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în ziarul de azi:
® Cunoașterea istoriei na
ționale - la temelia muncii 
de educație patriotică 
• Cu fermitate muncito
rească pentru înrădăci
narea spiritului de ordine 
și disciplină la fiecare loc 
de muncă ® Colocviile 
„Scinteii" : Eroii prezentu
lui in teatrul și filmul 

românesc

PENTRU ÎNFĂPTUIREA EXEMPLARĂ A HOTĂRÎRILOR

CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI, 
ÎN ÎNTÎMPINAREA ANIVERSĂRII REPUBLICII

Municipiul Ploiești a cunoscut în anii construcției socialiste - ca de altfel 
toate localitățile patriei — o puternică dezvoltare urbanistică

Înaltă calitate, înaltă eficiență
Una dintre opțiunile de bază ale 

politicii economice a partidului nos
tru, relieiată din nou la Conferința 
Națională, o reprezintă ridicarea per
manentă a nivelului calitativ al pro
duselor. promovarea constantă a 
celor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii. „Se impun măsuri ho
lurile — sublinia secretarul general 
al partidului de la tribuna înaltului 
forum al comuniștilor români — in 
vederea îmbunătățirii calității și ridi
cării continue' a nivelului tehnic al 
producției**.  Această cerință vine pe 
fondul unor împliniri acumulate în 
timp. în prezent, nu există dome
niu al economiei în care să nu se 
realizeze produse care să poată riva
liza cu cele mai bune performanțe 
atinse în lume, de la aparate de mă
sură de înaltă precizie la utilaje 
pentru centralele electrice, de la mi
croelectronică la construcții navale. 
Printre cele mai elocvente expresii 
ale capacității actuale a economiei 
noastre naționale se numără o serie 
de obiective de mare complexitate — 
cum sînt Canalul Dunăre—Marea 
Neagră, Canalul Poarta Albă—Midia- 
Năvodari, ansamblul feroviar și ru
tier de poduri dunărene recent date 
în exploatare, metroul bucureștean 
ș.a. — realizate în exclusivitate cu 
uti'aje și tehnologii românești.

Fără îndoială, toate aceste realizări 
nu ar fi fost posibile fără orientarea 
conștientă, perseverentă, pe baza 
concepției cu adevărat revoluționare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
întregii dezvoltări economico-sociale 
spre laturile intensiv-calilative. Vi
brantele îndemnuri ale secretarului 
general al partidului de a așeza ca
litatea în centrul preocupărilor.tutu
ror colectivelor, astfel îneît nu numai 
cîteva produse sau obiective de 
vîrf, ci întreaga activitate, toate re
zultatele muncii să se alinieze celor 
mai ridicate exigențe, sînt de natură 
să determine o atitudine cu adevărat 
revoluționară în conștiința fiecărui 
om al muncii. Această cerință se 
impune cu atît mai mult cu cît. după 

cum se știe, calitatea nu se constată, 
ci se construiește, nu este ceva anu
me care se adaugă la un moment 
dat in procesul de fabricație, ci un 
ansamblu de performanțe urmărite 
pe tot parcursul realizării unui pro
dus — începînd de la planșeta pro
iectantului — în scopul satisfacerii 
exigențelor actuale și de perspectivă 
ale economiei naționale. Âstăzi este 
depășită ideea potrivit căreia produs 
de calitate este acela care. în mo
mentul livrării, reușește să se con
formeze documentației de execuție. 
In centrul preocupărilor trebuie să 
se situeze asigurarea fiabilității pro
dusului, furnizarea serviciului pen
tru care este realizat, pe toată du
rata lui de utilizare.

în fața noilor cerințe, desigur că 
apar noi principii de conducere, noi 
tehnici de acțiune, calitatea devenind 
o funcție a întreprinderii nu mai pu
țin importantă decît aceea de pro
ducție. în acest context trebuie 
arătat că există deja o bună expe
riență, o serie de întreprinderi valo- 
rificînd în practică principiile știin
țifice ale construirii calității produc
ției. tot mai mulți specialiști din di
ferite ramuri de activitate, din cer
cetare și producție participlnd activ 
la extinderea și generalizarea ex
perienței înaintate. Sistemul de asi
gurare a calității — care constituie o 
sinteză a realizărilor în domeniul 
conducerii științifice, un Instrument 
de cea mai mare utilitate — repre
zintă. din ce în ce mai mult, o 
realitate implementată în activitatea 
de zi cu zi a întreprinderilor.

Cu toate acestea, așa cum arată 
specialiștii, așa cum și investigațiile 
ziarului au demonstrat, nu puține 
sînt unitățile economice în care încă 
predomină opinia că problemele ca
lității sînt apanajul serviciului 
C.T.C., în care sistemul de asigu
rare a calității este privit drept o 
povară inutilă și costisitoare. în 
care se ..asigură**  livrarea de pro
duse bune la beneficiar numai prin- 
tr-o cît mai atentă... sortare finală. 

