PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

RECOLTAREA

SI ÎNSĂMÎNTĂRILE
«

1

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul LV Nr. 13 399

Sîmbătă 21 septembrie 1985

6 PAGINI-50 BANI

Cum sînt pregătii®
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Expresie a preocupării permanente a secretarului general al partidului pentru

înfăptuirea neabătută, în condiții de calitate superioară, a sarcinilor economice,
pentru modernizarea industriei, pentru dezvoltarea bazei energetice a țării

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A EFECTUAT 0 VIZITĂ DE LUCRU ÎN JUDEȚUL BRAȘOV
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului
Comunist Roitiân, președintele
Republicii Socialiste România,
a efectuat, vineri, o vizită de
lucru în județul Brașov.
Vizita a constituit pentru locui
torii județului Brașov un nou prilej
de a reafirma sentimentele lor de
profundă recunoștință, de adincă
dragoste și aleasă prețuire față de
secretarul general al partidului, pen
tru tot ceea ce a făcut și face spre
binele și fericirea poporului, pentru
ridicarea României socialiste pe ■
culmi tot mai înalte de civilizație și
progres.
Sărbătorind împreună cu întregul
popor împlinirea a două decenii de
la Congresul al IX-lea al P.C.R.,
care a ales în funcția supremă de
conducere pe cel mai iubit și stimat
fiu al națiunii noastre, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii
din județ sînt mîndri de imaginea
nouă a orașelor și satelor brașovene,
de prefacerile înnoitoare care au
avut loc în toate domeniile de ac
tivitate. Semnificativ în acest sens
este faptul că 50 la sută din fondu
rile fixe ale județului au fost puse
în funcțiune în ultimii 20 de ani,
peste 40 la sută din totalul produc
ției industriale revenind industriei
constructoare de mașini. în prezent,
județul Brașov deține primul loc în
economia națională în ceea ce pri
vește producția industrială pe lo
cuitor. Toate acestea sînt realizări
ale anilor de mărețe împliniri ale
epocii intrate în conștiința națiunii
sub denumirea ei firească de „Epoca
Nicolae Ceaușescu".
Venind în întîmpinarea secretaru
lui general al partidului, locuitorii
județului au exprimat din adîncul
inimii cele mai vii mulțumiri pen
tru tot ceea ce s-a înfăptuit și se
înfăptuiește pentru ei și generațiile
viitoare, au reînnoit- angajamentul
de a acționa cu hotărîre pentru în
deplinirea sarcinilor ce le revin în
acest an și pe întregul cincinal, pen
tru a trece cu succes la înfăptuirea
mărețelor obiective stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului.
Acestor gînduri și simțăminte le-a s
dat expresie, la sosirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu în orașul Victoria,
tovarășul Ion Radu, prim-secretar al
Se examinează variantele de amplasare a centralei nuclearo-electrice „Victoria"
Comitetului județean Brașov al
P.C.R.
S-a aclamat îndelung, cu însufleți
te 100. valoarea producției sporind
rășini pentru turnătorii, pentru in
A fost intonat Imnul de Stat al Re
re „Ceaușescu-P.C.R. !“, „Ceaușescu
de circa opt ori. •
dustria lemnului și a hîrtiei. S-a
publicii Socialiste România.
și poporul !“, „Stima noastră și mînsubliniat că dezvoltarea în an
Secretarului general al partidului
dria, Ceaușescu-România !“. Cei preO gardă alcătuită din ostași ai for
samblu a combinatului, lărgirea ga
l-au fost înfățișate aspecte din ac
zenți purtau portretul tovarășului
mei de produse au fost posibile
tivitatea productivă, modul în care
țelor noastre armate, membri ai găr
Nicolae Ceaușescu, al tovarășei
prin înfăptuirea importantelor inves
colectivul își înfăptuiește importan
zilor patriotice și detașamente de
Elena Ceaușescu, pancarte pe care
tiții alocate în ultimii ani. prin in
tele sarcini ce îi revin. Ministrul in
pregătire a tineretului pentru apăra
puteau fi citite urări la adresa parti
troducerea noilor tehnologii elabo
dustriei chimice, Gheorghe Dinu, și
rea patriei a prezentat onorul.
dului, a secretarului său general.
rate de cercetătorii de la ICECHIM,
directorul combinatului. Ion TrăistaSecretarul general al partidului a
Secretarul general al partidului a
sub îndrumarea tovarășei academi
ru. au relevat că indicațiile date de
fost însoțit în timpul vizitei de to
cian doctor inginer Elena Ceaușescu.
fost invitat să ghste, potrivit tradi
conducătorul partidului și statului
varășii Silviu Curticeanu și • loan
Apreciind realizările chimiștilor
nostru la precedenta vizită de lucru
ției, din pîinea, sarea și vinul ospi
Avram.
din orașul Victoria, conducătorul
au fost traduse în viață, asigurintalității.
partidului și statului a cerut să se
Primul obiectiv vizitat a fost
du-se astfel modernizarea a 15 teh
Grupuri de pionieri și șoimi ai pa
extindă realizarea de produse din
nologii. asimilarea a 35 de produse
COMBINATUL CHIMIC VIC
triei, tinere și tineri au oferit bu
teflon.
îndeosebi prin asimilarea de
noi. a căror valoare însumează pes
TORIA, care a cunoscut în ultimele
chete de flori.
piese care intră în componenta uti
te 160 milioane lei.
lajelor de foraj, pentru alte dome
Mii de locuitori ai orașului Victoria
Au fost prezentate, in cadrul unei
două decenii.o puternică dezvoltare.
nii de activitate.
șl din localitățile învecinate, tineri șl
Semnificative în acest sens sînt creș
expoziții special amenajate, cele mai
Au fost relevate, pe parcursul vi
vîrstnici, aflați pe platoul unde a ate
terea volumului și diversificarea pro
recente realizări în domeniul înnoi
zitei, preocupările specialiștilor com
ducției. Dacă în anul Congresului al
rizat elicopterul prezidențial, au fă
binatului pentru refolosirea diferite
rii producției. Un loc aparte îl ocu
cut conducătorului partidului și sta
IX-lea aici erau fabricate 25 de sor
lor resurse energetice, evidențiindupă diversele repere din teflon, schim
se metodele adoptate în vederea uti
tului o primire entuziastă.
timente. în prezent se realizează pes
bători de ioni pentru tratarea apei.
lizării gazelor reziduale la produce
rea de abur tehnologic, a acidului
sulfuric rezidual pentru obținerea de
îngrășăminte. Un loc important în
cadrul analizei l-au ocupat proble
mele reducerii consumurilor de ma
terii prime și energie, domeniu in
care colectivul combinatului a înre
gistrat o serie de rezultate bune.
S-a evidențiat că, prin utilizarea
bioxidului de carbon la fabricarea
metanolului, se diminuează cu 10 la
sută consumul de gaz metan.
Secretarul general al partidului a
Indicat să fie extinsă această meto
dă, ce și-a dovedit eficiența econo
mică. și la Combinatul chimic din
Craiova. S-a cerut. în același timp,
să se intensifice acțiunile vizînd
sporirea volumului producției, creș
terea mai accentuată a productivită
ții muncii.
La
plecare,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a fost salutat cu
multă căldură de oamenii muncii
din Combinatul chimic „Victoria",
care și-au exprimat din nou, prin
vii aplauze și puternice ovații, sen
timentele lor de aleasă dragoste și
recunoștință pe care le poartă con
ducătorului partidului și statului.
în continuare, secretarul general al
partidului a examinat diferite va
riante de amplasare a CENTRA-

LEI NUCLEARO-ELECTRICE
„VICTORIA", important obiectiv

ta Combinatul chimic

Victoria

de investiții cuprins în programul
de dezvoltare a sistemului energetic
național.
în cursul acestei analize, la care au
participat Cornel Mihulecea. pre
ședintele Comitetului de stat pen
tru energia nucleară, Nicolae Mănescu, prim-adjunct al ministrului
1 energiei electrice, proiectanți, geo
logi, specialiști din . alte domenii, au
fost stabilite orientări privind ac
tivitatea de elaborare a proiec
telor de execuție a lucrărilor
da

construcții

pentru

noua

cen-

STADIUL INSĂMINȚARILOR DE TOAMNĂ - TOTAL CULTURI - in
seara zilei de 19 septembrie. (Date furnizate de Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare).

Ne aflăm în ultima decadă a lu
nii septembrie, perioadă în care lu
crările agricole se aglomerează
foarte mult. Concomitent cu strîngerea recoltei, se însămînțează ce
realele de toamnă și alte culturi.
Potrivit datelor furnizate de Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, pină în seara zilei de 19
septembrie porumbul a fost recol
tat de pe 22 la sută din suprafețele
cultivate, sfecla de zahăr
de pe
26 la sută, cartofii — de pe 62 la
sută, iar soia — de pe 17 la sută.
Continuă în ritm intens culesul le
gumelor, strugurilor și fructelor.
Timpul avansat în care ne aflăm,
faptul că pe mari suprafețe cultu
rile au ajuns la maturitate mult
mai devreme decît în alți ani im
pun ca lucrările de recoltare să
fie mult intensificate.
Pe primul plan al urgențelor se
situează și însămînțarea culturilor
de toamnă, lucrări care încă nu se
desfășoară în ritm corespunzător.
Astfel, pînă la aceeași dată, au fost
însămînțate 398 900 hectare, reprezentind 11 la sută din suprafața
prevăzută. Orzul, de exemplu, a
fost semănat în proporție de numai
21 la sută. Așa cum s-a anunțat în

ziarul nostru de ieri, unitățile agri
cole din județul Olt au încheiat
însămînțarea orzului pe întreaga
suprafață prevăzută, de 26 380 hec
tare. în județele Maramureș, Bra
șov, Covasna, Mureș, Satu Mare,
Dolj și Constanța această lucrare a
fost executată în proporție de
30—60 la sută. Pînă la aceeași dată,
în județele Mehedinți, Bihor, Argeș,
Vilcea, Gorj, Botoșani și Alba,
amintind doar pe cele din zonele
a doua și a treia, semănatul orzu
lui nu începuse. însămînțarea ce
realelor de toamnă trebuie să se
încheie pînă la 10 octombrie — așa
cum a indicat conducerea partidu
lui, în acest scop, este necesar ca
toate mijloacele mecanice să fie
folosite din plin, lucrîndu-se zi și
noapte la arat, iar ziua Ia semă
nat.
Organele și organizațiile de par
tid, consiliile populare și organele
agricole au datoria să acționeze energic în vederea mobilizării la lu
crările agricole a tuturor locuito
rilor satelor, să asigure buna folo
sire a utilajelor, astfel încît recol
tarea și însămînțările să se Încheie,
peste tot, la termenele stabilite.

IN PAGINA A III-A, RELATĂRI ALE CO

RESPONDENȚILOR NOȘTRI DESPRE
MERSUL LUCRĂRILOR AGRICOLE DE
TOAMNĂ

elaborării deciziilor
trală nuclearo-electrică. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut să se
elaboreze soluțiile optime de am
plasare în funcție de apropierea de
sursele de alimentare cu apă, struc
tura și configurația terenului, să fie
adoptată varianta cea mai economi
că din punctul de vedere al costu
rilor, folosindu-se experiența deja
acumulată în cursul proiectării și
construcției centralei de Ia Cerna
vodă, astfel ca lucrările să înceapă
cît mai curînd.
Secretarul general al partidului a
vizitat, în " continuare, COMBI

NATUL CHIMIC FĂGĂRAȘ,
unitate reprezentativă a industriei
brașovene, a chimiei românești. Ca
atîtea alte întreprinderi din tară,
combinatul a cunoscut in ultimii
douăzeci de ani o perioadă de pu
ternică dezvoltare si modernizare.
Pe platforma combinatului funcțio
nează în prezent fabrici de amoniac,
de antidăunători. capacități de în
grășăminte cu azot și fosfor, de pro
duse macromoleculare.
Vizita a prilejuit analiza modului
in care oamenii muncii din combi
natul făgărășean acționează pentru
îndeplinirea sarcinilor de plan pe
acest an și pe întregul cincinal, pen
tru sporirea producției și îmbunătă
țirea continuă a nivelului ei tehnic
Si calitativ.
Directorul combinatului, Teodor
Șuteu, a prezentat preocupările co
lectivului pentru asimilarea de pro
duse noi și modernizate, pe baza
celor mai avansate procedee tehno
logice. in scopul diminuării importu
rilor, valorificării' superioare a ma
teriilor prime, utilizării cu maximă
eficiență a resurselor energetice.
Exprimind adînca recunoștință
pentru vizita de lucru efectuată de
conducătorul partidului și statului
în combinatul lor, chimiștii din Fă
găraș s-au angajat să-și intensifice
eforturile pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce le revin din
hotărîrile Congresului al XIII-lea a!
partidului.
Cei prezenti au salutat cu
deosebit entuziasm ne tovarășul
Nicolae Ceaușescu. au aplaudat și
ovaționat îndelung. S-au scandat cu
însuflețire numele partidului și al
secretarului său general.
Mulțumind
tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru vizita efec
tuată în județul Brașov, primulsecretar al comitetului județean de
partid a dat glas hotărîrii comuniș
tilor. a tuturor, oamenilor muncii
din unitățile economice brașovene de
a munci cu dăruire și răspundere co
munistă pentru ' a-și aduce o con
tribuție tot mai însemnată la înflo
rirea continuă a patriei noastre.
în uralele mulțimii, elicopterul
prezidențial a decolat. îndreptîndu-se spre București.
(Ager preș)

împreună cu celelalte categorii de
specialiști de înaltă calificare, eco
nomiștii sînt meniți să ocupe un loc
de prim ordin în cadrul muncitoru
lui colectiv productiv național bazat
pe rezultatele revoluției științifice
și tehnice contemporane. Nimic mai
firesc, deci, ca partidul și societa
tea să le ceară și lor, ca și tuturor
cadrelor, o sporire energică a efi
cacității în acțiune. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu sublinia recent :
„Din punct de vedere economic și
material, nimic nu se poate intimpla
în întreprindere fără avizul direc
torului economic, al contabilului-șef.
Prin lege, direc
torul economic,
directorul finan
ciar — începind
din minister, cen
STIL DE
trale, in între
prindere,
peste
tot unde există
un contabil —
răspund de felul
cum se fac chel
tuielile".
Fiecare națiu
ne constituie un
sistem deschis de
nevoi în con
tinuă
creștere
și diversificare,
pentru acoperi
rea cărora dispu
ne de o resursă
care într-o pe
rioadă determinată este relativ
limitată : timpul de muncă (vie
și materializată) al membrilor ei
pentru a extrage, transforma sau
prelucra, potrivit nevoilor, ele
mentele naturii înconjurătoare, ele
însele, în multe cazuri, mai mult
sau mai puțin mărginite. învin
gerea acestei contradicții dintre
nevoile in continuă creștere și
resursele relativ limitate nu se
poate, în esență, asigura decît
prin sporirea cantitativă și calita
tivă sistematică a efectului util ob
ținut pe unitatea de efort, de chel
tuială de muncă (vie și materiali
zată) și de materie naturală. Eco
nomisirea consumului de timp (de
muncă vie și materializată) ca și a
resurselor naturale pe unitatea de
efect util constituie o lege obiectivă
de neocolit a progresului economic.
Orice popor care își risipește timpul
de muncă (vie și materializată) și
resursele naturale nu face decît să
se condamne la înapoiere, la stag
nare sau chiar regres. Utilizarea cu
maximă eficacitate a muncii sociale
și a resurselor naturale constituie,
‘de aceea, problema centrală, proble
ma problemelor conducerii și des
fășurării întregii vieți economice,
lucru pus sistematic în lumină de
documentele partidului nostru.
Desfășurarea activității economice
implică, inevitabil, un aspect teh
nic, care se referă la modul în care
se desfășoară practic procesul de
extragere, prelucrare și transforma
re a materiilor naturale de către
oameni, de adaptare a naturii la ne
voile de existență și progres ale so

cietății, și un aspect economic, care
privește cunoașterea nevoii sociale
și resurselor economice capabile să
le acopere, modul cum se reparti
zează efortul și prioritățile pe seg
mentele nevoii sociale, alegerea
mijloacelor pentru atingerea țeluri
lor economico-sociale, organizarea
funcționării în cele mai bune condi
ții a relațiilor de producție, repar
tiție, schimb și consum, urmărirea
valorificării cu maximum de efect
util a resurselor, în așa fel încît să
se poată acoperi cît mai bine nevoi
le membrilor societății. Dacă pen
tru primul aspect, reprezentantul
tipic al specialiș
tilor 'cu înaltă ca
lificare este ingi
nerul, pentru cel
de-al doilea, aMUNCĂ
cesta este econo
mistul. Deși dis
tincte, cele două
aspecte
funda
mentale ale re
producției nu sînt
rupte unul de
altul, ci lega
te, intercondiționîndu-se. Drept
urmare, desfășu
rarea în bune
condiții a repro
ducției
sociale
presupune, pe de
o parte, respec
tarea și folosirea
corectă, pe baza principiului diviziu
nii muncii, a competențelor fiecărei
categorii de specialiști, iar pe de altă
parte, același principiu al diviziunii
muncii, presupunînd cooperare, im
pune colaborarea temeinică, siste
matică, reciproc stimulatorie și fruc
tuoasă între ingineri și economiști
pentru ca, prin conjugarea compe
tențelor lor (desigur, după caz, și a
altor specialiști), de pe urma efortu
lui economic să se obțină maximum
de efect util. Pentru aceasta însă,
este necesar ca inginerii să aibă su
ficiente cunoștințe economice spre
a putea înțelege pe economist, iar
economistul suficiente cunoștințe
tehnice pentru a înțelege pe ingi
neri. De altfel, știința conducerii în
treprinderilor, ca și practica au de
monstrat că, în dependență de natu
ra problemelor pe care le au de re
zolvat, ponderea cunoștințelor eco
nomice în totalul capacităților pro
fesionale ale cadrelor într-o mare
întreprindere trebuie să crească pe
măsură ce treptele ierarhice sînt mai
înalte. Astfel, din cunoștințele ne
cesare unui muncitor, se apreciază
că aproximativ 85 Ia sută trebuie
să fie tehnice, 5 la sută economico-administrative, 5 la sută con
tabile și 5 Ia sută de pază și pro
tecție ; cît privește șeful de secție :
circa 50 Ia, sută tehnice, 20 la
sută economico-administrative, 5 la
sută comerciale, 5 la sută financia
re, 10 la sută contabile și 10 la sută
de pază și protecție. La rîndul ei,
natura muncii unui director la o
întreprindere foarte mare necesită
aproximativ 20 Ia sută cunoștințe

ECONOMICE

Prof. univ. dr. docent

N. N. CONSTANTTNESCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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SUPORTUL SPORIRII PRODUCȚIEI DE TW
inițiativele concrete ale organizațiilor de partid,
prezența cadrelor de bază în mijlocul sondorilor
Așa cum s-a subliniat la recenta
ședință a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., organele și or
ganizațiile de partid, colectivele de
Întreprinderi trebuie să depună efor
turi sporite pentru recuperarea grab
nică a restanțelor — acolo unde acestea există — și realizarea inte
grală a planului pe acest an. Sarcini
deosebite revin in această privință
oamenilor muncii din industria ex
tractivă, datori să asigure resursele
energetice și materiile prime necesa
re celorlalte ramuri și sectoare de ac
tivitate ale economiei naționale.
Cum se' acționează în acest sens
In cele două schele petroliere —
Poeni și. Videle — din județul Tele
orman, cu o pondere însemnată în
producția de țiței a țării ?
înainte de a înfățișa pe larg mo
dul în care acționează organele și
organizațiile de partid, se cuvine O
precizare : atit Ia Videle, cit și la
Poeni, producția zilnică de țiței a
Înregistrat în- acest an o creștere
continuă de la o lună Ia alta. Spo
rul înregistrat la Videle în luna
august este de^ 342 tone față de rea
lizările din primul trimestru, iar la
Poeni creșterea, în același interval
de timp, este de 314 tone. „Ne aflăm
angajați cu toate forțele — ne spu
ne tovarășul Marcu Ionescu, secretar
al comitetului județean de partid —
in bătălia pentru îndeplinirea impor
tantelor sarcini stabilite de condu
cerea partidului pentru această ra
mură : creșterea producției de țiței,
folosirea mai bună a bazei tehnicomateriale, punerea în valoare a noi
rezerve de hidrocarburi, fructificînd
din plin avantajele structurilor or
ganizatorice create in urmă cu mai
bine de doi ani. în acest context,
comitetul județean și-a orientat
sprijinul pe care-l acordă consiliilor
oamenilor muncii și organizațiilor
de partid, din schelele petroliere în
trei direcții principale. Intii de toate,
avînd în vedere concluziile desprin
se din analizele efectuate de biroul
comitetului județean de partid la
fața locului, am considerat că o pro
blemă de maximă importanță, cu
rol determinant în îndeplinirea sar
cinilor de producție, o constituie
asigurarea forței de muncă. în acest

scop am luat măsuri de redistribuire
a personalului calificat, prin detașare de la unele unități economice
din județ la schelele petrolieri Este
meritul organizațiilor de partid, al
conducerii schelei din Videle că,
prin condițiile și climatul creat, au
primit cel mai mare număr de mun
citori și au reușit in scurt timp să-i
integreze în formațiile de lucru. în
al doilea rind, am sprijinit activi
tatea din cele două schele In pri
vința asigurării bazei materiale,
prin soluționarea unor probleme le
gate de realizarea și recondiționarea
pieselor de schimb, optimizarea

însemnări din două
schele petroliere
ale județului Teleorman
transportulul forței de muncă la
locurile de producție ș.a. In același
timp, pentru soluționarea unor pro
bleme mai complexe am angajat , și
potențialul unor unități constructoa
re de mașini din județ (Întreprin
derea de rulmenți și întreprinderea
mecanică „Islaz" din Alexandria, în
treprinderea mecanică pentru agri
cultură si industria alimentară Ro
șiori de Vede), care, ori de cite ori
a fost nevoie de asimilarea unor
piese de schimb necesare sondelor
afectate de viiturile de nisip, au
răspuns prompt la solicitările unită
ților petroliere".
Așa cum a indicat secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, brigada de pro
ducție. trebuie să fie centrul muncii
politico-organizatorice in unitățile
petroliere. In acest sens, la Schela
de producție petrolieră Poeni s-a
luat măsura ca membrii comitetului
de partid, ai consiliului oamenilor
muncii să fie repartizați cu precă
dere în sectoarele de muncă cele
mai grele, îndeosebi în brigăzile
mari, cu pondere în producție.
Bunăoară, inginerul Florin Petrescu,
director tehnic, membru al comite
tului de partid, este repartizat in

UNITĂȚI TURISTICE ÎN JUDEȚUL VRÂNCEA
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In județul Vrancea,
zonă de rară frumu
sețe pentru iubitorii
de turism, s-au construit în ultimii ani
plăcute locuri de popas și recreare.
Una din cele mai
noi și atrăgătoare unitați turistice este hanul Bachus, amplasat
pe șoseaua națională
București — Focșani
—1 Bacău, lingă locali
tatea Popești. Hanul
oferă, locuri de cazare
în camere moderne și

•J5 j

confortabile. Unitatea
dispune de restaurant
cu două terase, salon
pentru servirea micu
lui dejun, bar de zi.
La 3 kilometri de
Focșani, in crîngul
Petrești, se află caba
na Căprioara, care dis
pune de locuri de ca
zare, restaurant spa
țios, terenuri de tenis
de cimp, parcare auto.
în orașul Mărășești,
hotelul Parc din apro
pierea gării are 30 ca
mere cu cite două
locuri, un restaurant,

DRH

o braserie și un cafebar.
La .Adjud, moder
nul complex de ali
mentație publiță și ca
zare. hotelul Trotuș,
dispune de restaurant,
braserie, cafe-bar și 80
de locuri de cazare.
Aceleași servicii le
oferă hanul Soveja,
din stațiunea cu același
nume, si hotelul Panciu din orașul Panciu.

In fotografie: hanul
Bachus din apropiere ,
de Focșani.

