsurile menite să ducă la 
îmbunătățirea condițiilor de trai — 
relevă agenția. în România 80 la 
sută din populația tării trăiește în 
apartamente construite după anul 
1944. Se prevede ca, în următorii 
cinci ani, să continue construirea 
de apartamente noi — se sublinia
ză în încheierea relatării agenției 
Prensa Latina.

vorbiri șl înțelegeri privind elimi
narea armelor nucleare de pe pă- 
mintul Europei.

în concordanță cu orientarea 
privind dezvoltarea relațiilor de 
bună vecinătate, România se pro- 
niință pentru colaborarea multila
terală între țările din Balcani și 
pentru transformarea Balcanilor 
într-o zonă fără arme nucleare și 
fără baze nucleare.

în acest context, ziarul sublinia
ză în continuare că, de la tribuna 
Congresului al Xlll-lea, a fost 
adresată, tuturor țărilor Peninsu
lei Balcanice, chemarea de a în
tări colaborarea reciprocă, de a 
întreprinde acțiuni în numele păcii 
și securității în această parte a 
lumii. Promovarea bunelor relații, 
respectarea principiilor indepen
denței, neamestecului, rezolvării 
conflictelor pe cale pașnică for
mează temelia orientării politice a 
României, care ține seama de rea
litățile lumii, de existența de țări 
și grupuri de țări cu sisteme so
ciale diferite. De aici rezultă și ne
cesitatea coexistenței pașnice între 
țări cu sisteme diferite, a respectă
rii depline a dreptului fiecărei țări 
la independență și dezvoltare li
beră, a dreptului de a-și alege sis
temul social.

țării, Partidul Comunist Român a 
trecut la înfăptuirea unei politici 
de transformare a patriei intr-un 
stat modern, cu o economie bazată 
ferm pe o industrie puternică. Se 
subliniază că, în procesul de in
dustrializare, s-au realizat, ca ele
mente fundamentale, o repartiza
re teritorială rațională a forței de 
muncă, precum și asigurarea ba
zei economice necesare pentru în
făptuirea egalității în drepturi a 
tuturor cetățenilor. De asemenea, 
revista arată că procesul de indus
trializare a avut multiple efecte 
binefăcătoare asupra tuturor as
pectelor vieții economice și socia
le a României, creînd, intre altele, 
milioane de noi locuri de muncă, 
intensificînd procesul de urbani
zare, sporind calitatea vieții oa
menilor muncii.

„JORNAL DO ANGOLA" a sub
liniat, intr-un articol, că, după 
alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în 1965, în funcția de 
secretar general al Partidului Co
munist Român, a fost elaborată și 
se află în curs de aplicare o poli
tică de mare amplitudine, o stra
tegie științifică, pentru dezvolta
rea puternică a economiei națio
nale, științei și culturii, a tuturor 
domeniilor vieții sociale a țării. 
Prin creșterea viguroasă a forțe-

• Remarcabile realizări pe drumul edificării

noii orînduiri socialiste
• Contribuții de preț la promovarea dezarmării,

pentru eliminarea pericolului nuclear

Ziarul „QUAN DOI NHAN DAN", 
unul dintre principalele cotidiane 
din R.S. Vietnam, a publicat arti
colul intitulat „Congresul al XIII- 
lea al Partidului Comunist Român. 
Chimia — o ramură industrială im
portantă a României", în care sînt 
evidențiate succesele deosebite ob
ținute, în anii construcției socia
liste, în acest domeniu de vîrf al 
economiei românești. Sint prezen
tate, spre exemplificare, combina
tele chimice și petrochimice de la 
Midia-Năvodari, Pitești, Ploiești, 
Timișoara, Săvinești. Produsele in
dustriei chimice rbmânești — re
levă ziarul — se bucură de un real 
prestigiu pe piața mondială. Ex
portate în peste 110 țări ale lumii, 
ele au primit numeroase medalii la 
expoziții și tirguri internaționale.