Concepții profund păgubitoare. în 
totală contradicție cu cerințele unei 
conduceri științifice, cu imperativele 
creșterii eficientei economice. Aceas
ta deoarece, este necesar să preci
zăm. singurele produse eficiente sint 
cele de calitate — chiar dacă obser
vațiile făcute la nivel microeconomic 
și într-o perioadă scurtă de timp ar 
putea să conducă la o altă opinie.

Intr-adevăr, calitatea se obține cu 
anumite cheltuieli, dar acestea sînt 
incomparabil mai mici decît pier
derile pe care le generează noncali- 
tatea. fapt lesne demonstrat cu aju
torul datelor furnizate de gestiunea 
calității. Astfel, practica a arătat că, 
prin sporirea cu numai cinci la sută 
a cheltuielilor de prevenire a defec
telor. cheltuielile aferente defecte
lor produse, se reduc cu 25 la sută. 
Iată de ce. în prezent și in perspec
tivă, în spiritul sarcinilor reieșite din 
documentele Conferinței Naționale a 
partidului, problema principală care 
se pune în acest domeniu o reprezin
tă optimizarea calității in raport cu 
costurile. Care sînt principalele ac
țiuni ce trebuie întreprinse în acest 
scop ?

în primul rind, deplasarea centrului 
de greutate al cercetărilor spre eta
pele de concepție și proiectare a 
produselor, înainte deci de a se fi 
efectuat cheltuieli materiale. Nu este 
vorba aici numai despre eliminarea 
unor vicii de proiectare, ci de sta
bilirea unor tehnologii noi. a unor 
soluții constructive noi, optime în 
raport cu recursele și parametrii 
solicitați fiecărui produs.

în al doilea rind. producția trebuie 
să se alinieze cerințelor exprese 
formulate de proiectant. Tot mai in
sistent literatura de specialitate ve
hiculează noțiunea de capabilitate a 
producătorului, care reprezintă ca
pacitatea acestuia de a executa pro
duse la nivelul calitativ prevăzut. A 
„omologa**  întreprinderea înaintea 
produsului — iată un mod nou de 
abordare a problemelor calității, cu 
efecte benefice asupra activității pro

ductive. Desigur, un loc important 
revine și în continuare controlului 
de calitate, dar acesta este conceput 
ca o parte integrantă a tehnologiei 
de execuție, cu un rol activ in pre
venirea repetării erorilor de fabri
cație.

în aV treilea rînd. utilizatorul este 
privit ca o nouă verigă in procesul 
valorificării funcțiilor produsului. 
Ca atare, și utilizatorul, la rindul 
lui, trebuie să facă dovada că știe 
să exploateze în cele mai bune con
diții produsul, stabilindu-se astfel 
noi raporturi de colaborare între pro
ducător și beneficiar.

Toate aceste cerințe au7 apărut ca 
o urmare firească' a unuia dintre 
atributele sistemelor de asigurare a 
calității : posibilitatea descoperirii de 
noi resurse de perfecționare, de noi 
căi de ridicare a eficienței la pro
ducător, in paralel cu mai buna sa
tisfacere a necesităților beneficia
rilor. Așadar, sistemul se autodez- 
voltă. Și tocmai de aceea este ab
solut necesar ca organele și organi
zațiile de partid, organele de condu
cere colectivă ale întreprinderilor, 
centralelor, ministerelor să analizeze 
datele problemei cu obiectivitate și 
simț al perspectivei, să vină în 
întîmpina'rea zilei de miine prin mă
suri adecvate. In sprijinul ridicării 
nivelului calitativ al produselor. 
Măsuri care să vizeze cît se ponte 
de concret perfecționarea activității 
productive și îndeosebi ridicarea ni
velului de pregătire profesională a 
personalului muncitor. Acționîndu-se 
în spiritul hotărîrilor Conferinței 
Naționale a partidului, este necesar 
așadar să se asigure In întreaga eco
nomie ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al producției, astfel Incit 
obiectivele stabilite pentru actualul 
cincinal în acest domeniu să fie în
făptuite neabătut și să se obțină o 
creștere mai accentuată a eficien
tei economice în toate domeniile de 
activitate.

Eugen RADULESCU

Tezele, ideile, orientările de 
importanță vitală pentru 
prezentul și viitorul Româ
niei socialiste, cuprinse în 

Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-au înscris 
cu pregnanță în conștiința parti
dului, a întregului popor. Pen
tru comuniști, pentru toți fiii pa
triei, Raportul secretarului general 
al partidului constituie, așa cum a 
hotărît Conferința Națională, mo
bilizator program de muncă, de 
luptă revoluționară, un îndemn pu
ternic de a acțio
na cu hotărire, 
cu fermitate re
voluționară pen
tru a transpune 
în viață hotărîrile 
adoptate, a asigu
ra perfecționarea 
întregii activități 
economico-sociale. 
Aceasta este ide
ea principală pe 
care o relevă dia
logul purtat cu 
cîțiva dintre par- 
ticipanții la Con
ferința Națională a Partidului Co
munist Român.