■prezent să răspundă de organizația
de bază nr. 3, deoarece colectivul
acestei brigăzi se confruntă la ora
actuală cu anumite probleme deose
bite legate de aplicarea unor tehno
logii mai dificile.
„Am considerat că prezenta noas
tră, a membrilor comitetului de
partid, în mijlocul brigăzilor de pro
ducție este mai necesară ca oricînd,
pentru a face din ele centre ale
muncii politico-organizatorice — ne
spune tovarășul Ilie Nae, secretarul
comitetului de partid din schela
Poeni. Prin instruiri operative, prin
contactul zilnic cu realitățile, orien
tăm comuniștii, propagandiștii, agi
tatorii, colectivele gazetelor de pere
te să acționeze practic pentru ca
fiecare membru al brigăzii să efec
tueze integral și de calitate lucrările
de intervenții prevăzute in progra
mul zilnic, să-i determine pe oameni
să supravegheze cu conștiinciozitate
sondele, să formeze Ia șefii de for.• mâții gindirea prospectivă și să sti
muleze inițiativa sondorilor". Acest
mod de integrare și implicare direc
tă a cadrelor de bază ale comite
tului de partid, ale consiliului 'oame
nilor muticii în munca sondorilor, a
făcut să crească eficiența Inițiativei
„Fiecare sondă — exploatată la po
tențialul maxim de producției", prin
care se stimulează participarea tutu
ror brigăzilor, inclusiv a formațiilor
căre lucrează la sondele vechi sau
Cu' debite mici, la o activitate crea
toare pentru găsirea de noi posibi
lități de creștere a producției. Nu
este intimplător faptul că în fruntea
acestei întreceri se află colectivul
brigăzii nr. 7, condusă de subinginerul Gheorghe Rădulescu, secretarul
biroului organizației de bază.
Este cit se poate de evident că
această întrecere a permis antre
narea în mai mare măsură a perso
nalului muncitor din schelă la gă
sirea unor soluții noi, la stabilirea
unor programe de măsuri mai efi
ciente pentru realizarea sarcinilor
de plan. Ca atare, in perioada ce a
trecut din acest an aici s-au elabo
rat și aplicat 1 281 de operații geologo-tehnice, care au avut ca rezultat
extragerea a peste 47 000 tone de
țiței. în același timp, efectuarea re
parațiilor capitale la un număr de
135 de sonde s-a soldat cu sporirea
producției de țiței cu 16 480 tone.
Prezența permanentă a cadrelor de
bază ale comitetului de partid și ale
consiliului oamenilor muncii în mij
locul colectivelor a determinat, de
asemenea, o mai bună valorificare a
capacității șl competenței specialiști
lor. Consultarea largă și antrenarea
cadrelor tehnice de la schela Videle
la elaborarea și aplicarea unor so
luții noi, Ia găsirea unor căi efi
ciente de creștere a debitului fie
cărei sonde, s-au aflat In centrul
activității comitetului de partid.
„Față de o perioadă anterioară,
.cind ..puneam accentul, numai, pe
.„factorii siguri* care,;.„conlriȘpfe la
creșterea producției, respectiv condi
țiile. de zăcămînt, acum — ne spune
tovarășul Minea Zamfir,' secretarul
comitetului de partid din schela
Videle — acordăm atenția cuvenită
tuturor factorilor care concură la
atingerea unui potențial sporit de
producție la fiecare sondă. Trebuie
să recunoaștem deschis că volumul
timpului neproductiv este încă ridi
cat. Ceea ce înseamnă că mai avem
probleme legate de disciplină, de
calitatea lucrărilor de reparații, in
tr-un cuvint, de eficiența muncii de
educație. De aceea, recent am ana
lizat în adunările generale ale orga
nizațiilor de partid din cele nouă
brigăzi de producție cum se ocupă
comuniștii de calitatea, oportunitatea
și promptitudinea intervențiilor. Au
reieșit multe posibilități . nefructifi
cate, aspecte ale lucrului de mîntuială, tendința de aminare a execu
tării unor operații. Pe baza propu
nerilor formulate in acest cadru, s-a
declanșat inițiativa „Fiecare
'__ _ inter‘
venție să fie astfel organizată sub
aspectul calității și operativității
incit să se scurteze cu ccl puțin
două zile perioada reparației".
O concluzie a celor relatate ? Po
zitiv este faptul că ambele comitete
de partid s-au integrat tot mai pro
fund, prin forme specifice, in rezol
varea problemelor de producție, in
munca și viața colectivelor celor
două schele petroliere.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii”

S-A TRECUT LA ACȚIUNI FERME,
LA MĂSURI EFICIENTE
In continuarea ciclului de articole privind preocupă
rile de ordin imediat, precum și intențiile de per
spectivă ale consiliilor populare în lumina orientări
lor și indicațiilor cuprinse in cuvintările secretarului
general al partidului la forumul organelor locale ale
puterii șl administrației de stat, am adresat factorilor
de răspundere din mai multe localități ale țării urmă
toarele întrebări :
1. Ce măsuri imediate întreprindeți pentru materia-

S-A ÎNCEPUT
CU REANALIZAREA POSIBILITĂ
ȚILOR DE SPORI
RE A PRODUC
ȚIEI UNITĂȚILOR
ECONOMICE
1. Problemele economice au ocupat
un loc aparte in cuvîntarea , ținută,
la Congresul consiliilor populare de
secretarul general al partidului. Iată
de ce, pornind de la exigențele for
mulate cu acest prilej, consiliul noșs- tru popular -și-a propus;- ca ..una din
ti rnășurile.; imediate, urmărirea modu. lui de îndeplinire a sarcinilor de
.’ producție ih unitățile industriale de
‘‘ pe rază ndastră administrativ-teritorială. Astfel, 6 recentă analiză făcu
tă imediat după congres, împreună
cu reprezentanții tuturor unităților
economice, ne-a condus la concluzia
că pină la sfirșitul anului sectorul
1 va putea realiza o producție su
plimentară (utilaje tehnologice, mij
loace de automatizare, produse ale
industriei electronice și altele) în
valoare de peste 4,2 miliarde lei,
mare . parte din ea urmînd să fie
destinată exportului.
O altă problemă principală dezbă
tută in congres și care se constituie
în obiectiv, prioritar pentru activita
tea noastră imediată o constituie sis
tematizarea. Pot spune că in cinci
nalul pe care îl încheiem realizăm,
cu sprijinul direct al cetățenilor, pe
baza unei largi cbnsultări a oameni
lor muncii in privința amplasării
blocurilor noi, a unităților comer
ciale, a soluțiilor arhitectonice fo
losite, 13 600 de apartamente, între
care 2 000 pină la sfirșitul anului.
Noile construcții sînt amplasate in
special in cartierele N. Titulescu,
Banu Manta. Aviației. 1 Mai. Turda,
Protopopescu. Strins legat de această
.acțiune aflată în plină desfășurare,
"trebuie să amintesc faptul că. dato
rită măsurilor luate, sintem pe cale
să eliberăm peste 100 ha teren ara
bil. La cererea cetățenilor, aceste
terenuri vor fi împărțite in loturi
mici, pe care Ie vom da in folosință
familiilor solicitante pentru a face

ȘCOALA ȘANTIERELOR,

școala răspunderii
și pasiunii revolutio nare
Ca ’ pretutindeni pe în
tinsul țării, in județul Me
hedinți
se construiește
energic. In același perime
tru geografic prind contur
două mari obiective ener
getice, două stele noi în
cununa de lumini a pa
triei : in aval de Porțile de
Fier I se construiește hi
drocentrala Porțile de Fier
II ; în „aval" de tînărul
bazin carbonifer mșhedințean, la Halinga, in zona
platformei industriale a
municipiului Drobeta-Tur
nu Severin, se înalță o
mare termocentrală, care
va avea in final o putere
instalată de 300 MW.
La temelia acestor două
noi cetăți ale luminii, ti
nerețea este prezentă prin ’
ambasadorii ei de nădej
de, brigadierii. în Mehe
dinți există două șantiere
naționale ale tineretului :
unul — la hidrocentra'a
Porțile de Fier II. în
Ostrovu-Mare. iar celălalt
— la termocentrala din
Drobe’a-Turnu
Severin
Cele două mari obiective
energetici se înaltă, iată,
cu forte tinere, generatoa
re de energie.
Intrarea pe șantierul noii
termocentrale din DrobetaTurnu Severin e vegheată,
emblematic, din înălțimea
schelelor, de însemnele de

brigadier și de utecist. Dar
și fără aceste însemne, tot
ți-ai da seama, din prima
clipă, că ai pătruns în lu
mea tinereții. Brigadierii,
prezenți aici incă din 1982,
cînd abia se marca locul
viitoarelor fundații, s-au
angajat să realizeze acest
important obiectiv energe
tic in proporție de 70 la
sută. Acum, cind numără
toarea inversă a început,
cind primul grup de 50
MW se află tn probe teh
nologice, iar al doilea il
urmează îndeaproape, se
poate spune că angajamen
tul de început de drum a
fost, an de an, onorat. E
muncă și visare de utecistbrigadier în aceste impu
nătoare construcții în me
tal și beton. La tot pas ii
— chipuri luminoase, căști
albastre, puse pe-o sprin
ceană. salopete cu ecuson.
Pe schelă răsună un cîntec :
„Dăm tării multă lumină.
Creștem în a ei grădină"...
Este imnul brigăzii uteciste a județului Alba.
Versurile le-a scris acti
vistul județean U.T.C. care-i însoțește pe brigadieri,
tînărul Alexandru Lupea.
Băieții au învățat imnul
încă din tren, venind în
coace ; știau că vor parti
cipa la construcția unei
mari termocentrale. Călin
Blăjan, elev la liceul „Ho-

rea, Cloșca și Crișan", știa
chiar ceva mai mult:
— Știam că vom da piept
cu viața ! Că vom pune
pentru prima oară umărul
la o mare construcție, dar,
mai ales, că ne vom forma
pentru viitor, pentru viață.
Nu mă așteptam la ceva
ușor și nici nu-mi doream.
Mai știam cite ceva desore
romantismul
șantierelor,
despre brigadieri, însă abia
aici am ințeles că șantierul
național al tineretului este
o adevărată școală.
Intr-adevăr, o școală.
Școală a muncii, a drav >stei de țară. Școală a ro
mantismului revoluționar,
unde tinerii se maturizează
parcă pe măstiră ce se
înalță construcțiile.
— Știu că după absol
virea liceului cu profil
energetic voi fi repartizat
Ia o mare termocentrală a
țării, ne spunea brigadie
rul Petre Racoceanu din
Tîrgu Jiu. Voi lucra fie
la termocentrala Rovinari
— in prezent cea mai mare
termocentrală a tării, fie’a
Turceni — parțial intrată
in funcțiune și care va ti.
în final, cea mai mare
termocentrală a tării. Aici,
pe acest șantier, âm Învă
țat cită muncă presupune
o asemenea construcție, cit
efort, cîți bani investiți, cit
timp pentru fiecare grup
care trebuie pus în func
țiune.,. Ca participant la

Foto : S. Cristian

Strada Turda din sectorul 1 al Capitalei cu modernele sale construcții de locuințe

construcția unei mari ter
mocentrale, vă asigur că
mi-a fost de mare folos
școala de aici. Ca utecist,
ca tinăr, mi-a fost de și
mai mare folos...
— Eu sînt dintr-un județ
cu Magistrala Albastră, ne
spunea elevul Luigl Cră
ciun, din Constanța. Sub
ochii mei a prins viață o
construcție epocală și măr
turisesc că i-am invidiat pe
colegii mai mari, din pro
fesională, care au avut
șansa să lucreze la Canalul
Dunăre — Marea Neagră.
S-au întors de pe șantie
rul național a! tineretului
mai maturi parcă, mai în
crezători în forțele lor. Si
statutul lor era altul, sau
poate așa mi se părea m:e
atunci, n-aș putea șă spun
exact ; în orice caz, erau
priviți de noi ceilalți cu
respect,
cu
admirație,
thiar cu puțină invidie,
Cînd am aflat că ni se
Oferă și nouă prilejul să
mergem pe un șantier na
țional al tineretului, n-am
stat o clipă in cumpănă.
Toate visele mele- despre
brigadieri au prins aripi.
Am venit aici, la DrobetaTurnu Severin, bucuroși,
dornici de fapte mari. Si
conștienți că, venind dintr-un județ in care tradiția
muncii de brigadier este
foarte vie și puternică, tre
buie să „ținem steagul
sus".

Brigada de elevi din În
sorita Dobroge „a ținut
steagul sus", așa cum era
și firesc, a fost totdeauna
la greu, totdeauna în frun
te. Cu generozitatea vîrstei,
cu romantism revoluționar.
— Pentru două lucruri
sînt mindru, continuă Luigi
firul destăinuirilor ; unu
—■ am carnet de brigadier
pe care scrie : „rezultate
foarte bune" ; doi — avînd
mereu sub ochi Magistrala
Albastră, simbol al acestor
ani in care generația mea
crește și se formează pen
tru viitor, voi putea spune
oricînd, cu mindrie : m-am
format, m-am împlinit ca
Viitor comunist in anii cei
mai rodnici pentru,țară, in
anii in care chipul ei a
întinerit prin aceste con
strucții la care, poate, pă
rinții noștri nici nu visau
cindva. E chipul nostru, al
tineretului țării, reflectat
în chipul nou al patriei.
Chipul tinereții, reflectat
in chipul patriei intineritr.
O realitate tonică, expri
mată laconic, o realitate
care face cinste generați -i
tinere. Implicați cu bărbă
ție in marele efort con
structiv al tării, construind
pentru țară și construindu-se pe sine, așa cum în
suși secretarul general
ai partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, le reco
manda, cu . căldură, de la
tribuna Congresului ■ al

Uzarea sarcinilor stabilite Ia Congresul consiliilor popu
lare ?
2. La ce măsuri de perspectivă vă gindiți pentru
ridicarea pe o treaptă superioară a întregii activități
desfășurate de consiliul popular ?
3. Prin ce forme și mijloace vă propuneți să asigu
rați atragerea cetățenilor la aplicarea acestor măsuri?
Astăzi, răspunde la aceste întrebări ION TRÂILĂj
prim-vicepreședinte al Consiliului popular din sectorul
1 al Capitalei.

industria mică de 8 000 Iei anual pe
.
din ele grădini de legume. Vom con
locuitor — va fi. depășită, ajungind
tribui și pe această cale la înfăp
în
1990
Ia
aproape
10
000
Iei.
In
acest
tuirea autoaprovizionării.
scop, vom da in folosință, într-o
Am spus „la cererea cetățenilor",
primă etapă, un număr de incă 15
pentru că împreună cu ei am reali
unități de mică industrie — în spe
zat și realizăm obiectivele și sarci
cial prelucrătoare de materiale refonile ce ne revin. Iată un exemplu :
losibile — care să confecționeze ar
dacă sectorul este in bună măsură
ticole de larg consum. în perioada
frumos și curat, bine gospodărit,
următoare vom organiza consfătuiri
acest lucru II datorăm in primul rind
cu populația pentru a culege de la
cetățenilor. Prin ample acțiuni de
cetățeni propuneri concrete privind
muncă obștească ei au participat la
dezvoltarea acestui sector, produsele
întreținerea străzilor, la amenajarea
cele mai solicitate de ei. Pentru că
locurilor de joacă pentru copii, Ia
scopul nostru este realizarea de uni
extinderea rețelelor de alimentare
tăți
viabile, rentabile, care să rea
cu apă, a spațiilor verzi. O cifră :
lizeze produse cu desfacere asigura
4 006 lei pe locuitor. La atit se ri
tă, adică de care populația are efec
dică valoarea muncii patriotice pe
tiv nevoie.
care cetățenii s-au angajat să o
Legat de acest aspect, al satisfa
presteze in acest an. In perioada
cerii cerințelor populației,' vom dez
imediat următoare, consiliul popular
volta,.de.
așenjenea,. rețeaua corner-...
va asigura mobilizarea cetățenilor la :■
dală și de servicii, publice. Astfel,
. finisarea ■cplp.r.. 1,12 locuri ,,de,vj.qaca
alături de cei 44 500 mp
de
pentru copii,'(aflate in amenajare),
Iospații
servire publică, oxri
existentea Ta
ora acla repararea unor străzi, colectarea .'’.anWTrîv'A
materialelor ''tefolosibile, plantarea 1 ' tuală in sector; vom .deschide în cin
cinalul viitor alte 100—120 de maga
pomilor de toamnă ș.a.
zine și unități meșteșugărești, pen
tru a satisface mai bine cerințele
populației.
ÎN
PERSPECTI

VĂ, PREOCUPĂRI
PENTRU
DEZ
VOLTAREA MICII
INDUSTRII
2. Preocupările noastre de viitor
sînt multiple. Timpul scurt care s-a.
scurs de la încheierea ' lucrărilor
congresului nu ne-a permis să con
turăm decît în linii mari măsurile
pentru fiecare domeniu de activita
te. Detaliile, planurile de acțiune
urmează să le stabilim și să le de
finitivăm ulterior în sesiuni ale
consiliului popular, in ședințe ale co
mitetului executiv, in dezbaterile pe
care Ie vom organiza in circumscrip
ții cu deputății și cetățenii.
De pe acum se poate însă anticipa
că, de pildă, in domeniul micii in
dustrii, prin valorificarea superioa
ră a bazei materiale existente, printr-o organizare mai bună a muncii
și o receptivitate sporită față de ce
rințele populației vom mări incă din
anul 1986 volumul de produse oferi
te populației, tn acest fel, sarcina
trasată de congres — realizarea in
viitorul cincinal a unei producții in
XIII-lea, el, tinerii, sînt, In
același timp, și beneficiari
ai acestor mari realizări,
în numele viitorului, oe
care il reprezintă.
— Sintem conștienți că
tot ce se construiește, tot
ce construim este pentru
noi. Frumoasa tradiție a
brigadierilor, pe care no,
am preluat-o și o ducem
mai departe, lasă urme de
neuitat in conștiința tine
rei generații. Dorința fier
binte de participare, de
implicare activă in marele
efort constructiv al țări'
găsește cîmp larg de afir
mare in cadrul șantierului
național al tineretului. în
acest an, intrat in conștiința lumii ca Anul Internațional al Tineretului, participarea noastrâ la construirea unei noi și mari
termocentrale, părticică din
lupta pentru făurirea inde
pendenței energetice a țării,
simbolizează traducerea in
fapt, de către tineretul
’ României, a generoasei_devize „Participare — Dez- ,
voltare — Pace".
Sînt cuvintele lui Mihai
Molnar, comandantul Șantierului național al tinere
tului de la termocentrala
Drobeta-Turnu
Severin,
tînărul care a răspuns, in
calitate de comandant, și
de lucrările de pe Șantie
rul național al tineretului
de la termocentrala din
Zalău, înainte de a fi ve
nit aici, la Drobeta-Turnu
Severin.
Fiecare dintre noi — ne
mărturisește . — a investit
și investește ceva din el a
temelia acestor mari obiec
tive.
Fiecare a investit și in
vestește pasiune, roman
tism, energie tinerească.

Anica FLORESCU
Virqiliu TĂTARU

MULTIPLE CĂI
DE ÎNTĂRIRE
A CONLUCRĂRII
CU CETĂȚENII

^REOCUPĂRI

LI
LĂ
legăturile cu cetățenii, să facem mai
activă participarea deputaților, a co
mitetelor de cetățeni, a comitetelor
O.D.U.S., a întregii populații la rea
lizarea obiectivelor multiple pe care
le-a stabilit Congresul consiliilor
populare. Intre metodele pe care le
vom folosi mai intens, se impune
_____
__ , desfășurată
munca__de__la _...
om îa om,
sistematic și cuprinzător, prezen
ta activă a membrilor comitetului
executiv în cartiere, legătura lor
directă cu cetățenii, o audiență mai
largă la propunerile și sugestiile acestora, organizarea unor adunări cu
cetățenii pentru stabilirea măsurilor
ce trebuie adoptate în vederea re
zolvării problemelor noi pe care le
fW,i?ă,yjața.
iȘesigur, dricît de coihplexe ți variăte
... ar fi problemele și sarcinile
,
sporite ce revin acum consiliilor
populare, ele pot fi rezolvate prin
participarea mai largă și mai activă
a cetățenilor, atit la actul de condu
cere socială, cit și, deopotrivă, la în
făptuirea măsurilor stabilite. Aceasta
este, în fapt, democrația noastră
muncitorească revoluționară in ac
țiune, trăsătură dominantă a socie
tății românești, a întregului proces
de înaintare a patriei spre noi culmi
de progres și civilizație.

3. Așa cum a subliniat în expu
nerea la congres secretarul general
al partidului, va trebui să întărim
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Gheorcjhe GRAURE
Mihai IONESCU
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Izvorul sublim
De cîtva timp în
coace, pe la ora
zece dimineața, un om
intră cu un bidon gol
in mină pe poarta
nr. 2 a uzinei „Trac
torul" și, nu după
multă vreme, iese cu
bidonul umplut CU
apă. Cind nu-l vede
nimeni, aruncă și o
căutătură furișă spre
plopul cel înalt de
lingă hala secției șasiu. Apoi pornește
agale spre casă,
La originea Indepărtată a acestor de
prinderi se află... un
ziar zburat pe fereas
tra trenului. Era tot
spre toamnă, in anul
de singe 1941, pe meleagurile moromețiene ale Teleormanului ; pe lingă
l
un băiat care se ducea cu
mincare la
i tatăl său,
a trecut pufăind trenul
de>
persoane,
cursa
Roșiori-Qostești. Vintul a smuls
tocmai atunci ziarul
cuiva, care-l citea la
fereastra unui vagon,
poposindu-l, ca pe o
pasăre vinată. la pi
cioarele copilului. Iar
acest copil, cel mai
silitor elev al școlii
sale, avea obiceiul să
citească tot ceea ce ii
cădea in mină, incercind să scruteze pe
căite slovelor dincolo
de orizontul de la
marginea satului. Nu
mărul acela din „Uni
versul" ii aducea la
cunoștință că se fine
examen la școala de
ucenici de la l.A.R.
Brașov. Cunoaște și
acum, după 44 de ani,
anunțul pe dinafară.
L-a învățat pină sea
ra, cind i-a cerut voie
tatălui să se prezinte
la concurs. A primit
aprobarea părinteas
că, 50 de lei, cele 3
cămăși cerute prin
anunf Și sfatul „să
facă ce-o ști, dar să
rămină cinstit in via
tă". „Că pata obrazu
lui nu se spală cu
săpun".
Erau 106 locuri, s-au
prezentat vreo 1 500
de candidați, Caraman

I. loan din Drăcșenei-Teleorman a reu
șit al șaselea. Din ziua
aceea, nu s-a mai
despărțit de uzină. A
fost, pe rind, ucenic
salarizat, lucrător, reglor, șef de echipă,
maistru. „Unde am
făcut ucenicia,
de
acolo am ieșit la pen
sie". (De la 1 septem
brie). A rămas mem
bru al organizației de
partid din secția sa
șiu, și, tot de acolo,
de la robinetul halei
in care a muncit o
viată, vine cu bido
nul să ia apă și să-și
mai aline o nepotolită
sete.
încerc să dimensionez această contopire
de-o viată cu citeva
gazetăstereotipuri
rești. Cite luni ?...
Cite
Cite
zile ?....
tractoare ?... Cite repere ?... Intrebările il
găsesc nepregătit. Nu
pentru asemenea sta
tistici s-a implemen
tat in uzină, nu de
aceea și-a contopit
viata cu viata fabriCii, modificindI pini
și unele reacții fiziologice
(„Dacăi
mă
apuca durerea de cap
acasă, veneam in zgomoțul halei Si îmi
trecea !“), nu ■pentru
recorduri de longevi
tate profesională a
trăit el astfel. Dar
pentru ce ?
— Mi-a și plăcut
meseria de la început,
dar nici nu vedeam
altă cale pentru a rămine cinstit. Așa cum
i-am promis tatii.
Apoi, legăturile cu
uzina s-au strins pen
tru că intimplările ei
erau și intimplările
mele, puterile mele se
topeau in puterea ei.
Cind a fost bombar
dată, parcă aș fi fost
rănit eu insumi. Dacă
s-a
refăcut
după
război, aceasta s-a
datorat
și
muncii
mele, trei, patru cea
suri pe zi la reconstructie, după orele
de program. Am construit avioane, tractoare pe șenile, trac-

toare pe roti. Credeți
că s-a scris totul des
pre istoria acestora ?
Știfi cită luptă a fost
să' lansăm U.T.O.S.-ul,
să nu ne limităm la
„K.D.“-uri ? M-afi în
trebat cum îmi imaginez uzina de peste
40 de ani ? V-am rdspuns că nu știu, dar
mi-o amintesc pe cea
de acum 40 de ani,
cind transmisiile se
făceau prin curele și
strungurile aveau ma
nete de lemn. Nu pot
să anticipez, așa cum
nici un om nu poate
să anticipeze cum va
evolua propriu-i chip.
Chipul lui loan Ca
raman are o lumină
care nu l-a pără'sit
din clipele acelea in
care, încordat la ma
ximum, susținea pro
bele de concurs intr-o
competiție de 15 la 1.
Sau poate și mai de
dinainte, de cină a
citit anunful publicat, alegindu-și ferm
și irevocabil calea
dreaptă a vieții,
Tntr-un loc, sub tebrațului
gumentul
drept, are o așchie de
fontă, de la o zgirietură veche produsă în
timpul muncii. N-a
avut timp ort n-a
vrut să se trateze
atunci, să-i fie scoasă.
Este ca'un altoi, uzi
na pătrunzindu-i și
pe această cale, mate
rială, la propriu, in
ființă. Grefă recipro
că ; plopul cel mare,
strimtorat de noua
stație „TRAFO" de
Ungă secția șasiu, a
supraviețuit din trei
plopi plantați cu ani
și ani in urmă de
Caraman.
Foșnetul
frunzelor lui nu se
distinge. El se topeș
te in zgomotul motoa
relor, cu vorbele și
respirația noilor ge
nerații de muncitori,
cu clipocitul apei de
la robinetul din hală.
O muzică, unică, sin
tetică, inconfundabilă,
ca viață. $i, tot ca ea,
sublimă.