Se subliniază, cu acest prilej, că, 
printre miile de ingineri și cadre 
tehnice care au fost pregătite în 
România, se află mulți specialiști 
din Vietnam, care participă la con
struirea și dezvoltarea industriei 
chimice a țării.

Sub titlul „Realitățile sint res
pectate", cotidianul „VIESNIK" 
din Zagreb — R.S.F. Iugoslavia — 
a publicat o corespondență in care 
subliniază : Unul din mesajele 
esențiale transmise de la tribuna 
Congresului al Xlll-lea al P.C.R. 
este acela că dezvoltarea economi
că a tării se poate realiza cu suc
ces numai în condițiile păcii mon
diale și ale colaborării intre state, 
indiferent de deosebirile de orin- 
duire socială.

Secretarul general al P.C.R., 
Nicolae Ceaușescu, a subliniat, și 
cu această ocazie, că viitorul ome
nirii constă nu in doctrina blocu
rilor militare, ci în dispariția lor, 
cit mai rapidă, de pe arena mon
dială.

La Congresul al Xlll-lea al 
P.-C.R. — arată ziarul — s-a expri
mat, de asemenea, îngrijorarea 
față de actuala situație internațio
nală, care a ajuns la limita peri
culoasă a izbucnirii unui nou
război. Toate țările de pe conti
nentul nostru, în mod deosebit 
statele membre ale celor două 
blocuri, au o răspundere și obli
gații egale pentru inițierea de con

La Congresul al Xlll-lea al 
P.C.R. a fost abordată și problema 
dezvoltării viitoare a raporturilor 
între forțele progresiste. în mod 
deosebit între partidele comuniste 
și muncitorești — relatează ziarul 
iugoslav. La Congres s-a subliniat 
că trebuie depuse toate eforturile 
pentru depășirea divergențelor, in 
interesul întăririi solidarității, al 
făuririi unei noi unități, pe baza 
egalității in drepturi, a respectării 
dreptului fiecărui partid la inde
pendență și dezvoltare de sine stă
tătoare. în concordantă cu necesi
tățile întăririi unității și solidari
tății în mișcarea muncitorească in
ternațională, s-a relevat că reuniu
nile și consultările — regionale și 
internaționale — pot reprezenta o 
modalitate adecvată pentru reali
zarea acestui obiectiv, ele avind 
drept scop un schimb liber de pă
reri, fără a se lua hotărîri și a 
se impune altor partide anumite 
puncte de vedere.

Ziarul de limbă engleză „INDO
NESIAN OBSERVER" a publicat 
un amplu articol, Întitulat „Pentru 
o Europă unită, a păcii și cooperă
rii", evidențiind semnificația deo'- 
sebită a inițiativelor de pace 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ale țării noastre. însoțit de două 
imagini ale președintelui României, 
articolul relevă politica externă 
consecventă, principială a țării 
noastre, subliniind : „La 40 de ani 
de la actul istoric de la 23 August 
1944, și in special in perioada des
chisă de Congresul al IX-lea al 
P.C.R., România a gravat în con
știința lumii o imagine prestigioasă, 
a unei țări implicate activ și cu de
plină responsabilitate în rezolvarea 
problemelor majore ale contempo
raneității. Un loc central printre 
aceste probleme il are întărirea u- 
nui climat real de destindere, secu
ritate și cooperare pe continentul 
european". Articolul evidențiază că 
politica externă a României, ela
borată și promovată strălucit de 
președintele Nicolae Ceaușescu, se 
dovedește a fi purtătoarea înaltelor 
aspirații de pace și înțelegere ale 
națiunii române. Este subliniată, în 
context, contribuția importantă a 
României la îmbogățirea principii
lor cuprinse în Actul final al Con
ferinței pentru securitate șl coope
rare în Europa de la Helsinki. Un 
loc deosebit este rezervat inițiati
velor, propunerilor și acțiunilor 
valoroase, constructive ale țării 
noastre, menite să ducă la reluarea 
și consolidarea politicii de destin
dere, la întărirea păcii și secu
rității în Europa și in întreaga 
lume, la evitarea pericolului de
clanșării unui război nuclear, cu 
consecințe incalculabile pentru 
umanitate. în finalul articolului se 
arată că România va continua să 
acționeze cu perseverență și înaltă 
responsabilitate pentru viitorul 
omenirii, luptind pentru crearea u- 
nei Europe unite și prospere, pen
tru asigurarea păcii și progresului 
în întreaga lume.