Da la tribuna înaltului forum de
mocratic al partidului, al întregu
lui popor, s-a adresat celor pre
zența un. bărbat de 39 de ani, în
tr-o frumoasă uniformă albastră, 
cu însemnele profesiei lui -*  aceea 
de miner. Se numește Ștefan Alba 
și a venit, aici. în mar.ea Sală a 
Palatului Republicii, din Valea Jiu
lui. La un moment dat, a subli
niat : „Vă informăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că, in- 
cepind din luna noiembrie, extrac
ția cărbunelui in mina Petrila se 
situează la nivelul prevederilor de 
plan. în prezent, pregătim cu toa
tă temeinicia producția anului vii
tor, pentru a da țării cit mai mult 
cărbune".

Am discutat, într-o pauză a lu
crărilor, cu Ștefan Alba. Este șef 
de brigadă la mina Petrila, „pri
ma ca vechime și a doua ca mă
rime din Valea Jiului", cum preci
zează el. Am consemnat angaja
mentul pe care și l-a asumat, in 
fața Conferinței Naționale, de a 

realiza, cu brigada lui de 90 de mi
neri, în perioada scurtă ce ne mal 
desparte de Ziua Republicii, o pro
ducție suplimentară de 5 000 tone 
de cărbune. Și de a pregăti în așa 
fel producția anului viitor ineît, 
din primele zile, să treacă la reali
zarea și depășirea planului de pro
ducție. Pe ce se întemeiază acest 
angajament ? Am notat, drept răs
puns. argumentele lui Ștefan Albat

— Brigada noastră a îndeplinit 
planul pe anul 1987 cu două luni 
mai devreme. Am realizat, în cin

ANGAJAREA 
PRIN FAPTE

stea Conferinței Naționale, o pro
ducție suplimentară de peste 70 000 
de tone de cărbune. Acestea sint 
faptele prin care ne angajăm să 
muncim și mai bine in viitor. An
gajarea prin fapte este una din
tre ideile principale ce se desprind 
din Raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Pentru că 

„DU. cu angajamente- formale, cară, 
să sune frumos, dar fără să aibă 
acoperire în fapte, vom asigura 
trecerea României, în acest cinci
nal, la stadiul de țară mediu dez
voltată din punct de vedere eco
nomic I De fapte este nevoie, și nu 
de angajamente care să nu fie în
deplinite 1

Angajarea prin fapte — iată o 
idee pe care au subliniat-o toți 
cei ce au răspuns la ancheta noas
tră.

— întotdeauna trebuie să por
nim de la fapte — ne declara și 
Neculai Guluță, secretarul comite
tului de partid de la întreprin
derea mecanică „Ceahlăul" din 
Piatra Neamț. Ni se cere ca, în
torși acasă, să trecem din prima 

zi Ia intensificarea muncii politico- 
educative în scopul amplificării 
valorii faptelor. Dar, în același 
timp, tot. faptele trebuie să fie a- 
șezate la baza activității politice. 
Numai în acest fel va fi posibil să 
asigurăm, așa cum ne-a cerut to
varășul Nicolae Ceaușescu, de la 
tribuna Conferinței Naționale, li
chidarea în cel mai scurt timp a 
stărilor negative, perfecționarea în
tregii noastre activități. Cind am 
plecat de acasă, spre București, am 
luat cu mine un carnet pe a cărui 

primă filă am no
tat : «Pe II luni 
ne-am îndeplinit 
planul, am res
pectat toate con
tractele. Vom în
cheia anul cu o 
depășire la. pro
ducția fizică-. Am 
considerat aceas
tă adnotare ca un 
fel de raport al 
colectivului nos
tru față de Con
ferința Națională. 
Am notat însă, 

apoi, pe filele următoare, ideile 
fundamentale Cuprinse in Raportul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Mi-am făcut însemnări pe marginea 
dezbaterilor din marele forum al 
partidului, al poporului. Pe aceas
tă bază am privit într-o altă lumi
nă notația pe care mi-am făcut-o 
pe prima filă din carnet. Secreta
rul general al partidului a subli
niat că în primii doi ani ai cinci
nalului au fost obținute, la nivelul 
întregii țări, realizări importante, 
dar că ele nu reflectă în totalitate 
puternicul potențial al economiei 
noastre naționale. Și am adăugat o 
întrebare : «Dar realizările noas
tre reflectă puternicul potențial al 
întreprinderii, dotările tehnice, 
pregătirea oamenilor, utilajele din 
dotare ?». Am consemnat un prim 
răspuns, pe baza unor date gene
rale : «Nu ! Avem incă multe re
zerve nevalorificate !». Dar în cel
_______ Adrian VASILESCU 
(Continuare în pag. a V-a)

DEMOCRAȚIA SOCIALISTĂ ÎN ACȚIUNE

Unirea forțelor întregului popor 
pentru realizarea obiectivelor stabilite 

la recentul forum al comuniștilor
Este incontestabil un merit deo

sebit al partidului nostru, al to
varășului Nicolae Ceaușescu de a 
fi cristalizat in anii ce au trecut 
de la Congresul al IX-lea teza 
teoretică a făuririi socialismului cu 
poporul și pentru popor — și, in 
același timp, de a fi creat ansam
blul organizatoric și instituțional 
atotcuprinzător pe plan social ca
pabil șă asigure- materializarea a- 
cestei teze.