Serqiu ANDON
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RECOLTAREA Șl ÎNSĂMÎNȚĂRILE INTENSIFICATE LA MAXIMUM!
© Toate forțele satelor — puternic mobilizate la recol
tarea porumbului și celorlalte culturi.

@ Produsele culese trebuie transportate și puse la adă
post în aceeași zi, folosindu-se la întreaga capacitate ca
mioanele, remorcile și atelajele.
@ Terenurile care urmează să fie însămînțate în această
toamnă este necesar să fie recoltate cu prioritate și eliberate
de resturile vegetale, pentru a se putea trece imediat la arat
și pregătirea solului.

® în toate unitățile agricole să fie intensificat ritmul se
mănatului, executîndu-se, totodată, lucrări de cea mai bună
calitate.

@ Pentru sporirea producției zootehnice să se strîngă și
să se depoziteze pentru iarnă toate rezervele de furaje, tot ce
oferă cîmpul.
@ Cadrele de conducere și specialiștii din unități, prezenți permanent în cîmp, au datoria să asigure executarea lu
crărilor în ritm intens și de bună calitate.
1

\ SPIRITUL DE RĂSPUNDERE IN LUMINA FAPTELOR \
teleorman: Nici o abatere
Recoltarea e bine organizată,
dar și mijloacele de transport de la graficele zilnice de livrare!
Unitățile agricole din județul Te port fac 3—4 drumuri pe zi la baza
leorman au cultivat 11 000 hectare tu de recepție. Resturile vegetale sînt
să fie folosite mai bine!
sfeclă de zahăr. Pentru ca producția strînse și duse în sectorul zooteh

dou:

Pină joi, 19. septembrie, în județul
Dolj, porumbul a fost strins de ,pe
58 000 hectare, ceea ce reprezintă 45
la sută din suprafața cultivată. Au
încheiat această lucrare 15 unități
agricole. In cele din consiliul agroin
dustrial Băi Iești, unul dintre cele mai
mari din județ, se lucrează intens la
recoltarea porumbului. ..Cu toate
că in acest an condițiile climatice au
fost nefavorabile, obținem producții
de porumb, în unele unități . chiar
mai mari decit cele de anul trecut —
ne spune Mihai Petrescu, președin
tele biroului executiv al Consiliului
agroindustrial. Acest lucru a fost po
sibil prin irigarea zi și noapte a
culturilor, folosind apa din surse lo
cale și prin aplicarea mai multor
prașile manuale. Adevărul este că
atunci cind vrei să faci producții
mari, găsești soluții, cind nu cauți
justificări".
Am urmărit cum se desfășoară re
coltarea porumbului. Pe ogoarele
C.A.P. Băilești, unde pe cele 500
hectare recoltate s-a obținut o pro
ducție de circa 11 000 kg porumb
știuleți la hectar, peste 400 de coope
ratori și alți oameni ai muncii erau
prezenți la cules. Echipe special con
stituite taie tulpinile cu știuleți cu
tot și le depozitează in grămezi
mari, la 30—40 metri distanță. Alte
echipe depănușează știuleții, care

sînt transportați imediat, cu atela
jele, in arioaiele organizate la cape
tele tarlalelor, iar de aici, cu mijloa
ce auto, la bazele de recepție. Coce
nii sînt depozitați in sectorul zooteh
nic. „Acolo unde avem porumb mai
mare, il recoltăm mecanic — ne
spune președintele cooperativei, Ma
rin Tupangiu. In urma combinelor,
cooperatorii string eventualii știuleți
care rămin“.
în toate cele 11 cooperative agrico
le din acest consiliu agroindustrial
recoltarea porumbului este bine or
ganizată. Se inregistrează insă
neajunsuri la transport. Mai exact,
ceea ce se culege intr-o zi nu ajun
ge, așa cum s-a stabilit, la locul de
depozitare. Ca atare, Ia această dată
se află pe cîmp peste 3 000 tone de
porumb. „Față de un necesar de 400
tone capacitate auto pe zi, ni s-au
asigurat doar 220 tone" — ne spune
organizatorul de partid al acestui
consiliu. Desigur, și acest lucru este
adevărat. Se impune, în primul rind,
să fie făcute zilnic patru transpor
turi, ceea ce nu se realizează. Sint
dese cazurile cind nu se fac, in me
die, decît două transporturi. Joi di
mineața, comandamentul județean a
stabilit noi măsuri care să asigure
impulsionarea atit a recoltării po
rumbului, cit și a transportării aces
tuia din ci mp. (Nicolae Băbălău, co
respondentul „Scînteii").

să ajungă Ia timp și în bune condi
ții la întreprinderea de industriali
zare din orașul Zimnicea, comitetul
județean de partid a indicat unități
lor agricole să ia din timp măsuri in
vederea organizării muncii, astfel
incit zilnic să se recolteze și livreze
cel puțin 4 500 tone de sfeclă. în
acest scop s-au întocmit grafice de
recoltare pe fiecare unitate agricolă
și chiar pe formații de lucru. De
asemenea, au fost luate măsuri pen
tru a se corela ritmul transportului
tu cel al stringerii recoltei, pentru
ca tot ce se recoltează să ajungă,
in aceeași zi, la bazele de recepție,
de unde fabrica să poată prelua can
titățile necesare prelucrării.
Potrivit prpgramului, Fabrica de
zahăr din Zimnicea și-a început acti
vitatea de preluare a sfeclei de
miercuri. 18 septembrie. Desigur, una
dintre condițiile de bază pentru
funcționarea ritmică, la întreaga ca
pacitate a întreprinderii, o consti
tuie respectarea graficelor de recol
tare și livrare a sfeclei de zahăr.
Cum se acționează în această direc
ție 1 Am urmărit desfășurarea lucră
rilor de recoltare la cooperativa agri
colă Nencitilești, unitate care a cul
tivat 150 hectare cu sfeclă de zahăr.
Pe cîmp se află numeroși coopera
tori. Sfecla este recoltată manual,
decoletată și adusă cu atelajele , Ia
marginea tarlalelor, lăsîndu-se ast
fel cale liberă tractoarelor pentru a
executa arături. Mijloacele de trans

nic al cooperativei pentru a fi insilozate in amestec cu furaje grosiere..
Si in cooperativele agricole din
Plosca. Ciuperceni. Putineiu. Cervenia munca este bine organizată si,
ca atare, graficele de recoltare și li
vrare sint respectate întocmai. La
C.A.P. Nanov, alături de cooperatori,
de alți locuitori ai comunei, la re
coltarea sfeclei de zahăr participă și
oameni ai muncii din instituții și
unități economice din municipiul
Alexandria.
Graficele de recoltare și transport
întocmite între unitățile furnizoare
și fabrica de zahăr nu sînt faculta
tive. Este de neînțeles atitudinea con
ducerilor unor cooperative agricole,
mari, cultivatoare de sfeclă de za
hăr, care nu au început recoltarea
nici acum, după ce au trecut 10 zile
de la momentul stabilit. Printre
acestea se numără cele din Pietroșani, Drăgănești-Vlașca. Teleormanu,
Lunca, Beciu, Purani, Buzescu. Deși
actuala campanie <je recoltare estei
la început, în unitățile agricole din
unele consilii agroindustriale există
decalaje între cantitățile de sfeclă
recoltate și cele transportate la ba
zele de recepție, producția rămînînd
pe cîmp, în grămezi, mai multe zile,
la rînd. Iată de ce organele de re
sort au datoria să acționeze cu mai
multă fermitate pentru respectarea
cu strictețe a graficelor de livrare
și intensificarea transportului. (Stan
Ștefan, corespondentul ..Scînteii).

î
ÎNTRAJUTORARE LA ARAT Șl PREGĂ- consiliile agroindustriale Păstrăveni. Bălțătești. Roz- i
nov și Timișești. care au încheiat primele recoltarea. .
) TIREA TERENULUI PENTRU SEMĂNAT. In Pentru înlăturarea acestui decalaj. în toate unitățile j
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județul Ialomița, pregătirile in vederea insămințării
celor 120 000 de hectare cu cereale păioase au intrat
in stadiul final. Au fost executate arături pe 105 000
hectare, iar din acastea 60 000 hectare au fost pre
gătite pentru semănat. Există deci front suficient
pentru cele 700 de semănători. Pentru ca pină dumi
nică. 22 septembrie. întreaga suprafață prevăzută a
fi cultivată- cu cereale păioase să fie arată, coman
damentul județean pentru agricultură a stabilit mă
suri de întrajutorare între unitățile din același con
siliu. dar cu rezultate diferite. Cooperativele agricole
și întreprinderile agricole de stat în care lucrările sint
rămase în urmă au fost sprijinite cu forțe manuale
la eliberarea suprafețelor și cu tractoare cu pluguri la
arat. în acest fel se procedează în consiliile agroindustriale Tăndărei, Movila. Gîrbovi și Urziceni, unde
prin măsurile adoptate s-au eliberat suprafețele de
coceni, iar .acum solele respective sînt arate și pregătite tn vederea semănatului. De altfel, acum se
lucrează intens la însămințarea orzului. (Mihai Vișoiu).

SPECIALISTUL AGRICOL ÎN COSTUM
j DE ORAȘ, IN MIJLOCUL SATULUI. Țăranii
i cooperatori din Cataloi. județul Tulcea. sînt cunoscut!
5 ca oameni vrednici. Ani la rînd, ei au obținut proi ducții bune la toate culturile, situînd cooperativa in
, rindul unităților agricole fruntașe din județ. Și în
3 acest an au o producție bună de porumb. Recoltarea
i insă întîrzie. Pină joi, recolta a fost strînsă doar de
" pe 10 la sută din suprafață. Motivul? Slaba organiț zare a activității. In timp ce la ferma nr. 2 sute de
i oameni se află în cîmp la culesul porumbului, la ferJ ma nr. 1 această, lucrare n-a început. Pe șeful feri mei respective, inginerul Traian Zmeu, l-am găsit,
.’ ziua in amiaza mare, îmbrăcat ca la oraș. în centrul
ț satului. După cum ne spunea, și-a propus______
să încea| pă culesul abia peste o săptămină. tnotivînd că porumbul e verde. Dar la ferma vecină... nr. 2; in sole
apropiate, a fost cules porumbul de pe aproape toate
i suprafețele. (Neculai Amihulesei).
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CÎMP MAI SÎNT 12 000 TONE CARTOFI.
în aceste zile, In județul Neamț se recoltează cartofii de pe ultimele suprafețe din cele 5 800 hectare
cultivate în unitățile agricole. Nu în același ritm a
decurs transportul. La începutul săptăminii se aflau
in cimp peste 20 000 de tone de cartofi. îndeosebi în

s-au luat măsuri energice pentru sporirea capacității
de transport și folosirea cit mai deplină a acesteia.
La Gherâești, Ghirov, Ștefan cel Mare și în alte lo
calități. comandamentul județean pentru agricultură a
repartizat un însemnat număr de atelaje din comu
nele situate în zona de munte, astfel incit capacita
tea totală, a atelajelor care transportă cartofi a ajuns
la peste 1 900 de tone. Totodată, au fost redistribuite
operativ între unitățile apropiate autocamioanele și
tractoarele cu remorci și s-a optimizat folosirea aces
tora. Acum, decalajul dintre recoltare și transport
s-a redus, dar încă 12 000 de tone cartofi recoltați se
află pe cîmp. Iată de ce trebuie să se acționeze ener
gic in vederea intensificării transportului. (Constantin
Blagovici).
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„MAI BINE DECÎT ÎN ANUL TRECUT"
NU-I UN MOTIV DE MULȚUMIRE. La Direc‘
ția agricolă a județului Satu Mare se afirmă că. față
de aceeași perioadă a anului trecut, lucrările agricole i
uc toamnă
luauiua ouu
de
sînt muu,
mult mctl
mai ctavansate. nc
Ne sînt prezen- .
tate cîteva exemple. La recoltat avansul este de 21 \
la sută la cartofi, de 15 la sută la sfecla de zahăr, de i
7 la sută Ia arături pentru însămînțări de toamnă și 1
la pregătirea terenului. De asemenea, s-a însămînțat L
orzul pe 70 la sută din suprafață, orzoaica — pe 74 ’
Ia sută, dar griul — numai pe 4 la sută. în unită- )
tile agricole din județ mai sînt de semănat 65 600 (
hectare cu grîu, lucrare ce trebuie încheiată pînă la 1
10 octombrie. Prin urmare, realizările la zi în ce pri- i
vește executarea lucrărilor agricole de toamnă nu trebuie să conducă la automulțumire. îndeosebi însămîn- ț
țările trebuie, continuate în ritm mult mai intens. I'
(Octav Grumcza).
dull

ijllpuh

GRĂBIȚI TRANSPORTUL, STOCUL DE}
SFECLĂ AL FABRICII ESTE ÎN SCĂDE-}
pp Pîn§ ln seara zilei de 20 septembrie, în județul
l'Ui
Glurgiu. sfecla de zahăr a fost recoltată de pe mai
bine de 2 000 hectare. Totuși, din situația operativă
rezultă că fabrica de zahăr are în stoc numai 6 000
tone, in timp ce în bazele volante există alte 3 000
tone, iar cantitatea netransportată din cîmp' este de
4 000 tone sfeclă de zahăr. Decalajul între recoltare
și transport este evident. Tocmai de aceea,i. se impun,
in continuare, eforturi deosebite pentru o corelare
mai judicioasă a muncii pe întregul flux al lucrărilor agricole. (Ion Manea).
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CUM SÎNT PREGĂ TITE TERMOCENTRALELE

PENTRU SEZONUL RECE?

problemă de maximă

ÎNSEMNĂTATE
preocupare de maximă

RĂSPUNDERE
Mai mult cărbune energetic, de bună calitate pentru termocentra
le I - iată un ob.ectiv major de înfăptuirea căruia depinde, într-o
măsură hotăritoare, funcționarea la parametri superiori a termocen
tralelor, producerea energiei electrice necesare desfășurării normale
a activității economice și sociale. Eforturile minerilor pentru a extra
ge cantități sporite de cărbune trebuie să se împletească cu preocu
parea pentru- îmbunătățirea simțitoare a calității cărbunelui livrat.
Cu alte cuvinte, acesta trebuie să aibă o putere calorică cit mai
apropiată de cea a zăcămintului din care se extrage, lin procent re
dus de steril, o umiditate și o granulație corespunzătoare. Și tocmai
pentru că problema calității este astăzi tot atit de importantă ca
aceea a cantității, ne vom ocupa în ancheta de față de felul în
care minerii răspund cerinței formulate cu insistență de energeticieni
- aceea de a primi cărbune de calitate sporită.

Un calcul sugestiv
și citeva măsuri
absolut necesare
O analiză efectuată recent la Mi
nisterul Energiei Electrice situează
in atenție o cifră care trebuie să
dea serios de gîndit minerilor : zil
nic. capacitatea termocentralelor pe
cărbune este diminuată cu circa 600
MW. £auza ? Calitatea necorespun
zătoare a unor cantități de cărbune
livrate de mineri. După cum se știe,
fiecare termocentrală a fost proiec
tată să funcționeze cu o anumită
putere calorică a cărbunelui ; in
plus, acesta trebuie să. se incadreze
între anumite limite granulometrice, iar conținutul de cenușă și umi
ditatea să nu depășească o anumită
valoare-limită maximă. Aceștia sint,
de fapt, și parametrii calitativi ai
cărbunelui.
în ce măsură unitățile miniere tnr
țeleg să respecte aceste cerințe ?
Din analiza calității cărbunelui li
vrat termocentralelor de la începu
tul anului și pină în prezent reiese
că, in multe cazuri, prescripțiile de
calitate nu sînt respectate. După
cum ne informează inginerul Du
mitru Lixandru, de la Centrala in
dustrială pentru producerea ener
giei blectrice și termice, la ■ C.E.T.
Ișalnița cărbunele primit a fost sub
puterea calorică medie (1750 kcal/

kg) cu 214 kcal/kg și cu 64 kcal/kg
sub valoarea minimă prevăzută. De
asemenea, la termocentralele Doi
nești și Oradea cărbunele livrat a
fost cu 330 kcal/kg și, respectiv, 223
kcal/kg sub valoarea medie prevă
zută prin normative. Nici la termo
centralele care funcționează pe hui
lele din Valea Jiului situația nu
este mai bună. La C.E.T. Mintia,
cărbunele primit are cu 563 kcal/kg
sub valoarea medie și cu aproape
300 kcal/kg sub limita minimă. Si
tuația este similară și la C.E.T. Paroșeni : s-a livrat cărbune cu o. pu
tere calorică inferioară valorii me
dii cu 475 kcal/kg. Consecințele unei
asemenea stări. de lucruri le-am
văzut : reducerea . puterii electrice
generate de termocentrale cu circa
600 MW, ceea ce înseamnă foarte
mult.

Explicații și justificări
inutile la „bariera11
calității
Care sînt cauzele care generează
livrarea unor cantități de cărbune
sub normele de calitate prevăzute 7
Ce probleme trebuie soluționate ur
gent de colectivele unităților minie
re pentru ca acum, in perioada pre
mergătoare sezonului rece, să fie
asigurate toate condițiile ca termo
centralele să primească numai căr

Azi, despre
CALITATEA CĂRBUNELUI

bune de calitate corespunzătoare ?
Iată întrebările la care ne-am pro
pus să aflăm răspuns deplasîndu-ne
in bazinul minier al Motrului. Și nu
întimplător am ales această zonă.
Combinatul minier Motru este prin
cipalul furnizor de cărbune al ter
mocentralei Ișalnița. Numai în luna
august, de pildă, s-a livrat aproape
o jumătate de milion tone de căr
bune. Tot aici însă s-au înregistrat
și o serie de abateri de la normele
de calitate prescrise, fapt de care
aveam să ne convingem la fața lo
cului.
Abia am ajuns în stația C.F.R. în
surăței și șeful stației ne informează
că în triaj sînt blocate 41 de va
goane care nu au primit avizul de
calitate din partea recepționerilor
Ministerului Energiei Electrice, ceea
ce a determinat reținerea lor. Ex
plicații detaliate primim din partea
tovarășului Nicolae Stana, șeful re
cepției de cărbune de la întreprin
derea electrocentrale Craiova, pe
care îl găsim la fața locului.
— Sînt peste 2 000 de tone de căr
bune necorespunzător calitativ. Atit
din punctul de vedere al puterii ca
lorice, observați, este plin de pămint și steril, cît și al granulației.
Iar în această situație mai sînt și
alte vagoane cu cărbune provenit
de Ia exploatările Motru-vest, Horăști, Lupoaia. în total, aproape 60
de vagoane, unele dintre ele încă
neconstituite într-o garnitură. Dacă
s-ar lucra cu mai multă atenție și
cu un spirit de răspundere sporit,
nu s-ar fi intimplat acest lucru. Din
păcate, minerii sint preocupați in
primul rînd de planul fizic de ex
tracție, și mai puțin de calitate. In
multe unități miniere, spărgătoarele
de bulgări nil sint corespunzătoare,
lipsesc benzile de claubaj, iar în
unele locuri, cum ar fi la Ploștina,
acestea nu funcționează. Intr-o si
tuație similară sint și instalațiile
electromagnetice — lucru de care
vă puteți convinge chiar la punctul
de încărcare de la Motru-vest. Ca
urmare, nu sint selectate corpurile
străine — lemne,' piatră și tot felul
de resturi metalice.

Cărbune + fier =
o rețetă care nu aduce
decit neajunsuri
Ne deplasăm la punctul de încăr
care a cărbunelui de la mina Motruvest. Banda de cauciuc, lungă de aproape 3 km, aduce cărbunele direct
de la gura minei ; cărbune mai mă
runt, dar și bucăți mari • de peste
400 mm, deci cu mult peste normele
de calitate admise. Observăm însă
că, înainte de a fi descărcat cărbu
nele, banda de claubaj își face dato
ria. Bulgării mari sînt dirijați spre
vagoanele în care se încarcă, cărbu
ne destinat populației, iar cărbunele
mărunt, cuprins in limitele granulometrice acceptate, în vagoanele ce
vor lua calea termocentralelor. ,
Nu același lucru putem spune des
pre instalația electromagnetică de
separat corpuri metalice. Aruncăm
pe banda transportoare o bucată de
metal. Aceasta intră în cimpul de ac
țiune al electromagnetului fără a fi
sesizată. „E defectă" — ne spune însoțitoarea noastră, ing. Ortanța Păsărescu, șefa laboratorului de calitate a
cărbunelui de la întreprinderea mi
nieră Motru. Precizarea întărește,
de altfel, cele spuse de interlocutorul
nostru anterior.
Firește, nu avem cum verifica, dar
în mod cert bucata de metal a ajuns
în vagoanele destinate termocentra
lelor. Să sperăm că acolo instalațiile
electromagnetice funcționează cum se
cuvine. De altfel,, nu este greu de în
trevăzut ce consecințe poate avea o
asemenea bucată de metal ajunsă
intr-o moară' de cărbune ce alimen
tează cazanele unei termocentrale.
In iarna deosebit de aspră a acestui
an, 12 avarii ale morilor de . cărbune
și 10 tăieri ale benzilor transportoare
au fost cauzate la C.E.T. Ișalnița toc
mai de resturile metalice din căr
bune ce nu au mai putut fi separate.
Din fericire, multe dintre ele au pu
tut fi reținute la timp, mărturie
stind grămezile imense de fier vechi
existente la toate termocentralele. La

Ișalnița. de exemplu, in primele 7
luni ale anului s-au colectat peste
500 tone (adus la zi, se pare că stocul
a ajuns la 800 tone), la Doicești —
700' tone, la Mintia — 216 tone, la
Oradea — 150 tone resturi metalice.