Sub titlul „Realizări istorice ale 
economiei României in ultimele 
patru decenii", revista indiană 
„EAST EUROPEAN TRADE" a fă
cut o amplă prezentare realizărilor 
țării noastre în anii construcției so
cialiste, prezentare bogat ilustrată 
cu cifre și date elocvente. Aceste 
realizări — relevă publicația — 
sint rezultatul faptului că, încă 
de la venirea la conducerea

lor de producție din industrie și 
agricultură, utilizîndu-se cele mai 
moderne tehnologii — relevă zia
rul —, s-au reușit depășirea, în- 
tr-un timp scurt, a înapoierii moș
tenite din trecut, îmbunătățirea 
situației economice și sociale a tu
turor zonelor țării.

După prezentarea marilor reali
zări obținute de poporul nostru în 
anii socialismului, articolul — a- 
bordînd problemele referitoare la 
politica externă a partidului și 
statului nostru — subliniază că 
România este profund preocupată 
de situația creată pe continentul 
european prin instalarea de noi 
rachete cu rază medie de acțiune.

Referindu-se la situația din 
Africa australă, în articol se sub
liniază că, la Congresul al XIII- 
lea, secretarul general al partidu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a reliefat sprijinul pe 
care România îl acordă S.W.A.P.O. 
în lupta sa pentru accesul la in
dependență al poporului namibian 
și pentru aplicarea, în acest sens, 
a rezoluțiilor O.N.U.

Reamintind că relațiile între 
M.P.L.A. — Partidul Muncii și 
Partidul Comunist Român datea
ză din timpul luptei de eliberare 
duse de poporul angolez împotri
va colonialismului și că ele s-au 
consolidat pe baza principiilor de
plinei egalități în drepturi, ajuto
rului reciproc și neamestecului în 
problemele interne, articolul ana
lizează, în continuare, stadiul re
lațiilor economice româno-angole- 
ze, evidențiind importanța deose
bită a întîlnirilor la cel mai înalt 
nivel pentru impulsionarea lor 
continuă.

Principalul cotidian zimbabwean, 
„THE HERALD", a publicat ar
ticolul „România eere o nouă 
abordare în rezolvarea problemei 
datoriei lumii a treia", în care reia 
pasaje din Raportul la Congresul 
al Xlll-lea al P.C.R., în care 
secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a prezentat propunerile României 
privind soluționarea problemei da
toriilor externe ale țărilor în 
curs de dezvoltare și instaura
rea unui sistem monetar-valu- 
tar echitabil. De asemenea, zia
rul redă în întregime pasa
jele referitoare la necesitatea 
eliminării forței și a amenințării 
cu forța în relațiile dintre state.

POSTUL DE TELEVIZIUNE DIN 
HARARE a prezentat, pe larg, 
poziția militantă a României, ex
primată in Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
Congres, în legătură cu accesul 
Namibiei la independență, aboli
rea politicii rasiste și de apartheid, 
încetarea oricărui amestec al Afri
cii de Sud în treburile interne ale 
statelor vecine, sprijinul acordat 
luptei popoarelor africane pentru 
consolidarea independenței și dez
voltarea lor economico-socială.

POSTURILE DE RADIO DIN 
ZIMBABWE au transmis noi co
mentarii privind desfășurarea lu
crărilor Congresului, precum și 
ample extrase din Directivele Con
gresului.

„AL-THAWRA*’. organul central 
al Partidului Baas din Irak, a 
evocat, intr-un amplu articol pu
blicat cu prilejul Congresului al* 
XIH-lea al Partidului Comunist 
Român, contribuția secretarului ge

neral al partidului, președintele 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la cauza destinderii, 
păcii și înțelegerii intre popoare, 
pe continentul european și in în
treaga lume.