Acestea sînt funcția și menirea 
sistemului democrației revoluțio
nare. socialiste. „Am pornit și 
pornim de la faptul — arăta to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU in 
Raportul prezentat Conferinței 
Naționale — că socialismul insuși 
reprezintă — și trebuie să asigure
— cea mai largă democrație, cel 
mai corespunzător cadru pentru ca 
toate clasele și categoriile, întregul 
popor să poată participa direct la 
conducerea societății. Această for
mă de democrație răspunde socia
lismului, viitorului omenirii !“ Și 
se poate spune — acum, în preaj
ma aniversării a 40 de ani de la 
proclamarea Reoublic'i. de la actul 
istoric al cuceririi puterii de stat 
de către popor si petru ponor
— că, prin diversitatea, varie
tatea și omniprezenta structu
rilor democrației muncitorești re- 
volut'onare. aceasta asigură e- 
fectiv participarea directă. înles
nește și stimulează accesul nemij
locit al tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, al întregului po
por la conducerea tuturor sectoa
relor de activitate, la actul de de
cizie și conducere socială, la fău
rirea conștientă a noii societăți.

Experiența originală a acestui 
sistem se reliefează în procesul 
dublu de dezvoltare a democrației: 
pe de o parte, extinderea continuă 
și multiplicarea formelor democra
ției directe, prin care oamenii 
muncii participă ei înșiși la actul 
de conducere — prin forme ca a- 
dunările generale ale oamenilor 

muncii din întreprinderi, consiliile 
oamenilor muncii, congresele oa
menilor muncii, ale țărănimii, ale 
științei și invățămintului. ale edu
cației și culturii socialiste — in 
cadrul cărora mii și zeci de mii de 
oameni dezbat și hotărăsc asupra 
problemelor fundamentale ale dez
voltării economico-sociale a patriei.

în același timp, așa cum subli
nia secretarul general al partidu
lui. s-au asigurat dezvoltarea și per
fecționarea continuă a democrației 
reprezentative — prin Marea Adu
nare Națională, consiliile populare, 
alte organe de stat — care. în 
strînsă colaborare cu organele de
mocrației muncitorești revoluționa
re. asigură un cadru unitar, demo
cratic. unic in felul său de con
ducere a societății. Ca rezultat, 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Raportul la Conferința Națio
nală. îmbinarea armonioasă a aces
tor două forme de activitate de
mocratică deschide calea unei noi 
democrații, cu mult superioară ori
căror forme de democrație de pină 
acum.

In această viziune generală se 
relevă și mai mult importanța a- 
propiatelor forumuri. într-o succe
siune vie. dinamică, precum Ple
nara Consiliului Național al Fron
tului Democrației si Unității So
cialiste. sesiunile Camerei legisla
tive a consiliilor' populare si Marii 
Adunări Naționale.

însemnătatea reuniunii acestor 
foruri este nemijlocit legată de 
faptul că ele se succed. practic, 
imediat după Încheierea lucrărilor 
Conferinței Naționale a partidului, 
fiind deci chemate, potrivit pro
priului specific social-politic, să-și 
spună cuvîntul. să dezbată și să 
stabilească planurile, coordonatele 
concrete pe anul 1988 ale ma
terializării programului adoptat de 
Conferință. în virtutea caracte
risticilor definitorii ale siste
mului democrației noastre se 
pune acum, nemijlocit, sarcina 

ca vastul program de muncă șl ac
țiune cristalizat de Conferința Na
țională a partidului să fie insușit 
și aplicat de către cele mai largi 
mase ale poporului, de către toate 
categoriile sociale, de către orga
nizațiile, forurile și instituțiile cen
trale și locale. Așa cum participan- 
ții la Conferința Națională — dind 
o înaltă apreciere tezelor, ideilor, 
orientărilor și sarcinilor cuprinse 
în Raportul prezentat de secretarul 
general — au hotărît ca acest do
cument să devină „programul de 
muncă și de luptă ai partidului**,  el 
este menit să constituie și Progra
mul de muncă și luptă al întregu
lui popor.

Privind prin această prismă în 
fața forurilor reprezentative ce-și 
vor desfășura lucrările în zilele ce 
urmează stă sarcina complexă a a- 
slgurării realizării în cele mai bune 
condiții a obiectivelor strategice ale 
dezvoltării economico-sociale a tă
rii pe anul 1988, an hotăritor pen
tru înfăptuirea sarcinilor întregu
lui cincinal 1986—1990 — dezvolta
rea intensivă a industriei. înfăp
tuirea programelor de organ'zare și 
modernizare a producției ; dezvol
tarea agriculturii pe calea realiză
rii noii revoluții agrare : realiza
rea integrală a planului de inves
tiții : a programelor de sistemati
zare si modernizare a tuturor loca
lităților : sporirea aportului știin
ței. învătămîntului si culturii la 
înfăptuirea programelor de dezvol
tare economică si socială a tării : 
extinderea relații'or economice in- 
ternntion’>’e șl nnrtic'nn-ea mai 
amolă și mai activă a României la 
schimbul de valori și diviziunea 
mondială a munci:. Marea Adunare 
Naț'nnală. Camera I egis'ntivă a 
consiliilor nonvlore Consiliul No
tional al. Frontului Democratici si 
Unității Socialiste se întrunesc să