30 la sută sub normele
stabilite — un procent
care trebuie să dea
Cind se spune un „NU“
serios de gîndit
De acord, cărbunele este cerut cu
hotărît improvizației
insistentă de energeticieni. dar lu

Insoțitoarea. noastră rămîne, îm
preună cu cîțiva mecanici, să repu
nă, in funcțiune instalația electromag
netică de separare* a metalului. Iar
noi ne îndreptăm spre Boca — sec
tor al minei Horăști — unde recent
a fost pusă in. funcțiune o nouă sta
ție de încărcare, a. cărbunelui. De aici
provin aproape 30 din vagoanele ce
nu au primit viza de calitate. Moti
vele ? . Capacitate calorică redusă și
granulație necorespunzătoare.. Ușor
de constatat că acesta-i adevărul.
Buldozerul care alimenta banda
transportoare mușcase .adine din po
dul de pămînt pe care fusese depozi
tat cărbunele care, acum era încărcat
în vagoane. De asemenea, instalația
de sfărimare, montată la intrarea in
banda transportoare, ce ar fi trebuit
să mărunțească cărbunele, lăsa să
treacă și bucăți de două-trei ori mai
mari decît prevede limita granulometrică admisă. Sesizăm toate aceste
nereguli inginerului Valentin Iuțalim, director tehnic al întreprinderii
miniere Motru. Acesta dispune ime
diat Oprirea încărcării cărbunelui
pină la modificarea, în cel mai scurt
timp, a instalației de sfărimare .și asigurarea condițiilor pentru livrarea
cărbunelui la calitatea cerută.
îl intr.ebăm pe directorul tehnic al
întreprinderii miniere Motru dacă
cunoaște prevederile STAS-ului 8007
din anul 1985 referitor la calitatea
cărbunelui- livrat termocentralei Ișalnița — și anume : cărbunele trebuie
să aibă o putere calorică de mini
mum 1600 kcal/kg, o granulație cu
prinsă intre zero și 80 mm, o umidi
tate totală de maximum 44,5 la sută
și un conținut de cenușă de 37 la sută.
„Lucrăm sub presiunea timpului și a
planului —încearcă să motiveze dînsul. Noua stație de încărcare a intrat
in funcțiune de numai două zile,
iar noi avem aici un mare stoc
de cărbune pe care dorim să-l ex
pediem cit mai rapid la Ișalnița".

crurile nu trebuie privite numai sub
aspect cantitativ. Problema calității
cărbunelui trebuie să fie situată pe
același plan prioritar. Termocentra
lele nu pot funcționa cu pămint sau
steril. Totodată, livrarea unui cărbu
ne supragranulat — și sintem infor
mați că pînă în prezent circa 30 la
sută din cărbunele livrat termocen
tralelor nu corespunde din acest
punct de vedere — cît și existența
unor corpuri străine. îndeosebi me
talice. au ca efect o serie de con
secințe negative care pot duce pînă
la avabierea gravă a morilor de
cărbune. Iată de ce este imperios
necesar să șe înțeleagă de către fie
care om al muncii din sectorul mi
nier că asigurarea unui cărbune care
să se incadreze in normele calitative
stabilite nu este o pretenție exage
rată a energeticienilor pentru a le
face viata mai comodă, ci o cerință

de cea mai mare stringentă. Orice
abateri de la normele de calitate
prevăzute sînt de natură să îngreu
neze buna funcționare a termocen
tralelor și, implicit, a activității eco
nomice și sociale.
. Am semnalat anumite neajunsuri
ce se fac simțite în unele unități
ale Combinatului minier Motru fiind
convinși că ele vor fi urgent înlă
turate. De altfel, din discuția cu ca
dre de conducere din combinat, că
rora le-am prezentat aspectele sur
prinse în timpul documentării, am
reținut că au și fost luate o serie
de măsuri tehnice și organizatorice
menite să ducă la întărirga ordinii și
disciplinei la fiecare loc de muncă,
la dotarea tuturor exploatărilor mi
niere. a fiecărui punct de încărcare
a cărbunelui cu utilajele necesare,
la repararea și repunerea în func
țiune a celor defecte — ceea ce va
asigura expedierea spre termocen
trale a unui cărbune de calitate co
respunzătoare. Iar faptul că in depo
zitele termocentralei Ișalnița au șl
început să sosească loturi de cărbu
ne cu o capacitate calorică ce se
apropie de 2 000 kcal/kg ne întăreș
te convingerea că hotărîrea mineri
lor gorjeni de a livra termocentra
lelor cărbune mai mult și de bună
calitate devine certitudine.

CERINȚE DE STRINGENTĂ ACTUALITATE
Pentru ca unităților energetice să li se asigure cărbune potrivit
normelor de calitate stabilite pentru fiecare termocentrală în parte,
se impune ca:
® in toate unitățile miniere să se acționeze cu fermitate pentru
intărirea răspunderii, ordinii și disciplinei, pentru dotarea corespun
zătoare a fiecărui loc de muncă, in subteran sau in cariere, în așa
fel incit sterilul, pămintui sau alte corpuri străine să nu fie antre
nate în masa de cărbune.
• In toate punctele unde este nevoie, să se treacă de urgență la
echiparea cu instalații de sortare și sfărimare a cărbunelui și cu cele
de extragere a corpurilor metalice. Acolo unde asemenea instalații
există, dar sînt defecte, să se asigure grabnic repararea și funcțio
narea lor in bune condiții.
• Recepționerii de cărbune din cadrul Ministerului Energiei Elec
trice, repartizați în unitățile miniere, să dea dovadă de fermitate și
intransigență pentru ca nici o tonă din cărbunele ajuns la termocen
trale să nu fie sub normele de calitate prescrise.
• Prin măsuri organizatorice riguroase să se evite deprecierea
calității cărbunelui prin depozitarea îndelungată în unitățile miniere,
asigurîndu-se un flux continuu între extracție și transport.

Vlaîcu RADU, Dumitru PRUNA
corespondentul „Scînteii"
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NOUA STAGIUNE TEATRALĂ
- cu fața spre public,
spre realitățile contemporane
Fenomenul stagiunii pernanente (ce poate fi con
siderat și ca unul din mul:iplele concretizări sub rasort temporal ale concep;ului educației permanen;e) nu anulează tradiționa
la' deschidere a unei noi
stagiuni : eveniment care
le aproape un secol și ju
mătate are loc în teatrul
românesc la mijlocul lunii
septembrie.
Sub semnul democratiză
rii culturii, difuzării ei din
ce în ce mai intense în
mase din ce în ce mai
largi, o practică mai nouă
(tinzind să se consolideze
In tradiție) face ca teatre
le noastre să conceapă acest „gong inaugural" ca
pe un moment de sărbăto
rească îritîlnire cu oamenii
muncii. Descifrăm în acest
gest preocuparea de a răs
punde
tot mai intens
cerințelor formulate de
secretarul general al par
tidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cu pri
vire la rolul și misiunea
creației artistice : „Opere
le de artă trebuie să dea
expresie activității tumul
tuoase a poporului în toa
te domeniile vieții sociale,
oglindind, în limbajul lor
propriu, marile realizări,
entuziasmul, optimismul și
hotărîrea națiunii noastre
de a merge neabătut îna
inte. Kăspunzind cit mai
bine idealurilor și setei de
progres a oamenilor mun
cii, aceste opere trebuie să
dezvolte gustul pentru fru
mos, pentru înaltele valori
morale ale societății, să-i
formeze pe oameni, impli
cit pe tineri, în spiritul lu
minoaselor principii ale umanlsmului revoluționar".
în acest spirit și-au con
ceput teatrele actuala sta
giune. tot mai vital preo
cupate ca spectacolele lor
să-și afle ecouri puternice
în conștiința celor cărora
le sînt dedicate. Asemenea
aspirație este mărturisită
și de programarea în mod
deosebit, tocmai în aceste
prime zile ale unui nou se
zon artistic, a numeroase
spectacole de poezie și tea
tru. pe platformele munci
torești, în incinta cluburi
lor unor mari unități indus
triale (cu care teatrele
întrețin de altfel strînss re
lații de colaborare în ,tot
cursul anului), In Bucu
rești, de pildă, Teatrul Mic
a .dat un prim exemplu
prin spectacolul de poezie
românească contemporană
prezentat la Clubul uzine
lor „23 August", manifes
tare de artă elevată și de
vibrant patriotism. Teatre
le ^naționale se află. de ase
menea, pretutindeni îp tară,
înlfr.untea instituțiilor pre
ocupate de amplificarea
contactelor cu cei cărora le
este destinată creația sce
nică. O demonstrează și
prezenta unor reputat! ar
tiști bucureșteni la clubul
I.C.T.B., cu spectacolul de
poezie „A țării și-a nea
lt ului mîndrie" (realizat în
regia lui Horia Popescu), și
cea a craiovenilor la „Electroputere" etc. Informa
ții primite din țară reflectă
același început și la Galați
ori Oradea, Petroșani și
Baia Mare. In cluburile
muncitorești, în casele de
cultură, alături de reci
taluri de poezie aflăm și
montări de teatru propriuzis. Spectacolul inaugural
al
Teatrului
„Nottara",
premieră teatrală absolută,
„Brățara falsă", de Paul
Everac. este dedicat oa
menilor muncii din Secto
rul 2 — teatrul avînd re
lații strînse și de durată
cu unitățile industriale, economice din această zonă.
Teatrul
„Bulandra"
va
fi prezent
la clubul
UREMOAS cu „Gustul par
venirii", o altă piesă de
Paul Everac. etc.
Concrete, deschizînd un
cap de serie, manifes
tările de acest fel au, de

sigur, și o încărcătură sim
bolică. Ele exprimă dorin
ța și preocuparea vie ale
creatorilor teatrali de a în
tinde, de la an la an, noi
punți de legătură către pu
blic, de a atrage un număr
cît mai mare de oameni,
de a se adresa categoriilor
celor mai diverse de vîrstă
și profesionale, de a con
feri o sporită eficiență spi
rituală actului artistic, con
tribuind astfel la formarea
omului nou. Acest obiec
tiv se realizează desigur,
în primul rînd, printr-un
program repertorial de
calitate, amplu și bogat,
care include noi titluri
de piese din dramatur
gia românească si uni
versală. drame și come
dii, spectacole de teatru
scurt și de poezie, dar și
desemnări de distribuții
(calitatea
spectacolelor
fiind deosebit de importan
tă în atingerea telurilor

ta în acest debut de stagiu miera unei piese după Tene două premiere absolu rențiu. spectacol preluat de
te : „Arheologia dragostei" la I.A.T.C,, clasa prof, aso
de Ion Brad (regia Anca ciat Mihai Mălaimare, și
Ovanez Doroșenco), și „Io- susținut ’ de studenți care
neștii" de Platon Pardău lucrează în producție. Va
(regia : Grigore Gonța). Si urma o premieră absolută
celelalte titluri ne îndrep cu o piesă mai puțin cu
tățesc să sperăm la o crea noscută a lui Tudor Mușație de înaltă ținută, demnă tescu, „Trenurile mele".
de o primă. scenă a tării. Este așteptată, de aseme
Avem în vedere in primul nea, și versiunea lui „Ham
rînd : „Apus de soare" let" în regia lui Al. Tocide Delavrancea și „Jo lescu, cu Ion Caramitru în
cul ielelor" de Camil rolul titular. Evenimentul
Petrescu (cu.Ovidiu Iuliu sărbătoririi a șase secole de
Moldovan in rolul princi la domnia lui Mircea cel
pal — regia : Sanda Mânu), Bătrîn va fi marcat prin re
dar și „Cadavrul viu" de luarea piesei lui Dan Tăr
L. Tolstoi (regia Horia Po chilă „lo, Mircea Voievod".
pescu) etc. Consecvent in Tot aici sînt în lucru piese
teresului manifestat față de Pirandello. TOrgheniev.
de scrisul contemporan. E. Busuioceanu.
Teatrul „Nottara" își va , Și in teatrele din țară :
deschide stagiunea cu pie același început bogat . in
sa deja amintită a lui Paul proiecte și cu prime reali
Everac. Tot aici. Margare zări promițătoare. Teatrul
ta Pogonat și regizorul Național din Timișoara a
Cristian Hadjiculea lucrea avut deja premiera piesei
„Iubirile de-o viață" de
Platon Pardău. Vor urma :
„Toamna roșie", dramatiza
re după Dinu Săraru, co
media „Napoleon la Aus
terlitz" de Tudor Popescu,
și „Noțiunea de fericire"
de Dumitru Solomon. La
acest foarte bogat reperto
riu românesc de actualita
te se vor adăuga „Regele
Lear" de Shakespeare, „Co
piii soarelui" de Gorki, și
„Trei săgeți" de Iris Mur
doch. Teatrul Național din
Tg. Mureș a înscris pe afișul acestei luni : „D-ale
carnavalului" de I.L. Caragiaie și „O casă onorabilă"
de Horia Lovinescu. Sînt
în pregătire spectacole cu
„Plicul" și „Cadrilul" (în
română si maghiară), piese
de L. Blaga, M. Sebastian,
Romulus Guga. Shakes
Teatrul Național din Timișoara și-a deschis recent stagiu
la
nea cu spectacolul „Iubirile de-o viață" de Platon Pardău peare. Gorki etc... Si
Teatrul Național din ClujNapoca premiera „Plicul"
va marca centenarul naște
formative). După cum se ză la monodrama lui Mi rii lui Liviu Rebreanu.
știe însă, deși intitulate- hai Radulescu „Totul pe o Vor urma piese de Mihail
„instituții de spectacole", carte". Așteptăm cu interes Sorbul, Th. Mazilu, D. R.
teatrele nu se reduc nu spectacolele dună romanul Popescu, Al. Sever, Viorel
mai la atare activități. Ca „Pădurea
soinzuratilor" Cacoveanu, Tudor Popescu,
niște adevărate „vetre de apoi după „Matca", și ca să ne oprim doar la
cultură", ele introduc în după piesele lui A. Do- repertoriul românesc. Tea
planurile lor de activitate, hotaru.
Ion'
Băieșu, trul Național din Iași s-a
încă de pe acum, numeroa T.
Popescu.
ca
și oprit. în deschidere, asupra
se acțiuni culturale cu ca „Vicleniile lui Scapin" cu piesei lui Mihai Sebastian
racter mai larg : concepe Horațiu Mălăele în rolul „Insula". Se pregătesc :
rea unor manifestări în titular (regia : Al. Dabija). „Arma secretă a lui Arhichinate marilor aniversări
Dramaturgia lui Aurel mede" de D. Solomon și —
naționale ; dinamizarea tu
Baranga va reveni in aten la secția din Suceava —
turor spațiilor din incintă ția bucureștenilor prin pre „Răceala" de Marin Sores
prin animarea activităților miera Teatrului Mic cu cu. Teatrul „AI. Davilla"
de studiou, prin realizarea „Mielul turbat" (regia : din Pitești a înscris recent
unor recitaluri, a unor , ex Silviu Purcărete. protago pe afiș nu mai puțin de
poziții — în foaiere ; orga nist : Dinu Manolache). Tot trei premiere : „Mielul tur
nizarea unor stagiuni per aici, se lucrează la texte bat" de Aurel Baranga,
manente în principalele o- inedite de D. R. Popescu, „Slugă la doi stăpîni" de
rașe din zonă, ca și a u- Teodor Mănescu, Paul Eve Carlo Goldoni și „Haina
nor turnee si festivaluri rac, Radu F. Alexandru și cu două fețe" de S. Stra
teatrale: de prestigiu etc. Ilie Ștefan Domașnea (la ti ev etc.
Revenind la premierele Teatrul Foarte Mic). Sînt
Sperăm că, pe lîngă pie
propriu-zise. ale stagiunii, în lucru spectacole ! după sele din repertoriul clasic,
vom sublinia dominanta u- Caragiale. („O scrisoare lucrările dramaturgiei ori
nor creații noi, unele, ine pierdută") și Cehov („Trei ginale. alese, după cite știm,
dite, drame și codiedii de surori").
în urma unei judicioase
actualitate semnate de D.R.
Teatrul de Comedie își selecții în raport cu oferta,
Popescu, Paul Everac, Tu
începe seria reprezentații vor putea asigura specta
dor Popescu, Ion Brad, lor cu : „O dragoste nebu cole axate pe probleme în
Platon Pardău, Adrian Do- nă, nebună, nebună" de semnate, pe fapte autentice
hotaru. Paul Ioachim ș.a.
Tudor Popescu. Tot aici se din viața și munca omului
Imaginea amplorii creații pregătește
un Goldoni, contemporan, vor contribui
lor originale, inspirate din „Slugă la doi stăpîni", cu la formarea unor conștiințe
problematica
actualității, George Mihăiță în fruntea superioare, la îmbogățirea
devine și mai concludentă distribuției. Paul Ioachim sufletească a spectatorilor.
dacă ne amintim că aceste este autorul piesei „Aștep Căci teafful nu-și poate apremiere mult așteptate tam pe ■ altcineva". la atinge misiunea educativă
vor fi programate împreu Teatrul
Giulcști, teatru decit Implicîndu-se des
nă cu noi versiuni ale unor la care
a și avut chis In actualitate si. în
piese consacrate (semnate loc premiera piesei „Să acest sens, pornind in pri
de Aurel Baranga, Dan nu-ți faci prăvălie cu sca mul rînd de la promovarea
Tărchilă, Marin' Sorescu, ră" de Eugen Barbu (regia: unor opere de valoare ale
Al. Voitin ș.a.) sau cu mon
Sanda Mânu, cu Olga Tu- dramaturgiei noastre, in
tări lansate în sezonul tea
dorache ca invitată) si la spirate din realitățile con
tral trecut (piese de D. R. care se află în lucru : „Iar temporane, din eroismul
Popescu. Paul Everac, Ion na in care au murit can muncii și creației, din isto
Băieșu, Fănuș Neagu, Du gurii" de Sorin Holban, ria eroică și exemplară a
mitru Solomon, Eugenia „Bărbierul din Sevilla" de acestor ani. După cum spe
Busuioceanu).
Beaumarchais (cu Sebas răm ca in multe din aces
Așa cum este firesc', vom tian Papaiani; regia: Dinu te opere să fie dominante
asista, de asemenea, la mon
Cernescu) și „Visul unei chipurile actuale, repre
tări reprezentînd viziuni o- nopți de vară" de Shakes zentative, ale oamenilor
riginale asupra unor capo peare (regia Tudor Mărăs- tării, personaje cu virtutl
dopere ale literaturii noas cu). Deosebit de bogat și de model, care să-si găseas
tre clasice sau ale artei u- închegat se prezintă planul că pe scena teatrelor admi
niversale aparținînd lui: Ca- activității viitoare la Tea rabile întruchipări in spec
ragiale, Alecsandri, Shake
trul „Bulandra", proiect în tacole de mare rezonantă,
speare, Moliere. Goldoni, care am identifica drept cu puternic ecou educativ
Cehov, Gorki.
dominantă abordarea origi în rîndul spectatorilor.
Astfel, Teatrul Național nală a unor texte consa
„I.L. Caragiale" va prezen
crate. A și avut loc pre
Natalia STANCU

„Cine n-a fost la Iași, scria
acum citeva decenii Nicolae Iorga,
nu se poate pătrunde după cuviin
ță de spiritul trecutului nostru care
trăiește in acest loc mai viu și mai
bogat decît oriunde...". Alături de
Alba lulia, Cluj-Napoca, Craiova
sau Timișoara, Iașiul este unul din
reperele importante pe harta spi
rituală a poporului nostru. De-a
lungul secolelor, comori de sensi
bilitate românească au fost mate
rializate aici în creații folclorice, în
rostirea cronicarilor, poeților șl
cîntăreților, în făurirea la 1 643 a
Cărții românești de învățătură, in
plăsmuirile de nepieritoare frumu
sețe ale creației plastice și mu
zicale. Nu putem vorbi despre
istoria acestei mîndre așezări, prin
tre primele care au dat ființă con
științei de neam, fără a aminti ro
lul important pe care 1,-au avut
aici revoluționarii de la 1848 și mai
tîrziu cei ce au luptat pentru
Unire, fără a aminti, fie și în
treacăt, rolul progresist avut aici
de „Dacia literară",
„Junimea",
„Convorbiri literare", „Contempo
ranul" sau „Viața Românească".
Dar dacă în mare măsură Iașiul
este un loc al istoriei românești,
capabil să trăiască veșnic în con
știința națională prin muzeele și
monumentele sale, el este deopo
trivă un oraș modern aflat In plină
dezvoltare pe coordonatele indus
trializării socialiste. Impresionante
citadele ale industriei moderne
străjuiesc astăzi cu siluetele lor
maiestuoase străvechea cetate de
scaun a Mușatinilor lui Ștefan ;
cartiere cu blocuri noi, conforta
bile își înalță silueta zveltă spre
soare, înconjurind, într-o simbolică
alăturare, emblematicul monument
al Independenței. Valorile contem
porane se alătură celor trecute
•creînd la rîndul lor noi tradiții, cu
nimic mai prejos decît cele, de
altădată. O puternică mișcare lite
rară, plastică și muzicală, cu o
largă arie de cuprindere, cu crea
tori de real prestigiu cultural con
tinuă să răspundă marilor întrebări
ale vremii și ale conștiinței pro
prii. Vorbindu-ne despre memora
bilele tradiții ale culturii ieșene,
tovarășul Pavel Florea — președin
tele comitetului județean de cui-'
tură si educație socialistă — men
ționa faptul că. spre deosebire de
fenomenele culturale de odinioară,
astăzi se poate constata o antre
nare foarte largă a maselor de
oameni ai muncii spre Înțelegerea
și abordarea complexelor probleme
ale artei și culturii. „Ultimii 20 de
ani, ne spunea, epocă de aur a
culturii și istoriei românești, de
pășesc prin importanța lor timpul
calendaristic pe care II reprezintă.
Inițiativele secretarului general al
partidului, și printre ele aceea a
Festivalului național „Cîntarea
României", au ordonat, au structu
rat evoluția culturii ieșene, ca șl
pe aceea a întregii țări, In toate
domeniile, astfel îneît prin con
ținut,
prin
valoare,
„Epoca
Ceaușescu" reprezintă Înflorirea
marii culturi românești de astăzi
pentru viitor". Cîteva date sînt într-adevăr nevelatoare. Există astăzi,
în întregul județ, instituții cul
turale în .toate localitățile, în toate
comunele și satele adiacente, exis
tă universități cultural-științifice,

case de cultură, cluburi muncito
rești, teatre muncitorești, teatre
populare, edituri, reviste. Există
un fond de carte de o deosebită
valoare care însumează circa 8 mi
lioane de volume. Se citește mult.
Unul din doi locuitori ai județului
figurează ca cititor activ intr-una
din bibliotecile județului. învățămîntul rămîne fără îndoială un in
strument formativ fundamental.
Unul din trei locuitori ai județului
participă la forme organizate de
învățămînt. Prezența culturii în
viața județului este vie, continuă.
Și nu putem vorbi despre forma
rea globală a unui om armonios,
la antipodul celui unidimensional,
fără o educație complexă, compo

lă, obiectivă. O necesitate expri
mată și prin dorința unui public
din ce în ce mai larg de a-și or
ganiza cît mâi armonios mediul de
viată, de a face ca obiectul de artă
să fie o prezență activă în ambian
ța cotidiană. Este o realitate pe
care am înregistrat-o concret în
incinta marelui Combinat de fire
sintetice din Iași. Căci eforturile
membrilor cenaclului „România
pitorească" de aici, cenaclu condus
de inginerul Ion Golovencu, șeful
secției Fire 3, s-a concentrat, cu
precădere, asupra îmbunătățirii
estetice a mediului de producție.
Aici, la Fire 3, în uriașele hale
străbătute zilnic de sute de tone
-de material, în aceste imense în