Articolul expune pe larg punc
tele de vedere exprimatele Româ
nia în legătură cu necesitatea opri
rii amplasării de noi arme nucleare 
cu rază medie de acțiune în Eu
ropa occidentală și a aplicării 
contramăsurilor sovietice, sublini
ind poziția țării noastre privind 
reluarea negocierilor sovieto-ame- 
ricane, necesitatea participării, în
tr-o formă sau alta, a tuturor sta
telor europene la tratativele vizind 
eliminarea armelor nucleare de pe 
continent, în favoarea unor măsuri 
concrete, efective de dezarmare 
nucleară și, în general, a reluării 
și întăririi politicii de destindere.

Atît cotidianul „AL-THAWRA", 
cit și ziarul „AL-JUMHURIYA" 
au publicat — sub titlurile : „Con
tinuarea operei de edificare a tării 
pe drumul bunăstării și progresu
lui" și „Patruzeci de ani de împli
niri" — ample articole în care 
sint evocate, fiind bogat ilustrate 
cu fapte și cifre, mărețele reali
zări obținute de poporul român în 
construcția economico-socială. ridi
carea continuă a nivelului de trai 
și civilizație, afirmarea indepen
dentă a României pe arena inter
națională, ca factor activ de pace 
și colaborare în lume.

Articolele pun puternic în evi
dență rolul determinant și ampren
ta decisivă a personalității pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în ob
ținerea acestor succese, saltul uriaș 
înregistrat de România în perioada 
de după Congresul al IX-lea al 
partidului. Sînt reliefate principa
lele coordonate ale politicii externe 
românești, precum și cursul as
cendent al raporturilor dintre 
România și Irak.

Sub titlul „Participarea Româ
niei la diviziunea internațională a 
muncii", periodicul mexican „LA 
PRENSA" a publicat un amplu ar
ticol, in care subliniază eforturile 
întreprinse în direcția industriali
zării țării, a formării unei baze 
tehnico-materiale solide, capabile 
să Valorifice resursele naționale și 
forța de muncă, a edificării unei 
economii naționale unitare.

Succesele obținute in ultimii 40 
de arii de noua societate româneas
că — relevă „La Prensa" — sînt 
atestate de datele privind crește
rea producției industriale și agricole, 
a venitului național. Pe baza dez
voltării economice realizate, dis
tanța ce separă România de țările 
dezvoltate din punct de vedere 
economic s-a micșorat\sensibil. în 
context, „La Prensa" relevă : 
Schimbarea locului României in di
viziunea internațională a muncii 
se observă, de asemenea, în spori
rea considerabilă a comerțului său 
exterior. In exporturi, cea mai 
mare parte a procentajului o ocu
pă mașinile, instalațiile si mijloa
cele de transport. România exportă 
astăzi numeroase echipamente mo
derne — electrice, tehnică de cal
cul, instalații petroliere, mașini- 
unelte și agricole, echipamente na
vale, locomotive diesel și electrice, 
alte produse de calitate superioa
ră. După ce amintește că Româ
nia a realizat, în ultimii ani, un 
important excedent al balanței co
merciale, publicația mexicană con
chide : „Aceasta este România, o 
țară latină, iubitoare de pace, care 
cooperează cu toate țările lumii, 
pentru a realiza propria dezvoltare 
independentă și suverană".

România a reușit, în anul 1983, 
grație propriilor eforturi, ca, in 
condiții economice internaționale 
foarte grele, să obțină rezultate 
bune în toate sectoarele de activi
tate — este concluzia evidențiată în 
articolul „Datorită eforturilor de
puse, România și-a sporit potenția
lul de producție în anul 1983", apă
rut în publicația „EL SOL DE 
MEXICO". Se subliniază că Româ
nia a asigurat creșterea potenția
lului său de producție, dezvoltarea 
propriei cercetări științifice, pe care 
a aplicat-o în producție, reducerea 
importului de tehnologie din străi