AI. PINTEA
(Continuare în pag. a V-a)

Muncă bine organizată 
pentru depășirea 

sarcinilor de plan
Parcurgind în aceste zile secțiile 

de fabricație ale întreprinderii de 
utilaj chimic „Grivița roșie*'  din 
Capitală, pretutindeni se pot re
marca ordinea și disciplina, orga
nizarea perfectă a muncii pe fie
care flux de fabricație. De sublini
at faptul că in acest an. pină 
in prezent, oamenii muncii de 
aici au realizat integral planul 
la toți indicatorii, livrind econo
miei naționale și la export o gamă 
largă de produse — in marea ma
joritate unicate — de mare com
plexitate tehnică. Astfel, planul la 
producția fizică de utilaj tehnolo
gic pentru industria chimică a fost 
îndeplinit in proporție de, 100.3 la 
sută, iar la producția-marfă — de 
101.2 la sută. La âxport prevede
rile au fost depășite cu 4.7 la sută.

— A Intrat in obișnuința colecti
vului nostru să întîmpine marile 
evenimente din viața partidului și 
a țării cu rezultate cit mai bune 
— ne spune tovarășul Gheorghe 
Dragomir. secretarul comitetului de 
partid din întreprindere. în acest 
sens, ne-am respectat intru totul 
angajamentul luat în cinstea Con
ferinței Naționale a partidului. în 
prezent, toate forțele sint concen
trate la realizarea utilajelor pentru 
industria petrochimică și export, 
oe care ne-am angajat să le execu
tăm in avans în cinstea celei de-a 
40-a aniversări a Republicii. 
(Gheorghe Ioniță).

Foto : S. Cristian

Forța
Se numește JAR. JAR- 

203. Și este, Intr-adevăr, 
jar — adică produsul fi
nal al unei combustii, al 
unor arderi de o inten
sitate deosebită ; și de
gajă o căldură deose
bită...

JAR este o mașină, șl 
anume o mașină de tri
cotat comandată de un 
creier electronic. A fost 
la început o idee, o idee 
ce s-a născut în mintea 
unui comunist de la „Me- 
talotehnlca**  din Tirgu 
Mureș.

(Stătusem de vorbă, 
înainte de a afla istoria 
mașinii, cu secretarul co
mitetului de partid. Eu
gen Pop. Ne spunea : 
„Nu există realizare în 
unitatea noastră — orice: 
o depășire de plan, o In
venție. o raționalizare, 
orice — care să nu fi fost 
la început un gind al 
unui membru de partid. 
Si invers : sint prea pu
țini cei care — dintre cei 
peste 1 500 de comuniști 
din evidența organizației 
noastre de partid — să 
nu fi avut o idee deose
bită, o inițiativă valoroa
să, să nu-și fi adus o

pasiunii pentru nou
contribuție marcantă la 
bunul mers al lucrurilor 
în uhitatea noastră**).

Cel în mintea căruia a 
încolțit ideea mașinii e- 
lectronice de tricotat a 
fost inginerul mecanic 
Cornel Todea. „A avut 
ambiția să introducă e- 
iectronica în industria 
tricotajelor ; și ea a in
trat pe poarta din față**  
— ne spune cineva, re- 
memorînd începutul.

— Dar istoria este și 
mai veche — recapitu
lează inginerul Iuliu Toth 
(cel care îl numește pe 
Cornel Todea „tatăl ma
șinii electronice de tri- 
cotat“) ; 203 este o za
dintr-un lanț mai lung, 
al cărui capăt se află 
mai departe in timp.

(Aici trebuie să deschi
dem din nou o parante
ză : în țara care acum 
40 de ani importa âcele 
de cusut, o fabrică, cea 
în care ne aflăm, nouă, 
dotată ultramodern, asi
gură întreaga gamă de 
mașini necesare indus
triei tricotajelor și con
fecțiilor. Este doar un 
exemplu, unul singur din 
nenumăratele exemple

care dau seamă despre 
eforturile nemăsurate ale 
comuniștilor, ale partidu
lui nostru comunist, de a 
transforma din temelii 
modul de a munci și mo
dul de viață al oameni
lor. Ca și despre ascen
siunea, in anii Republi
cii, pe drumul cîștigării 
competentei tehnice, al 
fabricării unor produse 
ce înmagazinează tot mai 
multă inteligență, tot mai 
multe cunoștințe. Și tot 
mai multă voință de a 
învinge, de a inainta 
neabătut — calități care, 
așa cum a reieșit cu pri
sosință și din dezbaterile 
Conferinței Naționale a 
partidului, se cer a fi 
amnlificate la scara în
tregului popor).