Arta oamenilor muncii,
pentru oamenii muncii
nentă a culturii umaniste. A pune
și rezolva, potrivit concepțiilor și
metodelor pedagogice actuale, pro
blemele acestor complexe forme de
modelare a conștiințelor înseamnă
a dezbate totodată și rolul activi
tăților culturale. Din acest punct
de vedere, Iașiul se distinge prin
numeroase inițiative de calitate
care se bucură an de an de o largă
participare, manifestări intrate în
tradiția vieții artistice locale. Și
n-ar fi decît să amintim Festiva
lul național de poezie „Mihai Eminescu", Festivalul național al mu
zicii românești, Tîrgul de cerami
că românească — Cucuteni-5 000,
săptămînile culturale ale comune
lor, „Permanențe ale culturii și is
toriei poporului român" •— gene
ric care cuprinde manifestări com
plexe în toate centrele cu vestigii
istorice de valoare sau manifestă
rile special dedicate unor mari
scriitori și oameni de cultură
ieșeni.
Creația artiștilor amatori este un
alt domeniu în care la Iași, ca
pretutindeni tn țară, s-a impus o
concentrare a efor.turilor in vede
rea obținerii, an de an, a unor
rezultate superioare. Dinamica acestei evoluții este elocventă nu
doar prin calitate, ci și printr-o
creștere cantitativă. De la 3 208
formații artistice, prezente în pri
ma ediție a Festivalului național
„Cîntarea României", s-a ajuns
actualmente la 11 555. De la 95 539
artiști amatori participant! la
prima competiție, actuala ediție a
consemnat prezenta a 239 097. De
la 1 412 cercuri și cenacluri, cu
35 082 creatori, prezente la prima
ediție, s-a ajuna tn ediția a V-a
la 2 970 cercuri și cenacluri cu
53 662 participant!. Multilateralita
tea acestor procese de educație so
cialistă, de creștere continuă a ni
velului de cultură și civilizație a
întregului popor s-a accentuat prin
politica consecventă a partidului și
statului nostru de susținere, de
încurajare a activității artiștilor
amatori. In acest context, arta,
creația au devenit dintr-o „podoa
bă a spiritului", o necesitate socia

căperi de-a lungul cărora se des
fășoară. de asemenea zilnic. în pro
cesul prelucrării, fire a căror lun
gime se măsoară în milioane de
kilometri, cenaclul a întreprins în
frumusețarea mediului de muncă.
A vopsit pereții halelor în culori
calme, odihnitoare, a realizat cîteva
moderne panouri decorative, a or
ganizat expoziții cu lucrări de
artă ale copiilor, a creat vitralii
pentru spațiul destinat cantinei, a
încercat să înfrumusețeze amba
lajele. „Mii de oameni petrec mii
de ore în acest mediu și ne-am
gîndit că inițiativele noastre pot
avea un rol modelator, că ele pot
influența în bine procesul de pro
ducție — ne spunea tovarășul Ion
Golovencu. Tot așa cum. creînd o
emblemă frumoasă, modernă pen
tru secția din care facem parte, am
apelat, cu bune rezultate, la mîndria membrilor secției de a recu
noaște „marca" locului lor de mun
că nu doar în interiorul secției, ci
și în afara ei. Industria se moder
nizează continuu, forța de muncă
de asemenea, iar cadrul estetic așa
cum am încercat noi să-1 realizăm
trebuie, cred. înțeles ca parte com
ponentă a acestui proces de mo
dernizare".
In procesul creației, obținerea
unor rezultate artistice calitativ su
perioare nu vizează, din partea

membrilor cenaclului, In primul
rînd o nouă, o strictă specializare,
cît. îmbogățirea afectivă și spiri
tuală pe care mînuirea culorii o
poate antrena. Rezultatele obținute
de unii dintre cei mai înzestrați
membri ai cenaclului (și ar trebui
să amintim aici pe inginerul Ion
Golovencu, operatorul chimist Ga
briel Gheorghiu, electricianul Petru
Diaconu, proiectanții Mihai Sarchis, Puiu Nicolae și mulți alții)
s-au materializat în organizarea a
12 expoziții, în intîlnirile și discu
țiile despre artă, îndrumate cu exi
gență de profesorul și criticul ds
artă Radu Negru, in excursiile cu
caracter documentar organizate
anual. Nu sînt insă singurele acti
vități culturale cu care secția Fire
3 se poate mîndri. Brigada artis
tică a secției, care este și brigada
artistică a întregului combinat, s-a
impus prin calitatea programelor
și a interpretării nu doar în ca
drul combinatului, ci și în afara
lui, la numeroasele competiții la
care a participat. Tovarășa Nane
Elena, secretara comitetului sin
dical pe combinat, enumera un
frumos palmares. Premiul I obținut
de două ori in cadrul Festivalului
național „Cîntarea României", pre
miile I obținute : în 1983 la Căîan
— Festivalul „Sub arcuri de lu
mini", în 1984 la TîrgOviște — con
cursul „Oameni și fapte", în 1985 —
la concursul național „Retortele chi
miei". Valoarea efortului uman a
depășit în acest caz cadrul strict
individual căpătînd, ca orice efort
constructiv îndreptat îm direcția
perfecționării omului, un sens an
gajat, patriotic. Confruntarea cu
propriile posibilități dar și cu re
zultatele măiestriei colegilor, cu
opiniile unui public foarte larg dobîndește aceleași largi și generoase
sensuri și în cazul activității an
samblului folcloric „Firicelul", de
ținătorul premiului I la toate edi
țiile Festivalului național „Cînta
rea României", sau al cenaclului
de creație literar-artistică „Otilia
Cazimir". Căci și în această impre
sionantă citadelă a industriei mo
derne, în care lucrează aproxima
tiv 9 000 de oameni, artiștii ama
tori au tot mai largi posibilități de
a contribui la înfrumusețarea spi
rituală a semenilor alături de care
participă cotidian la dobîndirea
unor noi și importante succese în
muncă.

Marina PREUTU
Manole CORCACI
corespondentul „Scinteii"

Un examen al tinerelor talente
Sub egida Consiliului Național
al. Organizației Pionierilor, la Su
ceava. s-a desfășurat cea de-a
XIV-a ediție a prestigiosului Con
curs muzical de interpretare in
strumentală „Ciprian Porumbescu",
dotat cu trofeul „Lira de aur".
Ediția din acest an a reunit
175 de concurenți, care și-au arătat
talentul și virtuțile interpretative
în fața unui numeros public, a unui
juriu alcătuit din cadre universi
tare de la conservatoarele din
București, Iași și Cluj-Napoca și
avîndu-1 ca președinte pe conf.
univ. Ion Cheptea, șeful catedrei
de instrumente de la Conservatorul
„Ciprian Porumbescu" din Bucu
rești. Prin felul cum au evoluat,
concurenți! au demonstrat că s-au
apropiat cu dragoste și pricepere
de comorile muzicii universale și
de frumusețile creațiilor românești,
elevul Pavlică Bogdan, pianist în
vîrstă de 14 ani. de la Liceul de
artă „George Enescu" din Bucu
rești, ciștigător al „Diplomei de
laureat" și al marelui trofeu „Lira
de aur", ceilalți laureați demonstrind sensibilitate, tehnică inter
pretativă. Dar, manifestările competiționale au fost însoțite și de o
bogată
activitate
concertistică,
mulți dintre concurenți susținind
microconcerte și recitaluri in uni
tăți economice, tabere pionierești,
la cămine culturale, precum și in
satul copilăriei compozitorului al
cărui nume îl poartă concursul.
„Cea de-a XlV-a ediție a Con
cursului muzical de interpretare
instrumentală «Ciprian Porumbes
cu»-, manifestare artistică repre.zentativă circumscrisă Festivalului
’național «Cintarea României», —
spunea conf. univ. Ion Cheptea —
s-a constituit intr-un cald și nobil
omagiu adus aniversării a două de
cenii de la Congresul al IX-lea, de
cînd în fruntea partidului se află
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Con
cursul s-a dovedit a fi o fericită
idee a celor care l-au inițiat. Co
piilor li se dă prilejul să se con
frunte cu colegii lor, cu juriile
competente, ceea ce îi face să-și

sporească permanent autoexigență,
dorința de autodepășire. în același
timp, concursul este un loc și un
prilej de acumulare a experienței
competitionale, fără de care nu
este de conceput formarea unui
artist concertist. Faptul că se des
fășoară anual a ținut mereu trează
o binevenită emulație în rindurile
copiilor și profesorilor lor. compe
tiția contribuind la consacrarea
unor autentice talente, de talia
Mihaelei Martin, care au devenit
personalități ale muzicii românești.
I.a actuala ediție, alături de școlile
din marile centre de tradiție ale
învățământului muzical, și vieții ar
tistice. s-au evidențiat multe alte
localități mai mici. Aceasta do
vedește că. acolo unde sînt profesori
capabili și pasionați, școli bine or
ganizate, talentele se dezvoltă
admirabil pe linia performantelor
tehnice șl cerințelor interpretării
adecvate a diferitelor stiluri mu
zicale".
„Aș sublinia — completa conf.
univ. Anton Zeman, (compozitor),
de la Conservatorul „George Enes
cu" din Iași, membru al juriului
— că discutăm, evident, despre
copiii carex se pregătesc special în
școli cu clase de artă și în licee de
muzică. Condițiile de studiu sînt
excelente, datorită dotării cu ceea
ce este necesar a școlilor și mai
ales a liceelor. Este vorba apoi de
faptul că învățămîntul muzical ro
mânesc are cadre didactice de
mare valoare. Copiii, tinerii au po
sibilitatea să-și afirme talentul și
măiestria interpretativă în cadrul
generos oferit de Festivalul natio
nal «Cintarea României», căruia i
se circumscrie și concursul de la
Suceava, care a devenit o întrecere
foarte pretențioasă, un concurs
profesional efectiv. Printr-o con
tinuă muncă pentru perfecționarea
măiestriei interpretative, copiii de
pășesc stadiulde exercițiu de școa
lă. realizînd, unii dintre ei. adevă
rate interpretări de maturitate, de
valoare".

Sava BEJINARIU
corespondentul „Scinteii"

Casa de cultură
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tehnice, 40 la sută cunoștințe economico-administrative, 10 ia sută
comerciale, 10 la sută financiare, 10
la sută contabile și circa 10 la sută
din domeniul pazei și protecției.
Cu alte cuvinte, specificul activită
ții directorului unei unități econo
mice impune ca el să aibă o pregă
tire preponderent economică.
Care este situația în învățămîntul
nostru superior față de asemenea
exigențe reale ale vieții ? Practica
arată că în timp ce facultățile eco
nomice acordă disciplinelor cu ca
racter tehnic, pină la 15—20 la sută
din timpul planurilor de învățămînt,
In învățămîntul tphnic disciplinele
economice ocupă doar 4—5 la sută
cel mult, în rarisime cazuri, 6—7 la
sută, ceea ce, trebuie recunoscut,
este insuficient. „Să înțelegem bine
— sublinia secretarul general al
partidului — că muncitorul, ingine
rul, tehnicianul, toate cadrele noas
tre, ain orice sector, cercetătorul,
savantul, medicul, profesorul trebuie
să gindească și in spirit economic,
in spiritul răspunderii față de avu
ția națională, față de dezvoltarea
generală a patriei noastre socia
liste".
în condițiile autogestiunil econo
mice și ale autoconducerii muncito
rești, cînd oamenii muncii înșiși,
proprietari ai mijloacelor de pro
ducție și beneficiari ai activității
desfășurate cu ele, sînt subiecții
conducerii, fiecare loc în structura
muncitorului colectiv productiv tre
buie ocupat de omul cel mai com
petent a îndeplini munca respec
tivă.
Toate acestea pun în lumină fap
tul că, potrivit vechiului principiu
„omul potrivit la locul potrivit",
fiecare cadru trebuie să ocupe locul
pentru care are pregătirea și apti
tudinile cuvenite — cadrele de di
ferite specialități nefiind substitui
bile în profesie fără pericolul im
posturii, care provoacă pagube eco
nomiei — și că desfășurarea în

bune condiții a activității economiș
tilor presupune atit pregătirea lor
adecvată, cit și pregătirea econo
mică satisfăcătoare a tuturor celor
care participă Ia desfășurarea pro
cesului reproducției lărgite și creș
terii economice. Iar importanța acestor exigențe sporește pe măsu
ra înaintării economiei naționale pe
drumul creșterii de tip intensiv, in
cadrul căreia mărirea sistematică a
eficienței economice și, pe baza ei,
a celei sociale a activității constituie
problema-cheie.
Prin natura ei, decizia în econo
mie are un caracter complex și, de
aceea, presupune o abordare multi
și pluridisciplinară, necesitind cu
noștințe economice, tehnice, juri
dice, politice ș.a.m.d. complexe. în
calitatea sa de specialist in științele
economice, în cercetarea și analiza
rea fenomenelor și proceselor reale
din viața economică, în studierea
nevoii sociale și a sistemului dina
mic de resurse, în căutarea căilor de
sporire a raționalității și eficienței
economice a desfășurării reproduc
ției, în organizarea și conducerea
proceselor economice, economistul
trebuie să fie un participant activ
și de seamă la adoptarea deciziilor.
Este de la sine înțeles că pentru
aceasta, în posturile cu caracter
economic din unități, pînă sus, în
organele economice centrale, trebuie
să fie economiști de formație. Acolo
unde șefii compartimentelor de pla
nificare, aprovizionare, comerciali
zare ș.a.m.d. nu au pregătirea eco
nomică cuvenită, convocarea lor
spre a participa la adoptarea de de
cizii ca reprezentanți ai resoartelor
economice nu constituie decit o ilu
zie a consultării competențelor. Tot
așa, nu se poate vorbi de o utilizare
corectă a cadrelor economice din
unități etc., atunci cînd acestea nu
sînt consultate ori ascultate cu te
meinicia cuvenită în procesul discu
tării și adoptării deciziilor. Nu mai
vorbim de cazurile în care condu
cerile apelează la economiști abia
după ce au adoptat, fără ei, decizii

care dau rezultate necorespunză
toare, și lor li se rezervă doar „ro
lul" de a găsi modalități de camu
flare a realităților.
Dezvoltarea economică modernă
presupune ca fiecare leu cheltuit să
fie recuperat și să aducă un venit
net. însăși lupta pentru optimul so
cial nu poate fi concepută în afara
asigurării eficienței economice ma
xime a activității unităților. In le
gătură cu aceasta, nu o dată, eco
nomistul este considerat un specia
list căruia i se pune o problemă

Din această perspectivă, tovarășul
Nicolae Ceaușescu sublinia la plena
ra comună din iunie a.c. că rolul
economistului in adoptarea decizii
lor cu caracter economic este nece
sar să crească. Noul mecanism eco
nomic presupune, de altfel, acest
lucru in cel mai înalt grad. Legea
planificării cere, bunăoară, ca, por
nind de jos în sus, planificarea să
se efectueze numai pe baza studie
rii temeinice prealabile a pieței in
terne și externe și a asigurării des
facerii producției. Acest lucru pre-

tură cu eficiența economică șl eco
logică. Uitindu-se că resursele ma
teriale Intr-o perioadă determinată
sînt limitate, sînt cazuri cînd se in
troduc în producție mașini, instala
ții, tehnici, ori se creează așa-zise
produse noi care sporesc costurile
pe unitatea de efect util, dăunînd
eficienței economice a respectivei
unități sau sporind (datorită consu
murilor mari de energie, de materii
prime, lipsei de fiabilitate etc.),
cheltuielile pe unitatea de efect util
la beneficiari. Uneori sînt provocate

Economistul în procesul elaborării deciziilor
■s

spre rezolvare, Iar el, în loc de una,
indică n soluții posibile, fiecare cu
avantajele și dificultățile ei, cu ra
portul ei între efectul util și efort.
Este și firesc să fie așa, deoarece
economistul trebuie să analizeze
realitățile în toată complexitatea și
dinamica lor, să depisteze cit mai
multe și mai bune posibil variante
de soluționare a problemelor, ca fo
rurile colective de decizie — evi
dent, la care să participe și el — să
poată alege pe cea care oferă cea
mai convenabilă relație între efec
tele utile reale urmărite pe termen
scurt, mijlociu și lung, și eforturile
făcute de economie spre a le asigu
ra. Totodată, merită remarcat că
nici inginerul nu are dreptul de
a-și concepe activitatea în afara
realizării eficienței economice. Ridi
carea eficienței producției sociale
constituie, prin urmare, problema
vitală și răspunderea comună a
economiștilor și inginerilor, ca și a
tuturor celorlalți lucrători din eco
nomie, iar in această acțiune eco
nomistul trebuie să fie un factor
motor.

supune ca economiștii să-și desfă
șoare întregul instrumentar al cu
noașterii vieții economice și inclu
derii în plan a exigențelor ei dina
mice. în concordanță cu exigențele
legilor obiective, dispozițiile legale
prevăd adaptarea cuvenită a pro
ducției la nevoia socială în schim
bare. Dar toți economiștii luptă
cit se cuvine pentru realizarea aces
tei cerințe elementare și înfrîngerea rezistențelor conservatoare afla
te in calea1 ei 7 Din păcate, nu. Le
gile economice obiective și, în lu
mina lor, dispozițiile legale cer, de
asemenea, introducerea rapidă și
eficientă a progresului tehnic și teh
nologic In producție. Dar uneori
se raportează introducerea progresu
lui tehnic In Întreprinderea x sau y,
uitindu-se apoi generalizarea Iui.
Or, in toate aceste cazuri, economis
tul trebuie să-și exercite energic rolul
de propulsor al noului eficient. Tot
odată, nu trebuie uitat că realizarea
progresului tehnic presupune asigu
rarea progresului economic și eco
logic. Și totuși, noul tehnic este pri
vit uneori, de către unele unități
economice, în sine, iar nu în legă

pagube mediului înconjurător, uitîndu-se că progresul tehnic trebuie să
însemne și progres ecologic și că, și
tn această materie, profilaxia este
mai ieftină decit terapia. La rîndul
lor, promovarea cercetărilor științifi
ce, a invențiilor și inovațiilor, aplica
rea lor cit mai rapidă în producție
spre a le spori calitatea și eficienta
se impun, prin însăși firea lucruri
lor. a sta in atentia economiștilor, ca
și utilizarea promptă a tuturor mij
loacelor economice legale de a le
impulsiona.
Desigur, exemplificările de mal
înainte nu epuizează bogăția realită
ții. Ele subliniază însă că rolul eco
nomistului In stabilirea structurii șl
desfășurarea eficientă a reproducției
poate și trebuie să crească foarte
mult. Cine, mal profund decît el,
poate Înțelege că de mărirea puter
nică a eficacității utilizării resurselor
umane, materiale, tehnico-științifice,
financiare etc., depind decisiv aco
perirea crescîndă a sistemului de
nevoi in bunuri și servicii ale popu
lației, competitivitatea tehnică și eco
nomică a produselor la export, în
general eficiența comerțului nostru

exterior î Tot Iui îi revine sarcina
de mare răspundere, dar și de onoa
re, a urmăririi îndeplinirii în bune
condiții a prevederilor noului plan
cincinal ca, din punctul de vedere al
calității și competitivității tehnice și
economice, 95 la sută din produse să
atingă nivelul mondial, iar circa 2—5
la sută să se plaseze în frunte. în
această luptă hotărîtoare pentru pro
gresul nostru economic și social,
economistul are menirea de a con
vinge că ridicarea calității produse
lor și serviciilor privește deopotrivă
exportul, produsele și serviciile des
tinate consumului intern, că ridica
rea grabnică la nivelul cuvenit a
calității producției pentru populație,
de către fiecare, constituie atît o
problemă de excepțională însemnătate economică, cît și o problemă
de respect de sine, de respect re
ciproc al producătorilor — proprie
tari și beneficiari.
Fiind un reprezentant al colectivi
tății, al societății, specializat în gos
podărirea eficace a mijloacelor aces
tora, economistul trebuie să fie, de
aceea, un adevărat luptător și pe
dagog in rîndul celor ce muncesc
pentru realizarea eficienței econo
mice. Lupta pentru eficiență, pentru
rentabilitate în întreprindere trebuie
văzută nu izolat, ci în legătura ei
organică cu ansamblul economiei na
ționale. Adevărata eficiență econo
mică și respectiv rentabilitate a unei
întreprinderi socialiste este aceea
care sporește venitul național. Nu
este reală acea eficiență sau renta
bilitate care se realizează prin în
răutățirea calității produsului și pro
vocarea la beneficiari a risipei de
mijloace. Economistul trebuie să de
termine pe toți colaboratorii la pro
cesul reproducției lărgite ’ să țină
seama că în socialism criteriul gene
ral absolut al eficienței producției
sociale il constituie ridicarea bună
stării membrilor societății, că toate
criteriile de eficiență trebuie să fie
realizate tn condițiile respectării acestuia. Cu alte cuvinte, economistul
este chemat să acționeze pentru dez

voltarea conștiinței economice socia
liste moderne a membrilor societății
noastre.
Sporirea participării, a rolului și
responsabilității economiștilor în
viața noastră economică, în adopta
rea deciziilor pune noi și importante
sarcini și în fața învățămîntului eco
nomic superior. Este o realitate că
învățămîntul economic superior, cer
cetarea științifică din domeniu au
adus o contribuție remarcabilă la în
zestrarea țării cu cadre de înaltă
calificare, profund devotate poporu
lui, partidului și socialismului, al
căror aport la dezvoltarea economică
a țării și-a găsit, nu o dată, o bine
meritată apreciere. Acum însă este
vorba de faptul că intrarea Româ
niei cu întreg frontul economiei sale
naționale pe făgașul dezvoltării in
tensive necesită noi și importante
progrese, atît în cercetare, cît și în
învățămînt, pe linia formării viitori
lor specialiști ca economiști de con
cepție și acțiune, inovațivi, capabili
să depisteze la timp contradicțiile,
să Ie prevadă mișcarea, șă găsească
și să aplice temporal optim soluțiile
cuvenite, curajoși în eradicarea ruginei birocratice și în promovarea
noului progresist, a politicii de efi
ciență economică reală urmărită de
partid. Neîndoios, sporirea rolului
economiștilor în adoptarea deciziilor
necesită și crearea în unități a unor
organisme obștești specializate ale
lor — așa cum inginerii și tehnicie
nii au A.S.I.T.-ul, sau juriștii asocia
ția lor — pentru ca, sub conducerea
organelor de partid, ei să poată
discuta problemele in mod profesio
nal, aprofundat și organizat, și să
facă apoi propunerile cuvenite.
Călăuziți de partid, neîndoios că
economiștii, cu patriotismul fierbin
te și pasiunea , profesională care îi
caracterizează, ca și celelalte cate
gorii de specialiști, vor ști să ridice
munca lor pe noi trepte calitative și
de răspundere, sporindu-și astfel,,
mai departe, contribuția la progresul
economic cerut de Congresul al
XIII-lea al partidului.
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Excelenței Sale
Domnului MIGUEL DE LA MAD1 HURTADO
Președintele Statelor Unite Med
DAD DE MEXICO
Am aflat cu tristețe despre pierderile de vieți ceti și marile daune
materiale provocate de cutremurul de pămînt caiavut loc recent în
Mexic.
în numele poporului român și al meu personalransmit sentimente
de adincă compasiune, iar familiilor celor dispăruți re condoleanțe.