nătate, c'onsolidindu-și în acest fel 
independența și suveranitatea na
țională. S-au înregistrat noi pro
grese in dezvoltarea intensivă a 
economiei românești. Capacitatea 
de producție — se arată in articol 
— a sporit prin darea in funcțiune 
a unui mare număr de noi unități 
economice, dotate cu utilaj mo
dern. Au fost create, totodată, mii 
de noi locuri de muncă, în condi
țiile în care, in lume, s-a constatat 
o creștere a șomajului. De aseme
nea, in articol se relevă că, în pofi
da condițiilor climatice dificile ale 
anului 1983, în România — unde 
s-a înregistrat o secetă neobișnuită 
și prelungită — agricultura a obți
nut rezultate bune.

Aceste realizări ale economiei 
României — subliniază publicația 
mexicană — au determinat, la rîn- 
dul lor, dezvoltarea comerțului ex
terior. în anii 1982 și 1983, balanța 
comercială a României a înregis
trat creșteri substanțiale, datorită 
eforturilor țării, a noilor măsuri 
adoptate in domeniile reorganizării 
producției și comerțului exterior.

MOSCOVA 8. Trimisul Agerpres, 
Mihai Chebeleu, transmite : La 
Moscova a avut loc o întilnire intre 
tovarășul Ion Ursu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, și to
varășul G. I. Marciuk, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Știință și Tehnică din U.R.S.S.

Din partea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu s-au 
transmis tovarășului G. I. Marciuk, 
conducerii Comitetului de Stat pen
tru Știință și Tehnică și oamenilor 
de știință sovietici un mesaj de salut 
și cele mai bune urări de succes în 
activitatea de cercetare științifică și 
dezvoltare tehnologică.

Mulțumind pentru mesaj și urările 
adresate, G. I. Marciuk a rugat să 
se transmită tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, un 
călduros mesaj de salut și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, de noi șl importante 
succese în întreagă activitate privind 
dezvoltarea științei și tehnicii în 
Republica Socialistă România.

Corespunzător înțelegerilor reali

zate în cadrul întîlnirilor la nivelul 
conducerilor de partid și de stat din 
cele două țări, în cursul convorbiri
lor au fost examinate noi posibilități, 
forme și căi de dezvoltare și adîn- 
cire' a cooperării științifice și teh
nologice româno-sovietice, precum și 
pentru creșterea în continuare a 
eficienței acestei activități pe peri
oada viitorului cincinal, în confor
mitate cu documentele Congresului 
al Xlll-lea al P.C.R. și Congresului 
al XXVI-lea al P.C.U.S.

Analizîndu-se stadiul colaborării 
în domeniul științei și tehnologiei, 
realizată pe baza Programului de 
cooperare tehnico-științifică dintre 
Republica Socialistă România și 
U.R.S.S. pe perioada 1981—1985, s-au 
subliniat rezultatele pozitive obținute 
pină în prezent, care creează premise 
favorabile pentru inițierea unor ac
țiuni de cooperare și specializare în 
producție, cu eficiență economică 
ridicată pentru ambele părți.

S-au convenit măsuri privind 
realizarea unor acțiuni de cooperare 
de interes major în domenii ca indus
tria chimică și a prelucrării țițeiu
lui, metalurgie, construcții de ma
șini, electronică și electrotehnică, fi
zică și energie nucleară, construcții 
industriale, agricultură și zootehnie.

Consfătuirea președinților centralelor sindicale
din unele țări socialiste

MOSCOVA 8 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc o consfătuire a 
președinților centralelor sindicale 
din unele țări socialiste la care a 
participat și o delegație a Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România, 
condusă de tovarășa Lina Ciobanu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R.

La consfătuire a avut loc un 
schimb de opinii privind creșterea 
contribuției sindicatelor la înfăp
tuirea hotărîrilor Consfătuirii eco
nomice la nivel înalt de la Moscova 
din luna iunie 1984 a țărilor membre 
ale C.A.E.R., intensificarea partici
pării sindicatelor la lupta pentru

pace și în legătură cu unele pro
bleme din mișcarea sindicală in
ternațională. ★

Tovarășa Lina Ciobanu a avut o 
întrevedere cu tovarășul S. A. Șa- 
laev, membru al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului Central al 
Sindicatelor din U.R.S.S.