— JAR-201 — continuă 
Interlocutorul nostru — 
era mecanică ; destinată 
să tricoteze automat, d.nr 
construcția era covirși- 
tor mecanică. Atunci s-a 
născut ideea lui 293. Dar 
— gîndul ăsta a fost al 
mai multora, a fost o 
emanație colectivă — a 
fost atacat 202. Adică — 
de fapt, nu aveau pe 
atunci numere, pe urmă

le-au căpătat — am ata
cat fabricarea unei ma
șini intermediare intre 
starea de fapt si idea'ul 
nostru. Nu s-au fabricat 
decit patru bucăți, dar a 
fost de ajuns ca să înțele
gem că nu are rost si 
dibuim, că trebuie să pă
șim hotărît înainte.

Intr-adevăr, comuniștii 
din jurul lui Cornel To
dea au sesizat ușor de
fecțiunea principală a 
mașinii : păcătuia prin 
aceea că îngloba prea 
mult... vechi. „Vechiul 
este prea mult in compo
ziție. nu ați reușit să 
mergeți prea mult înain
te**  — era și părerea be
neficiarilor.

A fost o clipă de cum
pănă pentru „Metaloteh- 
nica“. Oare s-a învestit 
atîta muncă degeaba 7 — 
s-au întrebat ei. Și cu lu
ciditate comunistă, și-au 
răspuns : „Poate că da...“.
George-Rsdu 
CiiiRQVICI 
Gliearqhc GIURGIU
(Continuare 
în pag. a Il-a)
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societății noastre socia- 
sublinia tovarășul 
Ceaușescu în magistralul 

Raport prezentat Conferinței Na
ționale a partidului — trebuie să 

om temeinic și multi- 
pregătit, să * aibă, adică, 
cunoștințe profesionale, de 

specialitate, un larg orizont de 
cunoaștere, o profundă cultură po
litică, 
mat. 
știința 
voința 
toare în 
de a face 
unde țara are 
minții și brațelor sale. Este aceasta 
rațiunea pentru care in societatea 
noastră, formarea unor putei-nice 
convingeri revoluționare, a unor 
trainice sentimente patriotice a fost 
ridicată la statutul de obiectiv fun
damental al întregii activități poli
tico-educative. în acest context, un 
rol esențial revine cunoașterii tre
cutului național, a luptelor și jertfe
lor înaintașilor, a marii lor lecții de 
atașament și statornicie față de glia 
patriei, a marcantelor contribuții ale 
poporului nostru la progresul civi
lizației umane, la îmbogățirea pa
trimoniului material și spiritual al 
umanității.

în cele ce urmează înfățișăm o 
serie de preocupări și experiențe ale 
unor instituții muzeale pentru ca 
tînăra generație să cunoască apro
fundat istoria națională, să-i înțe
leagă măreția și eroismul, să facă 
din gîndurile și faptele celor ce 
ne-au premers temelie de nezdrun
cinat pentru propriile sale ginduri și 
fapte consacrate dezvoltării libere, 
suverane a patriei socialiste, să-și 
asume conștient datoria de a sluji 
neabătut cauza propășirii, indepen
denței și demnității acesteia.

Omul 
liste — 
Nicolae

fie un 
lateral 
bogate

fie anir 
de con-

EI trebuie să 
in același timp, 
răspunderilor sale sociale, de 
de a-și pune energiile crea- 

slujba propășirii patrie’, 
totul pentru țară acolo 

nevoie de puterea

pornit discuția cu tovarășul Gheorghe 
Anghel, directorul Muzeului Unirii.

— O primă direcție de acțiune in 
munca pe care o desfășurăm cu pu
blicul — ne spune interlocutorul — 
o constituie atragerea unor cercuri 
cit mai largi de oameni ai muncii, 
de tineri îndeosebi, la activitățile cu 
caracter educativ pe care le orga
nizăm. Iar pentru aceasta ne stră
duim să conferim acestor acțiuni 
forță sporită de penetrație în con
științe. o 
să creăm 
profundă 
gete. Am 
poziția de bază a muzefilul. imbogă-

ridicată valoare formativă, 
o ambianță care să aibă 
rezonantă in inimi și cu- 
căutat să diversificăm ex-

și de desfășurare a unor programe 
cultural-artistice adecvate, carj -om- 
plelează știrile istorice și dau fior 
inalt Întregii manifestări, asigurin- 
du-i o puternică rezonanță in inimi 
Si conștiințe. Asemănător se 
soară intilnirile cu elevii >a 
bruarie. la celula lui Horea 
poarta cetății și la obeliscui 
acum o jumătate de veac în 
tirea martirilor de la Alba Iulia. în 
Cursul cărora prin 
patriotic reînvie 
grele epoci, este 
mesajul luptei și 
mari înaintași.