NICOLCEAUȘESCU
dintele
Republictialiste România

Cronica
r.

zile

La invitația Consiliului Național
al Frontului Democrației și Unității
Socialiste, în perioada 16—20 sep
tembrie, ne-a vizitat țara O delega
ție a Comitetului Central al Fron
tului Național din R.S, Cehoslovacă,
condusă de Tomas Tfavnicek, vice
președinte al Comitetului Central al
frontului.
In timpul șederii în țara noastră,
vicepreședintele Comitetului Cen
tral al Frontului Național din R.S.
Cehoslovacă a fost primit de tova
rășul Ion Stoian, membru supleant
al Comitetului Politic Executiv,
secretar al C.C. al P.C.R.
De asemenea, delegația a avut
convorbiri la Consiliul Național al
Frontului Democrației și Unității So
cialiste cu tovarășa Tamara Dobrin,
președinte al Biroului Executiv al
Consiliului Național al F.D.U.S., pre
cum și la Marea Adunare Națională,
Ministerul Sănătății și la unele organizații componente ale F.D.U.S.
Delegația cehoslovacă a vizitat
obiective economice și social-culturale din București și din județele
Constanța și Tulcea.
★

S-a încheiat cea de-a V-a ediție a
concursului național al filmului de
amatori cu tematică de Cruce roșie

și sănățațefășurat la Sibiu, în
cadrul mafrilor ce preced ’tra
diționala amină a Crucii Ro
șii" — 22-iptembrie — cele 45
filme de fietraj, cu profil ar
tistic, doclar didactic, care au
intrat in btiție, s-au distins
printr-o |ă problematică reflectînd gpartidului și statului
nostru peicroțirea sănătății ce
tățenilor, ul de solidaritate și
întrajutoriimană, modalități de
prevenire ccidentelor și îmbol
năvirilor, ruirea populației în
tehnica a’ii primului ajutor.
La inch concursului, juriul
a acordatiiul I filmelor „Che
mare" șitru viață",. realizate
de Comitje Cruce Roșie al ju
dețului S premiul II filmului
„Balada“|Uizare a cineclubului
„Oțelul Idin județul Caraș-Severin, ffemiul, III filmului
„Creștemri, voioși, voinici",
aparținirpclubului „Pelendava"
din judd>lj. Au mai fost con
ferite pi speciale și mențiuni
unor pr<j ale cinecluburilor din
Bucufeșt din județele Bacău,
Bihor, (Ji, Covasna, Dîmbo
vița, lai Iași, Maramureș, Su
ceava, Vi.
(Agerpres)

Închiderea festivă a Șantierului national

în atmosferă însuflețitoare, de
puternică angajare în muncă și in
tensă activitate creatoare a între
gului popor pentru înfăptuirea' în
tocmai a obiectivelor dezvoltării
economico-sociale pe acest an și pe
ansamblul cincinalului, pentru asi
gurarea trecerii cu succes la înfăp
tuirea obiectivelor și sarcinilor nou
lui cincinal 1986—1990, vineri a avut
loc închiderea festivă a Șantierului
naționaj al tineretului de la Sis
temul de îmbunătățiri funciare
București-Nord.
La acest obiectiv important desti
nat dezvoltării potențialului pro
ductiv al păfnîntului, asigurării
unor, producții sigure și stabile
și-au desfășurat activitatea 2.800 de
brigadieri, care au efectuat lucrări
a căror valoare depășește 260 mi
lioane lei. Prin efortul lor, al tine
rilor îmbrăcați în salopete albastre
cu ecuson de brigadier, s-au execu-

tat lucrări de desecare pe 23 000
hectare, de irigații pe 6 850 hectare,
a fost amenajată prin modelare. și
drenaj o șuprafață de 3 978’ hectare
și au fost executate 248'construcții
hidrotehnice.
Voința neabătută și elanul entu
ziast al tinerilor brigadieri de la
Sistemul1 de îmbunătățiri funciare
sint' ilustrate și de faptul că, în pe
rioada funcționării, în întrecerea
utecistă dintre șantierele naționale
ale tineretului, S.N.T. — BucureștiNord s-a situat constant pe primele
locuri.
Raportînd încheierea misiunii fn-'
credințate de partid, de secretarul
său general, participanții la adu
narea festivă de încheiere a lucrări
lor la Șantierul național al tinere
tului București-Nord au adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu o telegramă în care se spune :

Dorim să vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar
general, că brigadierii, întregul nostru tineret prețuiesc cu nețărmurită
mindrie patriotică munca neobosită pe care o desfășurați pentru prospe
ritatea și înflorirea patriei noastre socialiste, pentru stăvilirea cursei
înarmărilor și salvgardarea păcii. Urmindu-vă neabătut exemplul revo
luționar de muncă și viață, vom acționa cu toate forțele și energia crea
toare specifice vîrstei tinere pentru a fi la înălțimea încrederii ce ne-ați
acordăt-o, onorînd pe deplin deviza „Participare, Dezvoltare, Pace", de
viza uneia dintre cele mai generoase și de răsunet inițiative românești,
marcată la scară planetară — Anul Internațional al Tineretului.
înfăptuirea luminoaselor obiective ale dezvoltării țării noastre, prefi
gurate in hotăririle Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist
Român — fundamentate cu contribuția decisivă a gindirii dumneavoastră
cutezătoare, profund științifică și consecvent revoluționară — impune
sporirea și mai puternică a angajării tinerei generații în realizarea
următoarei etape din Programul partidului, a cărei înfăptuire va trans
forma țara noastră intr-o țară industrial-agrară multilateral dezvoltată.
Ne angajăm, in fața partidului, a dumneavoastră, tovarășe secretar
general, să facem totul pentru ca viitorul nostru, pe care sîntem chemați
să-1 pregătim și să-l construim sub conducerea organelor și organizații
lor de partid, să fie tot mai bun și luminos. Vom munci mai mult și mai
' bine pentru a amplifica mărețele realizări obținute de poporul nostru in
anii libertății și demnității noastre, în mod deosebit în cei 20 de ani de
cind in fruntea partidului și a statului vă aflați dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe secretar general, perioadă pe care cu aleasă
mindrie patriotică o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", epoca tinereții
noastre revoluționare.

PANOUL FRUAȘILOR PE OPT LUNI

ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI
ȘI DISTRIBUȚIEI
ENERGIEI ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de re
țele electrice Suceava cu 632,1
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu: 8,7 la sută la
producția netă- în activitatea de
construcții-montaj, 10,5 la sută la
productivitatea muncii.
Unitatea s-a încadrat lri prevede-1
rile de plan privind repartițiile de
energie electrică și a redus consu
mul propriu tehnologic cu 5,2 la
sută față de plan ; cheltuielile ma
xime la 1 000 lei producție de con
strucții-montaj au fost mai mici
decît cele planificate cu 2,1 la sută.
„v o
Locul „
II : întreprinderea
de xre-țele electrice Vaslui cuOT? puncte.
Locul III : întreprinderea de rețele electrice Timișoara cu 566
puncte.

ÎN DOMENIUL
FORAJULUI SONDELOR
DE ȚIȚEI ȘI GAZE
Locul I : Schela de foraj Bă
lăria, județul Giurgiu, cu 519,8
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 17,7 la. sută la
producția fizică la forajul de exploatare și injecție, 9,8 la sută la
viteza de lucru la forajul de cercetare geologică, 13,8 la sută la
sonde terminate din foraj, 14,3 la
sută la viteza de lucru la forajul
de exploatare și injecție, 4,6 la sută
la volumul producției ce revine pe
O persoană ; consumurile de ma
terii prime și materiale, au fost sub
cele normate cu 39 la sută, iar
cele de energie electrică și combustibil cu 6,4 la sută.
Locul II : Schelă de foraj MeUnești, județul Dolj, cu 415,4
puncte.
Locul III : Schela de foraj Zădăreni, județul Arad, cu 333,9
puncte.
ÎN INDUSTRIA PRODUSELOR
REFRACTARE, CARBUNOASE
ȘI ABRAZIVE
Locul I : întreprinderea de produse cărbunoase Slatina cu 764,6
puncte.
. Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 7,6 la sută la pro
ducția fizică, 7 la sută la produc
ția netă, 11,9 la sută la producțiamarfă vîndută și încasată, 7 la sută
la productivitatea muncii și la be
neficii ; depășiri de plan au mai
fost obținute la export ; unitatea
s-ă încadrat în prevederile de plan
privind cheltuielile totale și mate
riale la 1 000 lei producție-marfă.
Locul II întreprinderea de pro
duse abrazive Bîrlad, județul Vas
lui, cu 755,8 puncte.
Locul III : întreprinderea „Carbochimi" — Cluj-Napoca cu 603,2
puncte.
ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI
ȘI UTILAJE ELECTRICE,
MOTOARE ȘI MATERIALE
ELECTROTEHNICE
Locul I : întreprinderea ..Electrobanat" — Timișoara cu 671,7
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 3,6 la sută la
producția fizică. 2 la sută la pro
ducția netă, 16,1 la sută la ex
port, 1,1 la sută Ia producția-marfă
vindută și încasată; depășiri de
plan au mai fost obținute la pro
ductivitatea muncii și la beneficii;
consumurile de materii prime și
materiale au fost sub cele norma
te cu 5 la sută, iar cele de energie
electrică și combustibil cu 4,5 la
sută.
Locul II: întreprinderea de celu
le prefabricate Băilești, județul
Dolj, cu 661 puncte.
*) Indicatorii privind produc. (ia netă, costurile de producție
șt beneficiile sint calculați pe
șapte luni.

U.R.S.S.: Noi magistrale

îmbunătățiri funciare Bucuresti-Nord
ț
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Publicăm în continuare rezultatele obțin întrecerea socialistă
de alte colective fruntașe de oameni adi din industrie, con
strucții, transporturi, unități agricole.
Potrivit punctajului general stabilit fa realizării indicatori
lor prevăzuți in criteriile de organizare 'ecerii socialiste, la 31
august *) pe primele locuri se situează :

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

al tineretului de la Sistemul de

au fost mai mici decît cele planifi
cate cu ci,4 la sută.
Locul II : Combinatul pentru
producerea și industrializârea căr
nii' de porc Ialomița cu 341,5
puncte.
Locul III : întreprinderea de stat
pentru creșterea și îngrășarea cor
eilor Bonțida, județul Cluj, cu 270,2
puncte.

INDUSTRIA
DE M1MENTE, COSMETICE,
RANȚI, LACURI
LOG : • întreprinderea de
ÎN SECTORUL
medic? și colorând „SintoDE CONSTRUCTII-MONTA.T
farm“jcurești cu 620,6 puncte.
AL CONSILIILOR POPULARE
Prin indicatori de plan au
JUDEȚENE ,
fost cl cu : 3,2 la sută la pro
Locul I : Trustul antrepriză ge
ducția 1 la sută lă producția .
nerală de construcții-montaj Ba
fizică) sută la producția-marcău cu 835,5 puncte.
fă vilii încasată, 3,6 .1a sută la
Principalii indicatori de plan .au
produtea muncii, 3.1a sută la
fost depășiți cu : 9 la sută la pro
benefî,7 la sută la livrări de
ducția netă de construcții-montaj,
mărfifondul pieței; consumu
12 la sută la numărul de locuințe
rile ciorii prime și materiale
date în folosință, 2.2 la sută la
au fd cele normate cu 12 la
productivitatea muncii, 4.5 Ia sută
sută,}le de energie electrică
la producția de construcții-montaj
și coibil cu 16.3 la sută.
terminată ; consumurile de ciment,
Lot; întreprinderea de memetal, combustibil și carburanți
dicăn București eu 599,8
au fost sub cele normate.
Tntrpnrindprpo Hp an_
. Locul II : Trustul antrepriză ge
Lo<: întreprinderea de annerală de construcții-montaj Con
tibioBi cu 386,7 puncte.
stanța cu 729,1 puncte.
Locul III : Trustul antrepriză
ÎN STRIA PRELUCRĂRII
generală
de construcții-montaj Ti
LEMNULUI
miș cu 629,7 puncte.
Loi întreprinderea de mobilicpcorațiuni „Heliade" —
ÎN DOMENIUL POȘTEI
Bucitu 634,3 puncte.
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR
Prii indicatori de plan au
Locul I : Direcția județeană de
fost ti cu : 20,5 la sută la propoștă și telecomunicații Satu Mare
ducțîă, 5,8 la sută lă produccu
369 puncte.
. ția 14 la sută la producțiaPrincipalii indicatori de plan au
mariiută și încasată, 5,1 Ia
fost depășiți cu : 1,5 la sută la
sutălductivitatea muncii; deprestații în unități fizice, 0,7 la
pășiplan au mai fost obținu
sută la volumul activității de poș
te lșicii; consumurile de ma
tă și telecomunicații, 2,4 la sută
terii și materiale au fost sub
la prestări de servicii pentru popu
celeste cu 1,1 la sută, iar cele
lație, 4,2 la sută la beneficii ; chel
de < electrică și combustibil
tuielile la 1 000 lei venituri au fost
cu Sută.
mai mici decît cele planificate cu
L< : Combinatul de indus
3,2 ța sută.
tria! a lemnului „Pipera" —
Locul II : Direcția județeană de
, Buccu 383,9 puncte.
poștă și telecomunicații Iași cu 309
LI : întreprinderea de pro;
puncte.
dusin-mobilă București cu
Locul III : Direcția .județeană de
270,te.
poștă și telecomunicații Neamț cu
303,5 puncte.
ÎN ISTRIA CONFECȚIILOR
ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI
I.: întreprinderea de conAUTO — ALTE MINISTERE
fec'rnicești, județul Olt, cu
83SPLocul I : întreprinderea de tran
Jjilii indicatori de plan au
sport și utilaje pentru construcții
fojșiti cu : 11 la sută la pro Rovinari, județul Gorj — Ministe
ducea, 6 la sută la export, 4 rul Minelor — cu 914,5 puncte.
la la producția-marfă vînduPrincipalii indicatori de plan au
tățsată. 23 la sută la benefi
fost depășiți cu : 20,5 la sută la
cii sută la livrări la fondul
volumul mărfurilor transportate,
pitmsumurile de materii pri29,5 la sută la producția netă, 25,9
mnateriale au fost sub cele
la sută la parcursul mărfurilor ;
nț cu 13 la sută, iar cele de
depășiri de plan au mai fost ob
erelectrică și combustibil cu
ținute, la productivitatea muncii,
20ă.
.beneficii și la indicele de utiliza
re a unei tone capacitate ; chel
. |II : întreprinderea de confeilcan, județul hunedoara,
tuielile la 1 000 lei venituri brute
din transporturi au fost mai miri
cipuncte.
decît cele planificate cu 11.6 la
III : întreprinderea de conRicău cu 186,6 puncte.
sută, iar consumurile de carburanți au fost sub cele normate cu
Î1USTRIA VINULUI, BERII,
6,8 Ia sută.
Locul II : întreprinderea de
tTULUI, AMIDONULUI,
transport specializat pentru agri
1PELOR minerale
cultură și industria alimentară
ȘI A TUTUNULUI
Brăila — M.A.I.A. — cu 851 puncte.
I : întreprinderea viei $î
Locul III : întreprinderea de
yVîlcea cu 1 057,6 puncte,
transport auto produse petroliere
palii indicatori de plan au
„PECO“-București — M.I.Ch. —
fpășiți cu : 25,6 la sută la
cu 524,1 puncte.
jja netă, 13,3 la sută la proc'atea muncii,’18.6 la sută la
ÎN DOMENIUL REOTTp^țjARn
]de mărfuri la fondul pieței:
ȘI VALORIFICĂRII
<j de plan au mai fost obțiMATERIALELOR REFOLOSIBILE
i producția fizică, producțiaLocul I : întreprinderea județea
yindută și încasată și la benă pentru recuperarea și valorifi
j cheltuielile totale și macarea
materialelor
refolosibile
țla 1 000 lei producție-marfă
Dîmbovița cu 305 puncte.
i mai mici decît cele planifiPrincipalii indicatori de plan au
, 0,2 Ia sută.
fost depășiți cu : 20 la sută la vo
ÎI : întreprinderea de vin
lumul total al materialelor refolo
ranie „Zarea" — București
sibile colectate, 5 la sută la volu
puncte.
mul de achiziții de materii prime
I III : întreprinderea de țide origine animală colectate, 10 la
București cu 605,2 puncte.
sută la volumul fizic de prelucrare
a materialelor refolosibile metali
’REPRINDERI DE STAT
ce, 18 la sută la beneficii ; volu
PENTRU CREȘTEREA
mul fizic al materialelor refolosi
NGRAȘAREA PORCILOR
bile colectate a fost mai mare de
cît cel planificat la oțel, fontă, aI I : Combinatul pentru prolamă, bronz, aluminiu, anvelope.
a și industrializarea cărnii
Locul II : întreprinderea jude
■c Timiș cu 525,2 puncte.
țeană pentru recuperarea și valo
Cipalii indicatori de plan au
spășiți cu : 7,5 la sută la efec- rificarea materialelor refolosibile
Sălaj cu 302 puncte.
de porcine la sfirșitul perioaLocul III : întreprinderea jude
1,2 la sută la livrările de carfondul de stat;. depășiri de țeană pentru recuperarea si valo
rificarea materialelor refolosibile
iu mai fost obținute la proCălărași, cu 284 puncte.
fizică și la beneficii; chele Ia 1 000 lei producție-marfă
(Agerpres)^

13,00 Telex
13,05 La sfîrșlt de săptămlnă (color)
• Cintece de pe la noi O Gala
desenului animat : „Albă ca Ză
pada" (ultima parte) ® Concursul
forestierilor din județul Covasna
• Melodia săptfiminil tn primă
audiție O Expoziție de artă foto
grafică — Sibiu 1985 © Univers
românesc.. 1965—1985. Fapte ale de
venirii : „Investiție de tinerețe"
14,45 Săptămîna politică
15,00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19,20 Actualitatea tn economie
19,30 Teleenciclopedia
19,50 Lumea proverbului muzical (co
lor) — emisiune de varietăți
20.30 Film artistic. „Premiul" — color
21,55 Telejurnal
,
22,05 Aspecte de la Festivalul interna
tional „G. Enescu" — ediția a X-a
(color)

teatre
e A.R.I.A. (13 53 75. la studioul de
concerte al Radioteleviziunii) : Al
X-lea Festival internațional „George
Enescu". Panoramic XX. Ansamblul
„Traiect", conducerea muzicală : So
rin Lerescu ; ansamblul „Hyperion",
conducerea muzicală : lancu Dumi
trescu. Solist : Fernando Grillo (Ita
lia). Dirijor colaborator : Michel De
coust (Franța) — 17; (la Opera Ro
mână, 13 18 57) : Teatrul de balet con
temporan din Leningrad — Idiotul,
Ziua nebună (Nunta lui Figaro) —
18.
• Teatrul Național
(14 7171. sala

ale luminii
în Kazahstan s-a dat
recent în funcțiune pri
ma linie de foarte înaltă
tensiune (1 500 000 V.) Ea
’ transportă pe o distanță
de 1 000 km curentul
electric produs de ter
mocentrala de la Ekibastuz spre orașul Kustanai,
urmînd ca pînă la sfârși
tul anului să fie prelun
gită pînă la Celeabinsk,
în Ural, cu încă 300 km.
în final, magistrala va
transporta energia elec
trică produsă de cascada
de termocentrale situate
în, apropierea zăcăminte-,
lor de cărbune de la
Ekibastuz la' întreprinde
rile industriale din Ural,
Siberia și partea euro
peană a U.R.S.S. Prin ca
blurile liniei vor circula
anual peste 40 miliarde
kWh energie electrică,
necesară obiectivelor economice ale acestor re
giuni.
Noul obiectiv consti
tuie o realizare de primă
mărime a energeticii so
vietice. La construirea
lud au luat parte între
prinderi Industriale din

Moscovă' și Leningrad,
lucrările neceșitînd Șolu-'
ții inginerești speciale.
Astfel, un singur kilo
metru de cablu cîntărește
citeva zeci de tone, iar
stilpii. de susținere sint
de două ori mai inalți
decît cei obișnuiți pentru
asemehea obiective. După
părerea specialiștilor, rea
lizarea unor astfel de
construcții este justifi
cată din punct de vedere
economic. Ea permite re
ducerea consumului de
petrol la centrale elecțrice și a transporțului'
de cărbune pe căile fe
rate. în comparație cu
liniile obișnuite de înaltă
tensiune, noua construc
ție permite reducerea de
două ori a consumului
de laminate din metal
și cu aproape o dată și
jumătate a investițiilor
de capital. Specialiștii
industriei construcțiilor
energetice din U.R.S.S.
au anunțat că o linie si
milară se va construi și
între Ekibastuz și Com
plexul de combustibil
energetic Kansk-Acinsk.

lor de Ia Stara Zagora,
linia automatizată pentru
sudura pieselor de alu
miniu de la Uzina de
discuri magnetice >de la
Pazargik etc. Alte im
portante obiective prevă
zute pentru anul ■ 1985
prevăd extinderea și mo
dernizarea fabricii de
mașini-unelte din Sofia,
a combinatelor de utilaje
grele din Ruse și Rado
mir, a fabricilor de auto
camioane din Șumen, de
autobuze din Botevgrad
și de electrocare din
Plovdiv.
De o atenție’ specială
se bucură introducerea
tehnologiilor de automa

R.P.D. COREEANĂ: Comorile
colinelor din Komdok

R.P. BULGARIA: Electronica
la ora ritmurilor înalte
Deși relativ tînără, in
ducție industrială a țării,
dustria electronică bul- , nomenclatorul ei de fa
gară cunoaște in prezent
bricație cuprinzînd peste
un ritm rapid de dezvol
20 000 de articole de
tare, Programul complex
bază. în primii patru ani
privind electronizareă —
ai actualului cincinal au
program ce cuprinde pe
fost introduse numai in
rioada pînă in 1990 —
industriile constructoare
înscrie, printre prevede
de mașini, electronică și
rile sale, creșterea pon
electrotehnică peste 130
derii produselor ce încor .de tehnologii de auto
porează sistemele elec
matizare, printre care se
tronice în toate etapele’ află Sistemul automati
producției, în prezent,
zat pentru . prelucrarea
electronica realizează 12
pieselor de la Combina
sută din, întreaga protul de tehnică a roboți-

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 21 septembrie, ora 20 — 24
septembrie, ora 20. In țară : Vremea
va fi caldă pentru această perioadă a
anului. îndeosebi in sudul tării, unde
și cerul va fi mal mult senin. în restul
teritoriului cerul va fi schimbător și
vor cădea ploi slabe. Vlntul va sufla
slab pină la moderat. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între 5 și 15
grade, mai coborîte în centrul tării, iar
cele maxime între 20 și 30 de grade. ,
Pe alocuri, îndeosebi în centrul tării,
dimineața, se va produce ceață.

mică) : Caligula — 19,30: (sala Ate
lier) : Cartea lui lovită — 19.
6 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46)
Neinsemnații — 19.
-*-•'6
Teatrul Mic G4 70 81) : Ca frunza
(ludului — 19.
• Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Șoareci de apă — 19.
G Teatrul „Nottara"
..
(59 31 03,. sala
Studio) : Amintirile Barei Bernhardt
— 19.
G Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Nu, eu nu regret nimic —
17; Anonimul Venetian — 19.
0 Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase"
(15 56 78, grădina Boema)
Boema,
bucuria mea ! — 19.30.
• Ansamblul
.Rapsodia
română"
(13 13 00) : Pe sub cetini, la izvoare
. — 18.

în cadrul preocupări
lor R.P.D. Coreene ’ pen
tru valorificarea tot mai
intensă . a bogățiilor sub
solului, în vederea creș
terii continue a potenția
lului economic al țării,
la minele de metale ne
feroase din regiunea
Komdok s-au aplicat re
cent măsuri de extindere

Mașini de cusut moderne, funcționale
sături utilitare, iar cu ajutorul
accesoriilor, 18 cusături mecanice
automate, printre care surfilat. ajustat. montat, broderie si altele.
Cu mașina de cusut „Nicoleta"
se pot efectua 19 cusături decora
tive. 6 cusături utilitare cu ajuto
rul camelor , si alte .15 cu ajutorul
accesoriilor. Iată cîteva surfilat.
bordurat. matlasat-vătuit. cusut
fermoare. încrețit, cusut butoniere,
simple sau în relief, cusut nasturi,
brodat ochiuri, tiv invizibil etc.
Materialele folosite la cusut
pentru ambele mașini sint dintre
cele mai diferite : stofe, tricoturi,
mătase, voal și altele. Cele două
mașini de cusut se-află la dispo
ziția, cumpărătorilor în toate raioa
nele specializate ale comerțului de
stat, in magazinele de profil din
Capitală și din întreaga tară. Am
bele. la preturi accesibile, pre
zentabile, moderne și durabile,
satisfac cele mai pretențioase ce
rințe. Cu o condiție : o dată pro
curată una din cele două mașini
de cusut, este necesară o atentă
lectură a prospectului de funcțio
nare, pentru a se însuși „cheia"
bunei funcționări
acesteia.
(Marta Cuibuș).

<

Opinia publică sportivă a primit
cu satisfacție jocul bun și rezultatul
echipei noastre la recentul meci
România — Anglia, de la Londra,
considerindu-1 drept un pas înainte
pe calea îndeplinirii obiectivului
principal al fotbalului nostru — ca
lificarea formației reprezentative la
turneul final al campionatului mon
dial. După cum știu prea bine ama
torii de fotbal, echipa națională n-a
fost scutită de critică din partea opi
niei publice sportive pentru unele
meciuri, cu rezultate necorespunză
toare, din primăvara trecută. A fost
o critică dreaptă și aspră, izvorîtă
din dragostea și atenția față de re
prezentativa . noastră, din dorința
de a-i vedea pe fotbaliștii tricolori
pe locuri de prestigiu. Putem afirma
că această exigență principială a
contribuit Ia sporirea considerabilă a
responsabilității tuturor componenților lotului reprezentativ și a celor
ce se ocupă de pregătirea lor, la mo
bilizarea în spirit patriotic a tuturor
capacităților, pentru dobindirea unor
rezultate superioare. Amatorii de
fotbal cer acum antrenorilor și jucă
torilor noștri aceeași atitudine de
muncă stăruitoare, plină de răspun
dere in pregătirea viitoarei lor parti
de, România — Irlanda de Nord, de
la 16 octombrie, partidă cu impor
tanță decisivă, care trebuie cîștigată,

'

și modernizare a instala
țiilor de extracție și
transport a minereului.
In acest fel, avuțiile as
cunse în colinele de la
Komdok . iau
drumul
transformării în produse
de mare valoare pentru
numeroase ramuri ale
economiei naționale.