Cu acest prilej s-a efectuat un 
schimb de păreri cu privire la acti
vitatea desfășurată de organizațiile 
sindicale din România și U.R.S.S., 
pe plan intern și internațional, pre
cum și în legătură cu căile dezvol
tării in continuare a colaborării din
tre sindicatele din cele două țări.

LA NAȚIUNILE UNITE

Viu interes față de 
propunerile României 
privind reglementarea 

pașnică a diferendelor
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 

— Continuarea examinării inițiativei 
României privind reglementarea 
pașnică a diferendelor dintre state 
a dus la adoptarea de către Comite
tul pentru probleme juridice, cu 
acordul tuturor statelor membre, a 
unui nou proiect de rezoluție pre
zentat de delegația română, împreu
nă cu delegațiile altor 30 de țări de 
pe toate continentele.

Rezoluția se referă din nou la 
propunerea inițiată de România, de 
președintele Nicolae Ceaușescu, pri
vind crearea unei Comisii perma
nente de bune oficii, mediere și con
ciliere, pentru reglementarea dife
rendelor și prevenirea conflictelor 
între state, care și-a găsit expresia 
in documentul de lucru prezentat de 
delegațiile României, Filipinelor si 
Nigeriei. Numeroase delegații parti
cipante la dezbateri au evidențiat 
importanța acestei propuneri, ca o 
nouă etapă în eforturile pentru pro
movarea rezolvării prin mijloace 
pașnice a litigiilor între state, pen
tru întărirea mecanismului Națiuni
lor Unite de> soluționare prin nego
cieri, pe cale politică a problemelor 
Șt conflictelor internaționale. Ca 
urmare, a fost luată hotărîrea de a 
se continua examinarea acestei pro
puneri în cadrul Comitetului pentru 
Carta O.N.U. și creșterea rolului or
ganizației.

De asemenea, în rezoluție se cere, 
încă o dată, tuturor statelor să res
pecte și să promoveze cu bună cre
dință aplicarea Declarației privind 
reglementarea pașnică a diferende
lor internaționale, document adoptat 
de Adunarea Generală prin consens 
in anul 1982, pe baza unei propuneri 
a României.

Rezoluția asigură astfel menține
rea problemei reglementării pașnice 
a diferendelor intre state în centrul 
atenției comunității internaționale, 
ca preocupare fundamentală a sta
telor șl a organizației mondiale, pre
cum și continuarea eforturilor pen
tru întărirea procesului de soluțio
nare prin mijloace pașnice a tuturor 
litigiilor și conflictelor dintre state, 
pentru îmbunătățirea mecanismului 
de acțiune al O.N.U. în această 
direcție.

(Agerpres)
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/Voi acțiuni și luări de poziție 
in apărarea păcii

Pentru crearea unei zone denuclearizate 
în nordul

STOCKHOLM 8 (Agerpres). - 
Uriașele cantități de armament 
nuclear acumulate pe planeta 
noastră constituie cel mai grav 
pericol în calea supraviețuirii ome
nirii, relevă ziarul „Arbetartid- 
nigen-Ny Dag", organul de presă 
al Partidului de Stinga-Comuniștii

*Europei
din Suedia. Intr-un articol consacrat 
luptei pentru pace, împotriva creș- i 
terii arsenalelor nucleare, ziarul se J 
pronunță pentru realizarea neîntîr- * 
ziată în practică a ideii creării unei ț 
zone denuclearizote in nordul Eu- i 
ropei, idee ce se bucură de sprijinul J 
populației țărilor nordice. ț

NU hotârît armamentelor și armelor atomice 
în apele japoneze !

TOKIO 8 (Agerpres). Consiliul 
general al sindicatelor, „Sohyo", și 
Partidul Socialist au anunțat că 
astăzi vor fi organizate manifestații 
împotriva acostării portavionului 
american „Cari Vinson" în portul 
Yokosuka.