în spiritul exigentelor formulate

desfă- 
20 Ie
de la 

ridicat 
amin-

vers și cintec 
zbuciumul unei 

mai bine înțeles 
jertfei celor trei

Mîndria pentru 
reaHzărife prezentului

La Muzeul județean Ialomița 
discutăm cu directorul acestei insti
tuții, profesorul Răzvan Ciucă : 
„Dispunem de suficiente argumente 
care să ne susțină pentru a afirma 
că munca științifică desfășurată de 
muzeu ca instituție specializată se 
împletește strins cu activitatea cul- 
tural-educativă, avînd in vedere 
faptul că iubirea de țară, patrio
tismul nu pot exista in afara cunoaș
terii trecutului istoric, care, prin 
nenumăratele sale pilde, determinăCUNOAȘTEREA ISTORIEI NAȚIONALE - LA TEMELIA MUNCII DE EDUCAȚIE PATRIOTICĂ

întîîniri de neuitat
La Alba Iulia. „cetatea istorică 

neamului nostru", cum cu mîndrie 
numit-o generația ce a înfăptuit 
mărețul act de la 1 Decembrie 1918. 
Muzeul Unirii din Alba Iulia este 
depozitarul unui valoros 
niu istoric care atestă 
rădăcini ale poporului 
in vatra străbună, lupta 
tru dreptate și libertate,
unitate națională. Totodată, ln județ 
sînt sute de monumente și locuri 
istorice amintind de mari biruințe și 
de nenumărate jertfe românești, de 
evenimente care au jalonat hotar i- 
tor cursul existenței poporului 
român. De la asemenea realități a

a 
a

patrlmo- 
adîncile 

nostru 
sa pen- 
pentru

țind-o cu noi și noi piese cu boga
tă încărcătură istorică. Am fost 
preocupați de lărgirea registrului 
formelor de lucru cu publicul, de 
organizarea unor manifestări care să 
ducă nu numai la cunoașterea eve
nimentelor istorice, ci șl a ginduri- 
lor și idealurilor ce i-au însuflețit pe 
înaintași. Cu alte cuvinte, dorim 
să facem bine înțeles adevărul, sub
liniat in Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu la marele 
forum al comuniștilor români : po
porul român nu a părăsit nicicind 
pămintul pe care s-a născut ; aici, 
vreme de mai bine de 2000 de ani 
înaintașii noștri au indurat multe 
greutăți, dar le-au învins prin luptă ; 
aici este locul fiecărui cetățean 
român fără nici o deosebire de na
ționalitate.

Avem o bogată experiență în ceea 
ce privește punerea in valoare a 
monumentelor și locurilor istorice 
din județ, martore ale atîtor momen
te de seamă ale trecutului național. 
S-au permanentizat, astfel, intilniri- 
le tineretului cu istoria de la cetatea 
dacică de la Căpilna, prilejuri nu 
doar de reîntîlnire cu civilizația 
strămoșilor noștri, cu lupta lor eroică 
pentru apărarea gliei străbune, ci

de secretarul general al partidului, 
sîntem permanent preocupați șă 
sporim capacitatea de inrîurire a ac
țiunilor educative pe care le ini
țiem, Ne preocupă organizarea unor 
gale ale filmului istoric ; dorim ca a- 
cestea să fie acțiuni complexe, in mă
sură să valorifice atit puterea de a 
emoționa a documentelor istorice, 
cît și pe cea a creațiilor cinemato
grafice cu tematică specifică. Vrem, 
de asemenea, să asigurăm o ritmici
tate mai bună activității cercului de 
istorie care funcționează pe lingă 
muzeul nostru, să strîngem legătu
rile cu cercurile de istorie și arheo
logie din școli în vederea activiză
rii lor. aceasta atit in folosul pre
dării istoriei în școală, cît și al 
depistării unor prețioase vestigii 
istorice. în acest sens, un exemplu 
care ar trebui extins îl constituie 
activitatea cercului de istorie din 
satul Războienl — Cetate, condus de 
profesorul Pantelimon Popovici. care 
a alcătuit nu numai una dintre cele 
mai bogate colecții școlare din 
dar a și semnalat valoroase 
arheologice, intre care cele de 
romană sînt cu totul și cu 
deosebite.

județ. 
urme 
epocă 
totul

ia fiecare dintre noi o angajare 
conștientă și responsabilă in măreața 
operă ce se înfăptuiește astăzi în 
țara noastră. Aceste con etle si 
principii, formulate cu claritate in 
documentele de partid. !n cuvintâ- 
rile secretarului său general. to
varășul Nitolae Ceaușescu, in ma
gistralul Raport prezentat Confe
rinței Naționale, constituie baza 
programelor cultural-educative pen
tru formarea omului nou pe care 
le desfășurăm. Concret, realizăm a- 
ceste programe printr-un com
plex evantai de activități menite 
să cuprindă cele mai diverse cate
gorii profesionale sau de virstă. 
Expozițiile constante organizate la 
Slobozia (etnografie, istorie contem
porană), Fetești (agricultură tradițio- 
lială), Ograda sau Sudiți (istoria cul
turii), Scinteia (omagiu eroilor), 
Miloșești (monografie comunală), 
constituie principala formă a dialo
gului istorie-public realizat prin 
muzeu, înțeles ca intermediar activ 
și dinamic, și nu văzut ca un depo
zitar de obiecte inedite ori de cu
riozități. Ghidajele, diferențiate pe 
categorii de virstă și profesionale, 
lectoratele, simpozioanele, matineele 
sau serile muzeale, concursurile gen 
„Cine știe, răspunde", concertele al-