Festivalul internațional „George Enescu"
Cunoscutul violonist sovietic Vik
tor Tretiakov a susținut, vineri
seara, un recital in Studioul de con
certe al Radioteleviziunii, in cadrul
Festivalului internațional „George.
Enescu". „Acest mare talent emoțio
nal și mare virtuoz", cum îl carac
teriza Leonid Kogan, a descifrat,
cu măiestrie și expresivitate, intr-o
manieră personală, frumusețea unor
capodopere ale literaturii muzicâle :
„Sonata op. 12 nr. 3 în mi bemol
major" de Beethoven, „Duet’ în la
major op. 162“ de Schubert, „Trei
dansuri fantastice" de Șostakovici,
„Suita spaniolă pe teme populare"
de De Falia și „Tzigane" de Ravel.
Viktor Tretiakov - a fost acompaniat
de pianistul sovietic Mihail Erohin,
un alt oaspete de onoare al festiva
lului, personalitate -artistică cu .o
bogată activitate concertistică in țară
și peste hotare.
Dirijorul francez Jean Perisson
ș-a aflat, vineri, pentru a doua oară
în actuala ediție a festivalului, la
pupitrul orchestrei simfonice a Fi
larmonicii „George Enescu". Concer
tul, găzduit de Ateneul Român, a
avut ca solist pe unul dintre tinerii
artiști ce s-au impus în ultimii ani
în viata muzicală românească, vio
loncelistul Marin Cazacu. în pro
gram au fost incluse lucrări intrate

cinema
Printre obiectele de folosintă înțdelungată se numără, firește. și
mașina de cusut.' Bunii gospodari
sau. mai bine zis. bunele gospodi
ne, s-au îngrijit dintotdeauna ca
printre accesoriile de stringentă
necesitate să fie și acest obiect.
Ai, de pildă, de strîmtat un pan
talon sau de cusut" uri cearșaf,
..... '
de făcut butoniere... Mici urgente
casnice,' pentru care, fiind •posesorul unei mașini de cusut, nu mai
pierzi timpul meraînd la meșterii
______
de la o cooperativă sau alta. Gos
podinele care nu sint încă posesoa
rele unei astfel de mașini de cu
sut. este bine să afle că raioanele
specializate ale magazinelor co
merțului de stat au pus în vînzare
două tipuri — „Camelia", cu an
trenare la pedală, cu coloristică
modernă și fiabilitate înaltă, și
„Nicoleta". mașină electrică, mo
dernă, elegantă, practică.
Mașina de cusut „Camelia", deși
antrenată la pedală, are un mers
silențios, fără să solicite un sur
plus de efort. Cusăturile mecanice
automate se realizează cu ajutorul
camelor si accesoriilor ce intră în
dotarea mașinii și cu care se exe
cută 16 cusături decorative, 8 cu-

tizare în Industria con
structoare de mașini, una
din cele mai dinamice
ramuri ale economiei
bulgare, Astfel, acest
sector a fost dotat cu
roboți și linii tehnologice
moderne. Pină la sfîrșitul anului, ponderea pro
duselor noi și perfecțio
nate în totalul producției-marfă a acestei in
dustrii va . atinge 22 la
sută. Pentru perioada
următoare se prevede
asimilarea a aproxima
tiv 4 000 de rioi produse,
a 1 400 de tehnologii și a
peste 1 000 de sisteme de
automatizare a produc
ției.

® Ploaie măruntă („Zilele filmu
lui mexican") ; STUDIO (59 53 15) —
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
® Emigrantul : FERENTARI — 11; 13.
0 Declarație de dragoste : cfRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, FERENTARI (80 49 85) — 15: 17; 19.
O Cantonul părăsit ; Stelele de Ia
Sopot: VIITORUL (10 67 40) — 15;
17; 19.
© Cu mîinile curate: DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
O Un comisar
acuză : POPULAR
(35 15 17) — 15: 17; 19. COSMOS
(27 54 95) — 9; ii; 13; 15; 17; 19.
© Cireșarii : BUZEȘTI (50 43 58) —
13,301
O Joe Limonadă : BUZEȘTI — 15,30;
17,30; 19,30, TIMPURI NOI (15 6110)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
9 Moștenirea :. VICTORIA
(16 28 79)
— 9,30; 11,30; 13.30; 15,30: 17,30: 19.30.
9 Lebedele negre : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19.30.
© Șansa : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15,30; 17,30; 19,30.
® Ostaticul : PROGRESUL (23 94 10)
— 15: 17; 19.
9 Legenda
dragostei :
GIULEȘT1
(17 55 46)
9; 12: 16; 19, MIORIȚA
(14 27 14) — 9: 12; 16: 19.
® Toată lumea este a mea : LUMINA
(14 74 16) — 9; .12,30: 15,30; 18,30, FLACARA (20 33 40)
9; 12: 16; 19.
0 Iubirea are multe
fete :
LIRA
(31 71 71)
15,30: 19, la grădină — 20.
• Program de desene animate — 9;

în patrimoniul muzical universal,
purtînd semnătura lui George Enes
cu, Berlioz, Haydn și Debussy.
Tot la Ateneul Român a avut loc un
concert cu genericul „Tribuna tine
rilor compozitori". Lucrările prezen
tate, expresie a efervescentei noastre
vieți muzicale, a climatului profund
stimulator oferit de Festivalul na
țional „Cîntarea României",' aparțin
unor membri ai cenaclului tinerilor
compozitori : Maia Ciobanu, Liviu
Dănceanu, Șerban Nichifor, Adrian
Iorgule.scu, Cristian AI. Petrescu,
Doina Nemțeanu-Rotaru și Irina
Hasnaș.
Cu mult interes a fost primit șl
concertul de muzică de cameră din .
erbația lui George Enescu, organizâ’t '1
vineri, la Conservatorul „Ciprian' ’
Porumbescu", cu prilejul prezentării lucrărilor „Capodopere enesclene"
de Pascal Bentoiu, „Catalogul tema
tic al creației lui George Enescu"
(vol. I) de Clemansa Liliana Firea
și a volumului IV „Enesciana". Con
servatorul bucureștean a programat,
in aceeași zi, un recital instrumen
tal consacrat unor tineri laureați ai
mai multor concursuri muzicale
-----•internaționale — pianiștii Horia Mihail
și Constantin Sandu și violonista
Cristina Arighelescu.
(Agerpres)
11; 13, AII Baba șl ce! 40 de hoți —.
15,30; 18,15: DOINA (16 35 38).
O Legenda călărețului singuratic :
SCALA (11 03 72) — 9; 11,15; 13,3015,45; 18; 20,15, GRADINA LUCEAFĂ
RUL, (15 87 67) — 20.
• Bunul meu vecin Sam s PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20,
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,30: 14;
16,30; 19,15, la grădină — 20,15, FLOREASCA (33 29 71) — 9; 12; 16; 19,
AURORA (35 04 66) — 9; 12; 16: 19,
la grădină — 20. GRADINA GLORIA
(47 46 75) — 19,30.
• Marea
cursă
LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9: 12: 15.30; 18.30.
• Cei șapte fantastici : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9,15; 11,15; 13,15: 15,15:
17,30: 19,45.
• Călărețul electric : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13:
15.16; 17,30;
■
19,45,
CULTURAL
(83 50 13) — 9;
11.15: 13,30; 15,45: 18: 20.15. FLAMURA
(85 77 12) — 10: 12,15; 14,30; 17: 19.30.
9 Atenție la „Pană de vultur** :
UNION <13 49 04) — 9: 11 ; 13; 15: 17;
19, COTROCENI (49 48 48) — 13; 15;
17; 19.
• Toate mi se Intlmplă numai mie :
PACEA (60 30 85) — 15: 17; 19.
• Hangar 18 : VOLGA (79 71 26) — .9;
11; 13; 15; 17; 19. ARTA (213186) —
9: 11: 13: 15: 17; 19, la grădină —
20,15. GRADINA 23 AUGUST (11 13 49)
— 20.
© Cursa
Infernală :
FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
0 Splendoare In iarbă : GRĂDINA
■CAPITOL (16 29 17) ’ — 20.
• Yankeii: GRĂDINA HOTEL PARC
(17 08 58) — 20.
• Clinele electronic : GRADINA MO
DERN rtl 03 72)

.................................

pentru afirmarea fotbalului nostru
în arena mondială.
în același plan de reprezentare cu
onoare și demnitate se impune privi
tă și participarea echipelor cluburi
lor noastre fruntașe în cupele euro
pene. Trebuie spus însă că acestea
nu s-au comportat la nivelul cerin
țelor și așteptărilor. Chiar echipa
noastră campioană, Steaua, care a

mafiilor Sportul studențesc și Uni
versitatea Craiova, ambele echipe cu
efective valoroase, cu jucători inter
naționali, recent ..evidențiați, care
aveau posibilitatea și datoria să se
impună din nou și desigur să înscrie
și goluri în deplasare. Trebuie să fie
limpede pentru jucătorii noștri frun
tași că amatorii de sport le cer să
evolueze cu toată dăruirea, la Un înalt

PE TEME SPORTIVE
realizat în deplasare un promițător
rezultat de egalitate, n-a jucat pe
măsura forțelor și a valorii forma
ției sale, ceea ce determină pe nu
meroșii săi. susținători să ceară aces
tui club fruntaș și de largă popu
laritate, antrenorilor și tuturor jucă
torilor o pregătire indîrjită și o in
tensă mobilizare în joc- pentru me
ciul retur de la București, în vederea obținerii unei victorii concludente.
Deși a cîștigat, Dinamo a nemulțumit pe amatorii de fotbal atit ca
evoluție, cit și ca rezultat. A cîștigat
la limita de • un gol, după un joc
slab, chiar pe terenul propriu, ceea
ce obligă reputatul club bucureștean
să adopte măsuri hotărite pentru
meciul următor. Insatisfacții mari au
cauzat rezultatele negative ale for-

grad de calitate fotbalistică, atît la
echipa națională, cît și la echipele
cluburilor, fiindcă în ambele situații
este vorba de prestigiul culorilor
noastre. Să mai fie oare necesare
explicații pentru ca fiecare antrenor
sau fotbalist să înțeleagă că o com
portare sub cerințele actuale, urmată
de rezultate necorespunzătoare la
cluburi, dăunează însăși pregătirii
echipei reprezentative a fotbalului
nostru ? De asemenea, adresîndu-ne
direct tehnicienilor de la cluburi, ie
atragem atenția că meciurile din cu
pele europene sint adevărate exame
ne de specialitate pentru fiecare din
tre ei, solicitînd atitudinea cea mai
responsabilă în pregătirea și alcă
tuirea formațiilor, fără improviza
ții nefericite sau alte „experiențe" ce
pot dăuna jocului și rezultatelor.

într-o ordine de idei mai largă, se
impune ca federația de specialitate
și toate echipele din divizia A să ac
ționeze cu mult mai multă fermitate
pentru a ridica nivelul de calitate
al campionatului național, acesta
fiind izvorul de unde își trag puterea
cluburile fruntașe, inclusiv echipa
reprezentativă. Deci este vorba des
pre o răspundere colectivă și indivi
duală asupra destinelor fotbalului
național care trebuie să se manifeste
în desfășurarea campionatului, in
pregătirea serioasă și competentă din
punct de vedere tehnic a fiecărei
partide, în educarea sportivilor, în
arbitraje de calitate și autoritare, pe
scurt, prin măsuri și atitudini care
să asigure evoluția pozitivă în an
samblul activității fotbalistice.
Cerem întregului nostru fotbal să
se considere mobilizat la efortul unei
cît mai bune reprezentări interna
ționale, cerem echipelor noastre în
drăgite Steaua, Universitatea Craio
va, Dinamo și Sportul studențesc să
se consacre performanței în cupele
europene, cerem și jucătorilor „trico
lori" să pună tot talentul și puterea
lor de luptă în slujba acestui țel de
prestigiu sportiv, pregătind astfel și
îndeplinirea obiectivului prioritar —
calificarea echipei naționale în finala
campionatului mondial.

Valeriu MIRONESCU

Mate de iesa|e la nivel înalt
romăno-ausțriac
VIENA 20 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste
România, șl a .tovarășei Elena
Ceaușescu au fost transmise pre
ședintelui federal al Republicii
Austria, Rudolf Kirchschlaeger, și
doamnei Kirchschlaeger un călduros
mesaj de salut, urări de sănătate'
și fericire personală, de pace, pro
gres și bunăstare poporului austriac
prieten.
Mulțumind cordial, președintele fe
deral al Austriei a rugat să se transmi
tă președintelui Nicolae Ceaușescu,
tovarășei Elena Ceaușescu cele mai
sincere urări de sănătate și fericire
personală, de progres și prosperi
tate poporului român prieten.
Președintele federal al Austriei a
dat o înaltă apreciere politicii inter
ne și externe promovate în mod

activ și consecvent de președintele
Nicolae Ceaușescu în direcția dez
voltării pașnice a poporului român,
a instaurării unei- păci trainice în
Europa și în lume, pentru înțelegere,
cooperare și destindere internaționa
lă. El a evocat întîlnirile de la
București și Viena avute cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, rolul
determinant al dialogului la nivel
înalt în evoluția ascendentă a rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre cele două țări și popoare.
Schimbul de mesaje a avut loc eu
prilejul primirii de către președin
tele federal al Austriei a delegației
parlamentare române, condusă de
Nicolae Giosan, președintele Marii
Adunări Naționale, care, la invitația
Consiliului Național al Austriei, a
întreprins o vizită oficială de prie
tenie în Austria.

Sesiunea Consiliului U.N.C.T.A.D,

România se pronunță pentru soluționarea globală
a problemelor subdezvoltării, a datoriei externe
a țărilor
în curs de dezvoltare
«

GENEVA 20 (Agerpres). — La Ge
neva continuă lucrările sesiunii a
XXXI-a a Consiliului pentru Comerț
și Dezvoltare al U.N.C.T.A.D.
în cadrul dezbaterilor generale,
delegația tării noastre a prezentat
poziția României privind situația
economică internațională actuală,
propunerile și inițiativele președinte
lui Nicolae Ceaușescu privind solu
ționarea globală a problemelor dez
voltării, inclusiv a datoriilor țărilor
in curs de dezvoltare.
Arătîndu-se faptul că negocierile
economice multilaterale nu s-au sol
dat în ultimii ani cu rezultate sem
nificative. s-a subliniat necesitatea
de a se angaja negocieri reale între
țările dezvoltate si țările în curs de
dezvoltare. în vederea adoptării de
măsuri concrete vizînd înlăturarea
subdezvoltării și instaurarea noii or
dini economice internaționale.
Au fost relevate cu acest prilej

cerința restructurării pe baze echi
tabile și democratice a sistemului
monetar și financiar internațional,
imperativul angajării de negocieri
serioase în cadrul sistemului O.N.U.
între țările dezvoltate, statele în curs
de dezvoltare, instituțiile bancare și
financiare internaționale, pentru gă
sirea unei soluții globale și urgente
gravei probleme a datoriei externe a
țărilor în curs de dezvoltare, reliefindu-se propunerile concrete avan
sate de România, de președintele
Nicolae .Ceaușescu.
în încheiere, a fost evidențiată ce
rința participării mai active a
U.N.C.T.A.D. la eforturile vizînd de
pășirea dificultăților cu care sînt
confruntate economia mondială, ță
rile în curs de dezvoltare, exprimîndu-se speranța că statele dezvoltate
vor da dovadă de voința politică ne
cesară pentru a se imprima un nou
elan cooperării internaționale.

Lucrările Adunării Generale a O.N.U.
carea mai eficientă a acestui for în
NAȚIUNILE UNITE 20 — Tri
soluționarea democratică și viabilă a
misul Agerpres, N. Chilie, transmite :
problemelor complexe acumulate pe
Participants la lucrările celei de-a
plan internațional.
40-a sesiuni a Adunării Generale își
Paralel cu rezolvarea acestor pro
consacră eforturile în această primă
bleme
cu caracter organizatoric, la
săptămină rezolvării unor probleme
sediul din New York al Națiunilor
organizatorice și procedurale, înain
Unite și-au început activitatea o sete de deliberările de fond care vor
debuta luni cu dezbaterile politice . rie de organe și organisme subsidia
re din sistemul O.N.U, sau care coo
generale în plenara Adunării.
perează îndeaproape cu Națiunile
Biroul Adunării Generale, format
Unite,
în vederea punerii de acord
din 29 de state membre, între care
a unor poziții și elaborării unor do
și România, a hotărît ca dezbaterile
cumente care vor servi ca bază pen
de politică generală să se desfășoare
tru examinarea diferitelor puncte și
în perioada 23 septembrie — 11 oc
probleme aflate pe agenda actualei
tombrie. De asemenea, s-a decis ca
sesiuni. Au loc, în acest sens, reu
perioada 14—25 octombrie să fie re
niuni ale Comisiei pentru corporații
zervată celei de-a 40-a aniversări a
le
transnaționale a Consiliului Econo
Organizației Națiunilor-Unite, cu-care
mic și Social al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.),
prilej, prin dezbateri și prin mani
festări variate, vor fi trecute în re
ale Grupului celor 77, ale Comitetu
vistă principalele rezultate obținute
lui pentru exercitarea drepturilor
în activitatea organizației în cele pa
inalienabile ale poporului palesti
tru decenii care au trecut de la con
nian, ale Comitetului Consultativ al
stituirea ei, vor fi examinate căile
O.N.U. pentru probleme administra
și modalitățile pentru sporirea rolu
tive și bugetare și ale altor orga
lui și autorității Națiunilor Unite în
nisme.
lumea contemporană, pentru impli-

Primele schimburi de vizite între cele două
părți ale Coreei
PHENIAN 20 (Agerpres). — După
cum transmite agenția A.C.T.C.. un
ansamblu artistic al Crucii Roșii și
un grup de persoane care vizitează
locurile natale, sub egida Societății
de Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană,
au sosit la 20 septembrie la Seul. în
aceeași zi. un ansamblu artistic și
un grup de vizitatori din Coreea de
Sud au sosit la Phenian. Delegațiile
sînt conduse de președinții Societă
ților de Cruce Roșie respective și
sînt însoțite de ziariști.

Aceste schimburi de Vizite la Phe
nian si Seul, primele de acest fel
efectuate din 1945 • între cele două
părți ale Coreei, se realizează în
baza acordului la care s-a ajuns la
cea de-a 8-a rundă de convorbiri
între reprezentanții Societăților de
Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană și
Coreea de Sud. marcindu-se astfel
cea de-a 40-a aniversare a eliberă
rii naționale.

Sesiunea Comisiei interguvernamentale româno-mongole
de colaborare economică si tebnico-stiintifică
ULAN BATOR 20 (Agerpres) —
în perioada 16—20 septembrie 1985
au avut loc la Ulan Bator lucrările
celei de-a IX-a sesiuni a Comisiei
interguvernamentale româno-mongo
le de colaborare economică și tehnico-științifică.
Delegația română la lucrările co
misiei a fost condusă de tovarășul
Ludovic Fazekas — membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., viceprim-ministru al gu

vernului. Au fost examinate sta
diul actual și perspectiva dezvol
tării colaborării economice și tehnico-științifice dintre România și
Mongolia, în spiritul înțelegerilor
la nivel înalt dintre conducătorii
de partid și de stat ai celor două
țări.
Tovarășul Ludovic Fazekas a fost
primit de Dumaaghin Sodnom, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al
R.P. Mongole.

Stockholm CONFERINȚA PENTRU MĂSURI DE ÎNCREDERE

SIf SECURITATE SI’ PENTRU DEZARMARE IN EUROPA
STOCKHOLM 20 (Agerpres). —
în capitala Suediei continuă lucră
rile Conferinței pentru măsuri de
încredere și securitate și pentru
dezarmare în Europa.
în ședința plenară de vineri a luat
cuvintul șeful delegației României.
Aducind în atenția delegațiilor sta
telor participante poziția tării noas
tre privind această conferință, po
ziție desprinsă din concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, s-a
relevat că Republica Socialistă
România se pronunță ferm și va ac
ționa cu hotărîre pentru desfășura
rea cu succes a conferinței de la
Stockholm. Pornind de la această
poziție de principiu, a arătat repre
zentantul țării noastre, în continua
re, apare necesar ca, în actuala eta
pă, să se intensifice eforturile tuturor
statelor participante în direcția
trecerii Ia negocieri efective și la
redactarea unui acord.
în acest spirit, a arătat vorbitorul,
delegația română se pronunță și ac
ționează pentru intensificarea dialo
gului între cele 35 de delegații par
ticipante în vederea cristalizării unor

măsuri de încredere și securitate în
Eufopa, în domeniile de potențial
consens. în continuare, delegația
română s-a referit la propunerile de
măsuri de creștere a încrederii și
securității pe continentul european
prezentate de țara noastră chiar de
la începutul conferinței de la Stock
holm, precum și la alte propuneri
avansate la această reuniune.
Au fost evidențiate pe larg pro
punerile vizînd reafirmarea și dez
voltarea obligației fundamentale a
statelor de a nu recurge la forță și
la amenințarea cu forța, notificarea
activităților militare și invitarea de
observatori la unele din acestea,
limitarea manevrelor și a altor acti
vități militare, stabilirea unui sistem
de informare, comunicare și consul
tări între statele participante,, pen
tru asigurarea aplicării viitorului
acord, pentru prevenirea, clarificarea
rapidă și soluționarea pașnică a si
tuațiilor de tensiune, criză și con
flict din Europa și întărirea încre
derii și securității tuturor statelor
participante.

Protecționîsmul — un obstacol în calea relansării
economiei mondiale
WASHINGTON 20 (Agerpres). —
Deși situația economică a țărilor în
curs de dezvoltare a cunoscut o
ușoară redresare anul trecut, există
o profundă îngrijorare că protecționismul comercial al statelor occi
dentale va opri această tendință.
Aceasta este una din concluziile ce
se desprind din raportul anual al
Băncii Internaționale pentru Re
construcție și Dezvoltare (B.I.R.D.)
pe 1984. în documentul citat de agențiile Associated Press și Reuter
se arată că ritmul general de creș
tere economică al țărilor în curs de
dezvoltare a fost de 3,8 la sută anul
trecut, comparativ cu 2,1 la sută în
1982 și 1983. Situația economică este

diferită de la țară Ia țară pentru
fiecare din cei 148 de membri ai
B.I.R.D.
Banca Mondială apreciază că mă
surile protecționiste ale S.U.A. și
ale altor state industrializate occi
dentale reprezintă un factor de
„mare îngrijorare", atît timp cît ță
rile în curs de dezvoltare au ne
voie să sporească exporturile pen
tru a reduce din povara datoriei ex
terne și a stimula dezvoltarea lor
economică. Asemenea tendințe în
comerțul mondial — apreciază do
cumentul — vor face să crească șo
majul și vor limita ritmul de dez
voltare și al statelor dezvoltate.