Un purtător de cuvînt al Partidu
lui Socialist a declarat că nava a-

mericană este echipată cu arme 
nucleare și avioane capabile de 
atacuri nucleare, ceea ce constituie 
o violare a interdicției constituțio
nale japoneze cu privire la armele 
atomice și provoacă o „profundă 
îngrijorare" în rîndurile poporului 
japonez.

împotriva pericolului unui holocaust nuclear
BUENOS AIRES 8 (Agerpres). — 

Președintele Argentinei, Râul Al- 
fonsin, s-a pronunțat — într-un in
terviu — în favoarea dezarmării, 
împotriva pericolului unui holo
caust nuclear. Pe de altă parte, el 
a arătat că țara sa va continua să 
sprijine inițiativele „Grupului ce-

lor 77“ și ale mișcării de nealiniere 
privind soluționarea marilor pro
bleme ale vieții internaționale. 
Totodată, șeful statului argentinian 
a relevat necesitatea sprijinirii 
eforturilor Grupului de la Conta- 
dora consacrate soluționării pe cale 
politică a situației din America 
Centrală.

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt
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COMITETUL PENTRU PROBLEME JURIDICE AL ADUNĂRII GENERALE 
A O.N.U. a adoptat o rezoluție prin care cere tuturor statelor membre să 
acorde statut de observator mișcărilor de eliberare recunoscute de 
Organizația Unității Africane și Liga Arabă. Rezoluția adresează un apel 
tuturor țărilor, in special celor unde se oflă sedii ale diferitelor organisme 
internaționale, să semneze sau să ratifice fără întîrziere Convenția de la 
Viena privind reprezentarea statelor în relațiile cu organizații cu caracter 
universal.

PROTOCOL COMERCIAL RO- 
MÂNO-POLONEZ. La 8 decembrie 
a fost semnat, la Varșovia, Proto
colul privind livrările reciproce de 
mărfuri și plățile intre România și 
Polonia pe anul 1985. Prin docu
mentele semnate se asigură o creș
tere, în continuare, a livrărilor re
ciproce pe anul viitor.

ră. Revizuirea are loc ia cererea 
guvernului socialist elen, care a 
declarat că in acordurile vechi 
există prevederi ce incalcă suve
ranitatea și interesele naționale ale 
Greciei.

I

SECRETARUL GENERAL AL 
. P.C. FRANCEZ, Georges Marchais, 
a subliniat că, in prezent, „în 
Franța există mai mulți șomeri 
decît in 1981, inegalitățile s-au ac
centuat, iar economia este slăbită". 
Secretarul general al P.C.F. a men
ționat, de asemenea, că politica de 
rigoare pusă in aplicare de guvern 
„nu este o simplă paranteză, un 
moment dificil care trebuie trecut".

NEGOCIERI PENTRU REVIZUI
REA STATUTULUI MILITARI
LOR AMERICANI STAȚIONAȚI 
ÎN GRECIA — statut convenit cu 
peste 30 de ani in urmă, odată cu 
semnarea primului acord în acest 
sens între S.U.A. și Grecia — au 
început la Atena. Reprezentanții 
celor două guverne au convenit 
asupra abrogării a 44 dintre cele 

de această natu-j__ 108 reglementări

DUPĂ CUM TRANSMITE AGEN
ȚIA T.A.S.S., la 24 februarie 1985 
vor avea loc alegeri pentru Sovie
tul Suprem al R.S.F.S.R. și pentru 
sovietele locale de deputați. Pentru 
aceeași dată au fost stabilite ale
geri pentru Sovietele Supreme și 
pentru organele locale 
multe republici unionale.

din mai

DEZVOL-
La sediul

COMITETUL PENTRU 
TAREA COMERȚULUI. 
Națiunilor Unite din Geneva s-au 
încheiat lucrările sesiunii Comite
tului pentru dezvoltarea comerțu
lui al Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Europa (C.E.E.-O.N.U.). 
Comitetul a adoptat o serie de re
comandări în direcția intensificării

Protocol economic 
româno-danez

COPENHAGA 8 (Agerpres). — La 
Copenhaga a fost semnat protocolul 
celei de-a 12-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-dane- 
ze de cooperare economică, indus
trială, tehnologică și științifică. Por
nind de la obiectivele stabilite cu 
ocazia convorbirilor româno-daneze 
la cel mai înalt nivel, cele două 
părți au convenit să depună toate 
eforturile pentru creșterea și diver
sificarea schimburilor, pentru inten
sificarea cooperării bilaterale și pe 
terțe piețe, in concordanță cu po
tențialul economic al celor două 
țări, precum și să dezvolte în con
tinuare activități de cooperare teh- 
nico-științifică de interes reciproc.

In favoarea unei soluții 
negociate a situației din Salvador

SAN JOSE 8 (Agerpres). — In 
cursul unei conferințe de presă or
ganizate la San Jose, Hector Oqueli 
Colindres, mertibru al Comisiei 
politico-diplomatice a Frontului Fa- 
rabundo Marti pentru Eliberare 
Națibnală-Frontul Democratic Revo
luționar (FMLN-FDR) din Salvador, 
a declarat că vor fi intensificate 
contactele cu președintele Salvado
rului, Jose Napoleon Duarte, în 
vederea continuării dialogului inițiat 
în scopul normalizării situației din 
tară — transmite agenția Prensa 
Latina. El a arătat că, în prezent, în 
Salvador există „o stare de război 
intern generalizat, o dualitate a pu
terii, împărțită între autoritățile gu
vernamentale civile și militari, și o 
violare din afară a suveranității na
ționale". „FMLN-FDR — a spus el 
— preconizează o soluție politică 
negociată pentru situația din Sal
vador".

activității C.E.E.-O.N.U. S-a hotă- 
rît, în special, convocarea pentru 
anul viitor a două consfătuiri con
sacrate problemelor cooperării in
dustriale și perspectivelor dezvol
tării comerțului între Est și Vest.

I
PATRU MEMBRI INDEPEN

DENȚI AI „ADUNĂRII NAȚIO
NALE", așa-zisul parlament din 
Coreea de Sud — au anunțat că vor 
adera la Consiliul pentru promova
rea democrației, organizație a opo
ziției sud-coreene, Oamenii politici 
din opoziție sint din ce in ce mai 
activi in ultima vreme, revendi- 
cind, intre altele, democratizarea ' 
vieții sud-coreene și încetarea re
presiunilor regimului de la Seul.

I
I
I

SCHIMBURI DE FOCURI LA 
BEIRUT. în cartierele din centrul 
Beirutului s-au semnalat puternice . 
schimburi de focuri intre membri 
ai milițiilor rivale, informează a- I 
gențiile Reuter și Associated Press, 
citind postul de radio libanez. I 
Ciocnirile au determinat inchiderea | 
a două puncte de trecere dintre 
sectoarele de est și de vest ale , 
Beirutului. . I

ATENTAT TERORIST. Un militar 
a fost ucis, iâr alte șapte persoane 
au fost rănite ca urmare a unui nou 
atentat terorist comis in apropiere 
de Bilbao, in provincia spaniolă 
Țara Bascilor. O bombă cu efect 
întârziat a explodat la trecerea a 
trei mașini militare, provocînd. de 
asemenea, pagube materiale. Potri
vit declarațiilor poliției locale, 
atentatul terorist a fost comis de 
membri ai organizației separatiste 
basce ETA — aripa militară.

I

I
I

PROTESTELE ÎMPOTRIVA POLITICII DE APARTHEID A REGI
MULUI SUD-AFRICAN au fost reluate in acest sfirșit de săptămînă in 
numeroase orașe mari din Statele Unite, la ele pdrticipind oameni de 
diferite orientări politice și diverse pături sociale sau chiar membri ai 
Congresului. Astfel de acțiuni au avut loc la New York, Boston, Houston, 
Washington. La Los Angeles s-a desfășurat o amplă demonstrație la 
care a luat cuvintul reverendul Jesse Jackson, liderul militanților pentru 
drepturile populației de culoare din S.U.A.

I
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