„Consecințele iernii nucleare
au fost subestimate"
Concluziile unui studiu intocmit de 300 de savanțl
Potrivit unui studiu științific, re
luat de „International Herald Tri
bune", un război nuclear ar pro
voca probabil o schimbare de cli
mă atit de severă și bruscă, incit
ar putea distruge agricultura in
emisfera nordică a Pămintului pe
timp de un an sau mai mult și ar
ucide 2,5 miliarde oameni printr-o
foamete generală.
• „Studiul nostru arată că efectele
indirecte ale războiului nuclear au
fost mult subestimate", declară
Mark Harwell, conducătorul ad
junct al echipei de aproape 300
oameni de știință, din 30 de țări,
care au intocmit documentul.
„Riscurile morții de pe urma efec
telor indirecte — arată el — sint
cu mult mai mari decit cele de pe
urma efectelor directe ale suflului,
incendiilor și radiațiilor".
Dr. Harwell afirmă că foametea
va ucide probabil circa 2,5 miliar
de persoane, pe lingă cele aproxi
mativ 500 milioane care vor muri
imediat, intr-un holocaust nuclear.
Studiul a fost intocmit sub aus
piciile Consiliului International al
Uniunilor Științifice, cu sediul la
Paris, organizație a societăților Ști
ințifice din 70 de țări. El a fost
elaborat in decurs de trei ani de
Comitetul științific al consiliului,

însărcinat cu problemele mediului
înconjurător. Lucrarea are două
volume insumind 900 de pagini.
Primul volum, consacrat efecte
lor atmosferice, folosește modele
de calculator și confirmă în mare
parte aprecierile potrivit cărora un
război nuclear ar putea declanșa
un îngheț anormal, temperaturile
din emisfera nordică coborînd cu
19,5—39 grade Celsius sub limita
normală. Cel de-al doilea volum
se ocupă de efectele fenomenelor
de mai sus asupra agriculturii și
ecosistemelor în întreaga lume.
In studiu se estimează că un
război nuclear ar implica jumătate
din focoasele nucleare ale Statelor
Unite și ale Uniunii Sovietice, iar
folosirea lor ar incendia circa
25—30 la sută din regiunile urbane
ale America de Nord, Europei și
Uniunii Sovietice. O mare parte a
fumului se va ridica deasupra zo
nelor atmosferice și va intra în
stratosfera.' In decurs de numai
cîteva zile, norii deși de fum vor
bloca 99 la sută din lumina Soa
relui, iar în cîteva săptămini ei se
vor răspîndi, acoperind întreaga
emisferă nordică — ceea ce va fi
suficient pentru a opri 90 la sută
din lumină.
(Agerpres)

0 nouă contribuție la dezvoltarea relațiilor româno-indoneziene
Promovarea largă a dialogului in
ternațional, a relațiilor cu toate sta
tele, fără deosebire de orinduire so
cială, sistem politic, mărime sau
situare geografică, constituie, așa
cum este cunoscut, una din trăsătu
rile definitorii ale politicii externe
promovate cu principialitate și con
secvență de România socialistă. Circumscriindu-se unui asemenea" ca
dru, vizita oficială de prietenie în
treprinsă în țara noastră, Ia invita
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste
România,
și
a
tovarășei
Elena Ceaușescu, de către președin
tele Republicii Indonezia, generalul
Suharto, împreună cu doamna Tien
Suharto, s-a înscris ca un moment
de seamă în dezvoltarea raporturilor
dintre cele două țări.
Fără îndoială, relațiile prieteneștidintre popoarele român și indonezian
au o puternică temelie în rezultatele
rodnice ale vizitei efectuate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în In
donezia, în toamna anului 1982.
Convorbirile purtate la Jakarta, De
clarația comună româno-indoneziană
convenită cu ocazia vizitei au im
pulsionat conlucrarea dintre cele
două țări și popoare, i-au deschis
noi și fertile orizonturi, creîndu-se
astfel premise obiective pentru ex
tinderea colaborării.
în acest sens, pornindu-se de la
existența în ambele țări a unui po
tențial economic, tehnic și științific
In permanentă creștere, cu prilejul
noului dialog la nivel înalt s-a
apreciat că există în continuare
certe disponibilități pentru amplifi
carea ansamblului colaborării. Sub
liniind această realitate, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU arăta în
toastul rostit in prima zi a vizitei
oaspeților indonezieni : „Există largi
posibilități pentru dezvoltarea și mai
puternică a schimburilor și coope
rării dintre România și Indonezia —
îndeosebi într-o serie de domenii
importante, cum sînt industria ex

tractivă, energetică și de materii
prime, construcțiile de mașini, trans
porturile, agricultura și altele — și
doresc să exprim convingerea că în
cadrul vizitei, al convorbirilor pe
care le-am început vom ajunge la
noi înțelegeri, care să dea perspec
tivă și să asigure o bază trainică,
stabilă și de lungă durată acestei
colaborări".
La
rîndul său,
președintele
SUHARTO, exprimînd
admirația
pentru modul înțelept in care pre
ședintele României conduce țara
„astfel îneît națiunea română a ob
ținut realizări demne de prețuit în
dezvoltarea, prin forțe proprii, pe
calea construirii societății avansate
în toate domeniile", a relevat :
„M-am convins și mai mult că, prin
actuala vizită, prietenia dintre cele
două țări ale noastre se poate întări
și mai mult și că în viitor coopera
rea în interes reciproc se va lărgi".
în acest spirit, în timpul convor
birilor s-a evidențiat importanta rea
lizării unor acorduri de lungă du
rată menite să confere perspectivă
raporturilor economice româno-indo
neziene, să le asigure stabilitate și
dinamism, inclusiv în ceea ce pri
vește cooperarea pe terțe piețe.
Este ceea ce consemnează Declara
ția comună dată publicității, cît și
celelalte documente convenite cu pri
lejul vizitei — „Principiile de bază
ale aranjamentului pe termen lung
pentru exportul și importul de
mărfuri pe perioada 1986—1990 între
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii Indone
zia", precum și „Memorandumul pri
vind convorbirile dintre delegațiile
română și indoneziana ocazionate de
vizita președintelui Republicii Indo
nezia în România" — sublihiindu-se
necesitatea finalizării grabnice a tra
tativelor în curs privind cooperarea
în construirea unor obiective econo
mice.
Ca țări angajate pe calea dezvol
tării economico-sociale. România și

Indonezia sînt interesate în făurirea
unui climat internațional de pace,
securitate și colaborare rodnică intre
toate națiunile lumii, în respectarea
principiilor noi de relații dintre sta
te. care să garanteze tuturor po
poarelor condiții de dezvoltare li
beră și independentă, egalitate în
drepturi și securitate, certitudinea
unui viitor pașnic și prosper, lipsit
de amenințarea armelor, a spectru
lui distrugerii nucleare. Reafirmînd
acest imperativ cardinal al vremuri
lor noastre, cei doi președinți au
exprimat în cadrul schimbului de
păreri în legătură cu evoluția situa
ției internaționale îngrijorarea față
de încordarea gravă existentă în
lume, punînd în lumină necesitatea
unor acțiuni unite ale popoarelor,
ale forțelor înaintate de pretu
tindeni pentru a se Înlătura pri
mejdia unui holocaust nuclear,
pentru
apărarea dreptului
su
prem al națiunilor, al oamenilor,
la viată, la pace, la existentă liberă
și independentă. în mod deosebit s-a
evidențiat cerința unor măsuri hotărîte de dezarmare, în primul rînd
nucleară, a încetării tuturor expe
riențelor cu arma atomică, ca premi
se indispensabile pentru afirmarea
politicii de destindere, colaborare și
pace.
în legătură cu situația din Europa
— unde s-au acumulat uriașe canti
tăți de arme. îndeosebi nucleare —
președintele României a accentuat
imperativul de a se face totul ca în
cadrul negocierilor sovieto-americane de la Geneva să se ajungă la
acorduri
corespunzătoare
pentru
oprirea înarmărilor nucleare si a mi
litarizării spațiului cosmic. în același
timp, conducătorul partidului si sta
tului nostru a reafirmat punctul de
vedere potrivit căruia țările europe
ne — și în primul rînd cele din
N.A.T.O. și din Tratatul de la
Varșovia — nu trebuie să aștepte
cum se vor desfășura tratativele sovieto-americane, ci au datoria să-și

intensifice acțiunile pentru a de
termina realizarea unor acorduri de
natură să elimine spectrul distrugerii
nucleare.
Pornind de la faptul că în ultimii
ani focarele de conflict srau intensi
ficat si extins în diferite regiuni ale
lumii. în cadrul convorbirilor s-a
subliniat necesitatea soluționării pe
cale politică, prin tratative a tutu
ror stărilor de încordare si con
flict. Totodată. a fost reafirmat
sprijinul celor două țări pentru
realizarea unor zone de pace, fără
arme nucleare. în propria lor arie
geografică — în Balcani. în Asia de
sud-est și Indochina, cît și în alte
regiuni ale planetei, în întreaga
lume. în cadrul dialogului de la
București a fost condamnată politica
de discriminare rasială și apartheid
a R.S.A.. exprimîndu-se sprijinul de
plin față de lupta maselor populare
din această țară, pentru dreptul la o
viață demnă, inclusiv la participarea
la conducerea societății, ca si fată
de aspirațiile legitime ale poporului
namibian la independentă.
Situația și tendințele din economia
mondială au constituit, de asemenea,
una din problemele majore pe agen
da convorbirilor, fiind reliefată ne
cesitatea de a se ajunge la negocieri
concrete. în cadrul O.N.U.. între ță
rile în curs de dezvoltare si cele
dezvoltate. pentru reglementarea
globală si echitabilă a problemelor
subdezvoltării, inclusiv ale datoriei
externe care împovărează țările să
race. pentru edificarea noii ordini
economice internaționale.
■Desfășurat sub semnul voinței de
extindere a conlucrării româno-indo
neziene, dialogul la nivel înalt de la
București a marcat o nouă contribu
ție la dezvoltarea raporturilor prie
tenești dintre cele două țări si po
poare. în interesul reciproc, al cau
zei păcii, securității si înțelegerii în
tre națiuni.

Ioan TIMOFTE

Lucrai Conferinței Naționale
P. C. Chinez

Pentru întărirea unității
de acțiune a țărilor
în curs de dezvoltare
HAVANA 20 (Agerpres). — Insti
tuirea unei noi ordini economice pe
plan internațional ar contribui la ob
ținerea independentei economice rea
le a țărilor latino-americane — a de
clarat Fidel Castro, prim-secretar al
C.C. al P.C.C., președintele Consiliu
lui de Stat și al Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Cuba, în cuvîntarea rostită la încheierea reuniunii
ziariștilor latino-americani, desfășu
rată la Havana, forum ce a avut ca
temă datoria externă a țărilor conti
nentului. Conducătorul cubanez a re
levat că, în prezent, în America La
tină, ca urmare a dificultăților eco
nomice cu care se confruntă țările
din regiune, pier anual din cauza
foametei, sărăciei, maladiilor mai
multe persoane decit în timpul celui
de-al doilea război mondial. El a re
levat necesitatea unității de acțiune
a țărilor latino-americane, a tuturor
țărilor în curs de dezvoltare pentru
reglementarea problemelor crizei economice și financiare internaționale,
pentru instaurarea unei noi ordini
economice și politice pe plan mon
dial.

Rasiștii de la Pretoria
continuă acțiunile agresive
împotriva Angolei
5

LUANDA 20 (Agerpres). — Forțele
armate agresoare sud-africane —
care au pătruns zilele trecute în mod
samavolnic în Angola, violînd suve
ranitatea și independenta acestui
stat — au deschis focul asupra pozi
țiilor forțelor armate angoleze sta
ționate în perimetrul Mavinga — s-a
anunțat oficial la Luanda, transmite
agenția France Presse. citind un co
municat 'al Ministerului Apărării al
R.P. Angola. Potrivit comunicatului,
această intervenție militară directă a
regimului sud-african în Angola a
fost însoțită in prealabil de raiduri
aeriene efectuate în regiunea Kuando-Kubango de aviația de bombar
dament sud-africană.
Forțele armate angoleze au preluat
însă controlul ferm ocupînd poziții
în zona localității Cazombo din pro
vincia Moxico. precizează comu
nicatul.
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres).
— Convocat la cererea Republicii
Populare Angola, Consiliul de Secu
ritate al O.N.U. a început vineri
dezbaterile asupra noii acțiuni agre
sive comise de trupele regimului mi
noritar rasist de la Pretoria împo
triva teritoriului angolez.

Dezbateri pe Unea proiectului viitorului plan cincinal
BEIJING 20 (Agei, _ La
Proiectul subliniază necesitatea
Beijing continuă luc Conferin
concentrării resurselor financiare,
ței Naționale a Part.-Comunist
materiale și tehnice necesare pen
Chinez. în cadrul că)articipantru construirea unor obiective ecotii dezbat problemeleise pe or
nomice-cheie. de înaltă calitate și
dinea de zi. După ■ relatează
eficiență, in domeniile energiei,
agenția China Nouă.mție deo
transporturilor, telecomunicațiilor și
sebită se acordă în ■ dezbate
materiilor prime. Prin ridicarea ni
rilor problematicii cie în pro
velului tehnologic al întreprinderi
iectul celui de-al VIpian cin
lor existente, al tuturor sectoarelor
cinal de dezvoltare etică și so
economiei naționale, calitatea și ca
cială (1986—1990), pre; in prima
racteristicile unei părți considerabi
zi a lucrărilor de prul Consi
le a produselor în toate domeniile
liului de Stat, Zhao 2,
de activitate trebuie să se ridice,
în 1990. la nivelul celor realizate la
Proiectul a fost el;; tn urma
sfîrșitul anilor 1970 și începutul ani
unor numeroase disen cadrul
lor 1980 de țările avansate.
organelor centrale deucere ale
partidului. El includentări și
Proiectul recomandă folosirea mai
susținută a noilor tehnologii pentru
obiective pentru activieconomică a Chinei în urmăținci ani,
transformarea ramurilor industriale
tradiționale, adoptarea unor noi teh
principii strategice, llirectoare
si măsuri majore pentjvoltarea
nologii de importanță vitală.
economică și socială i. suges
în viitorii cinci ani va fi introdus
tii și propuneri de rturare a
treptat învățămîntul obligatoriu de
economiei.
nouă ani, iar școlile profesionale,
întreprinderile indui — 6e
tehnice, precum și învățămîntul su
perior vor cunoaște o dezvoltare im
arată în relatarea tran de Chi
portantă. In total, în perioada celui
na Nouă — trebuie cționeze
pentru creșterea ef>j eco
de-al VII-lea plan cincinal, în Invățămîntul politehnic, profesional și
nomice. sporirea capa lor de
tehnic vor fi antrenați opt milioane
export, acești doi faCjind de
de elevi și studenți, cu 150 la sută
o importantă deosebitactivitamai mult decît în cincinalul anterior.
tea construcției econoțn pe
rioada următorului plannal.
Punînd la bază principiile inde
pendenței, egalității și avantajului
In ultimii ani. rapo. dintre
reciproc, China va amplifica schim
agricultură, industria 1 si in
dustria grea, pe de o dintre
burile economice, comerciale si teh
acumulare și consum, p(tă par
nologice cu alte țări dezvoltate sau
în curs de dezvoltare. Volumul total
te, sînt îfitr-un echilit^j bun,
al importurilor și exporturilor în
gratie eforturilor efectp toate
1990 ar urma să crească cu 40—50 la
nivelurile. Rata anualăreștere
sută față de 1985.
în cel de-al VII-lea plainal ar
urma să fie de circa 7 ă, spo
In proiectul viitorului plan cinci
rul anual al produsului îal brut
nal se subliniază că toate măsurile
fiind mai ridicat.
propuse izvorăsc din politica con
In perioada viitorului cinci
stantă de modernizare, promovată de
Partidul Comunist Chinez, de Gu
nal — relatează agenți ritmul
anual de creștere a prui na
vernul R. P. Chineze, în scopul îm
țional brut va fi de 7 țg, cel
bunătățirii continue a vieții mate
al agriculturii de 6 la țar cel
riale și spirituale a poporului, pentru
al industriei de 7 la sudoarea
prosperitatea tuturor membrilor so
totală a producției inele și
cietății. în viitorii cinci ani. spo
agricole, a produsului nl brut
rul ratei consumului va fi de 4—5
se va dubla în 1990. îniarație
cu 1980.
la sută anual, ținînd cont de creș
terea venitului mediu pe locuitor.
între obiectivele majoruse In
proiect pentru anul 1990 î rea
In încheierea relatării se arată că
lizarea unei producții deiiliarcel de-al VII-lea plan cincinal este
de kWh energie electrii mi
un plan de dezvoltare pașnică, me
liard tone cărbune. 150 rrg tone
nit să mobilizeze poporul din întrea
petrol brut. 44 milioane lami
ga țară, chemat să-și unească efor
nate. Volumul transpor de
turile în direcția promovării mo
mărfuri va creste cu 30 tă în
comparație cu anul 1985.
dernizării socialiste.

Cutremuritastrofal în Mexic
• Magnitudinea seisj a fost de 7,8 grade pe scara Richter
• Numărul victimelțe apreciat la peste 3 OOO de morțl
și peste 5 OOO de 1 t Măsuri speciale de ajutorare a
lației sinistrate

După ancheta privind
scufundarea navei
„Rainbow Warrior"

Demisia ministrului
francez al apărării

CIUDAD DȘ MEXICO lgerpres). — Mexicul a fost ai joi
dimineața, de un cutremvînd
magnitudinea de 7,8 gradezara
Richțer. Epicentrul cutrerj a
fost situat la 350 km suc de
Acapulco, în Oceanul Pacifrata
seismului a fost de peste 3e.
Cele mai afectate zone a; ca
pitala țării — în special cennde
au căzut aproximativ 250 lari
edificii, altele rămînînd p<Tistruse — precum și unele riale
statelor federale Veracruz.oacan și Tolima.
Numărul victimelor nu a:tabilit, dar se apreciază că eltea
fi de peste 3 000 de persoarhunicatele oficiale estimeazăste
5 000 numărul persoanelor : și
la aproximativ 1 000 numălor
aflate încă sub dărîmăturiudad de Mexico.

PARIS 20 (Agerpres). — Ministrul
francez al apărării naționale, Charleș
Hernu, și-a prezentat vineri demisia,
iar primul ministru, Laurent Fabius,
a propus acceptarea ei de către șeful
statului, Franțois Mitterrand, infor
mează agenția France Presse.
Totodată, într-o scrisoare adresată
președintelui
Franței,
premierul
Fabius a propus demiterea din func
ție a directorului Direcțiunii gene
rale a securității externe — servicii
le secrete franceze, amiralul Pierre
Lacoste.
L. Fabius se referă la anchetele
cerute de șeful statului și de el în
suși în legătură cu cazul navei
„Rainbow Warrior" aparținînd orga
nizației ecologiste „Greenpeace",
scufundată, în urma unui atentat, în
portul neozeelandez Auckland.

In provincie s-au înregistrat 40 de
morți.
Președintele Mexicului, Miguel de
la Madrid Hurtado, a decretat starea
de urgență pe întreg teritoriul națio
nal și a dispus măsuri speciale de
securitate și ajutorare a populației
sinistrate în capitala țării. A fost,
totodată, creată o Comisie guverna
mentală federală, cu activitate per
manentă, însărcinată să coordoneze
acțiunile de salvare a vieților ome
nești și de înlăturare a tuturor con
secințelor cutremurului. Șeful sta
tului a cerut populației să-și păstre
ze calmul și a dat asigurări că Mexi
cul dispune de resursele necesare
pentru a face față situației.
La Ciudad de Mexico au fost re
luate progresiv serviciile de comuni
cații și transporturi. Se speră că si
tuația va reveni la normal și în alte
sfere, de activitate la începutul săptămînii viitoare.

GENȚIILDE PRESA
PROGRAM. Biroul Politic al C.C.
al P.C.U.S. a dezbătut și aprobat
Programul complex al dezvoltării
producției bunurilor de larg con
sum și a sferei serviciilor pe pe
rioada 1986—2000, anunță agenția
T.A.S.S. Acest document, precizea
ză agenția citată, are o importan
tă deosebită pentru realizarea po
liticii social-economice a partidu
lui de ridicare continuă a bună
stării poporului sovietic.
COMUNICATUL COMUN în le
gătură cu convorbirile de Ia Mos
cova dintre Mihail Gorbaciov,
secretar general al C.C. al P.C.U.S..
și Masashi Ishibashi, președintele
Comitetului Central Executiv al
Partidului Socialist din Japonia,
subliniază profunda preocupare a
celor două părți fată de agravarea
situației internaționale. în special
din cauza continuării cursei înar
mărilor. a creșterii pericolului
izbucnirii unui război nuclear, care'
ar putea duce la dispariția întregii
umanități.

ÎNT1LNIRE. La Sofia a avut loc
o întîlnire între Todor Jivkov. se
cretar general al C.C. al P.C. Bul
gar. și Aii Yata, secretar general
al Partidului Progresului și Socia
lismului din Maroc. Exprimindu-și
îngrijorarea profundă față de ac
tuala stare de încordare periculoa
să în relațiile internaționale, cele
două părți — informează agenția
B.T.A. — au subliniat necesitatea
întăririi unității de acțiune a tu
turor forțelor democratice si iubi
toare de pace pentru trecerea de
la starea de confruntare spre des
tindere, pentru salvarea omenirii
de Ia pericolul unei catastrofe nu
cleare.
VERNISAJ. La galeriile „Kunsthalle" din Rostock a avut loc verni
sajul expoziției „Arta grafică con
temporană românească", care s-a
bucurat de un deosebit succes.

CONGRESUL P.C.I. Cel de-al
XVII-lea Congres Național al
Partidului Comunist Italian se

va ține în cea de-a doua p
lunii aprilie 1986, la Flore
anunțat într-o conferință de
Achille Occhetto, membru al
tariatului și Direcțiunii ale

11 formațiuni politice de opoziție
din Chile — Jaime Insunza a opi
nat că el nu este realizabil, de
oarece regimul militar aflat la
putere l-a respins categoric.

AUDIERI. în cadrul aud
ce au loc la Curtea Internal
de Justiție de la Haga in le
cu acțiunea intentată de gu'
sandinist privind sprijinire
către S.U.A. a activității gri
lor contrarevoluționare ce
resc răsturnarea de la put
actualului regim, Nicaragi
cerut ca Statele Unite ale
ricii să-i plătească despăgub
sumă de 375 milioane dolari.

SCRUTIN IN TANZANIA. In
Tanzania va începe la 7 octombrie
campania pentru alegerile prezi
dențiale și parlamentare din aceas
tă țară, potrivit unui comunicat
oficial difuzat la Dar Es Salaam.
In total. 6,9 milioane cetățeni cu
drept de vot vor fi chemați la
urne în zilele de 13 și 27 octom
brie. Pe întreg cuprinsul țării vor
fi instalate 30 000 centre de vot.
Adunarea Națională va fi lărgită,
urmind să aibă 244 locuri. Pentru
ÎNGRIJORARE. După cum
funcția supremă în stat a fost detă dintr-un studiu publicat de pusă o singură candidatură, cea a
liția națională americană i lui Aii Hassan Mwinyi.
combaterea cultului forței, dir,
fac parte oameni de știință, m
RECOLTA MONDIALA DE GR1U
experți in problemele informa a acestui an va fi de 515 milioane
psihologi, proiecția de filn tone, ceea ce reprezintă o scădere
groază și care propagă brutal, cu 6 milioane tone fată de cea
și comportamentul agresiv a li consemnată in 1984 — a anunțat la
S.U.A. proporții îngrijorătoare Londra Consiliul internațional al
document rezultă că, in anul griului.
durata acestor proiecții va fi i
cu cea a 22 de zile de școală,
PARTIDUL LABURIST DIN
tează agenția T.A.S.S.
MAREA BRITANIE va continua să
acționeze în vederea creării unei
DECLARAȚII. In declarații zone denuclearizate pe teritoriul
cute ziarului italian „La S tării
a declarat liderul acestei
pa“, Jaime Insunza, membr formațiuni politice de opoziție,
conducerii P.C. din Chile, a ai Neil Kinnock, într-un interviu
că
la .avuruai
acordat sapLuiiimaiuiui
săptămînalului „Tribune".
— pentru revenirea țării
v—** —
moCTație sint necesare, in prițn cazul în care laburiștii vor rerînd, derogareat Constituției veni
venj la
ia conducerea guvernului, ca
1980 — care prevede, între al precizat interlocutorul, ei vor reperpetuarea la putere a actual nunta la programul racheto-nuautorități. militare — și dizolv; dear „Trident" și vor rediscuta
aparatului represiv chilian. R problema prezentei rachetelor nurindu-se la „acordul național' cleare americane cu rază medie de
convenit in august și semnat acțiune, pe teritoriul tării.
EVOLUȚIA COMPLEXULUI S SOVIETIC. De Io Centrul de coor
donare a zborurilor cosmice, ag.A.S.S. transmite că echipajul com
plexului spațial „Saliut-7"-„Soii"-„Soiuz T-14" își continuă activi
tatea in conformitate cu progrtabilit. Ziua de joi a fost consa
crată unor studii privind atmosnor experimente științifice și con
trolului stării sănătății celor cinionauți. Zborul se desfășoară nor
mal, iar cosmonauții Djanibekoiih, Vasiutin, Greciko și Volkov se
simt bine.
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