cătuiesc programe atractive, publi
cul. generația tinără in special, be
neficiind nu doar de simple informa
ții. ci de adevărate lecții susținute 
de cadre specializate. Tot mai des 
sint organizate acțiuni în afara mu
zeului. cum au fost expozițiile de 
artă populară din incinta complexu
lui „Privighetoarea" din municipiul 
Slobozia, expozițiile tematice și vi
zionările de filme de scurtmetraj 
și diapozitive sub genericul „Româ
nia pitorească" în unitățile de od'tină 
și tratament din stațiunea balneară 
Amara, expozițiile itinerante ..Mare
le Mircea Voievod — simbol al mă
reției românești", ,.80 de ani de la 
marea răscoală țărănească de la 
1907". „25 de ani de la cooperati
vizarea agriculturii". „Eroica ’77", 
„Omagiu muncii". „Vestigiile arheo
logice — documente ale continuității 
românești". Bine primite de public 
au fost ciclurile de expuneri orga
nizate pe profilul diferitelor in
stituții. Astfel, am organizat con
ferințele „Vocația de constructor a 
poporului român" la întreprinde
rea de antrepriză construcții-montaj 
și liceul de cănstrucțij din munici
piul Slobozia ; „Tradiții de muncă 
românești" in unitățile agricole de 
stat și cooperatiste : „Ctitorii ale 
Epocii Nicolae Ceaușescu" in mate 
întreprinderile, instituțiile, șantierele 
mari, unitățile agricole, liceele și 
școlile generale ialpmițene. Progra
mele noastre includ, de asemenea, 
intîlniri-dezbateri pe șantierele ar
heologice cu elevii ialomițeni sau cu 
publicul satelor. La dava dacică de 
la Piscu Crăsani s-au „predat" ade
vărate lecții de patriotism.

Ne gindim, pentru perioada urmă
toare. la amplificarea caracterului 
instructiv, formativ al acestor ma
nifestări prin spectacole de sunet și 
lumină, de poezie și muzică patrio
tică, Care să se finalizeze prin acțiuni 
complexe, interdisciplinare. bine pre
gătite. cum sînt actualmente acțiu
nile „Prezentul patriei române" și 
„Cinstirea eroilor" — cu care Muzeul 
județean Ialomița este prezent pe 
mari platforme industriale, in unități 
agricole etc.

★ #
Preocupările șl experiențele înfă

țișate in rindtțrile de mai sus vin să 
ateste o dată mai mult ce larg cimp 
de acțiune este deschis activității 
muzeale în sfera muncii de formare 
a conștiinței noi socialiste, faptul că 
spiritul de inițiativă rodește bogat și 
în acest domeniu, 
punți de 
muzeu, cu 
prezent șl

legătură 
alte cuvinte 
viitor.

Silviu
Mihai

făurind trainice 
între public și 

intre trecut,

ACSHM
VIȘOJÎJ

Cu fermitaîe muncitorească pentru Înrădăcinarea spiritului

de ordine si disciplină la fiecare loc de muncă
' •*'  Relațiile umane... ' 1 IM ‘ Dar cum se produce aceas- 

aliaj de un fel deosebit,' ta creștere ? Citeva săptă- 
cristalizat in fiece colectiv . mini. Moidovan nu-și intra 
,de muncă in climatyl exbn..rin ritnv ,,Munca ce ți-a 
gent de muncă. Limpezi
mea de cristal a acestor 
relații se obține numai a- 
colo unde efortul de mo
delare a omului nou se 
cheltuiește cu generozitate. 
Unde omul cu orizont larg, 
apt de performanță, cu o 
conștiință înaintată, dăruit 
muncii și capabil să înțe
leagă 
revin 
tării 
omul 
torice .....
înfățișate, de t o v ar â ș u 1 
Nicolae Ceaușescu in Ra
portul la Conferință — 
trece necontenit examene
le severe ale 
abnegației.

Nu-s bătălii 
de cîștigat. 
insă este uriașă : 
rea omului nou. A omului 
acestui timp, promotor al 
valorilor morale inaintate, 
comuniste. La ce ..chei" se 
apelează. în această ordine 
de idei, pentru ca peste 
tot, in oglinda climatului 
de muncă, să se reflecte 
relații umane viabile, ge
neratoare de progres ? Cum 
acționează comuniștii — ea 
oameni de atitudine, in 
numele unui ideal mereu 
tinăr — pentru a sădi trai
nic atitudini inaintate față 
de muncă și viață ? Sint 
doar citeva întrebări, sub 
semnul cărora am început 
investigația noastră in sec
ția turnătorie de oțel și 
fontă din cunoscuta cita
delă a industriei Capitalei 
— întreprinderea de ma
șini grele.

...Acum, piesa aceea des
tinată presei de 6 000 
tone/forță de la ..Progre
sul" — Brăila are incă in
candescența ’oțelului abia 
turnat. Forma cu mii de 
kilograme de metal topit 
în ea iradiază dogoare și 
miresme tari, de nisip ars. 
Oamenii trec curent pe 
aici în drumurile lor de 
muncă. Cîți știu insă că 
turnarea s-a săvîrșit cu 
cinci zile mai devreme 7

— Cum se obține un a- 
semenea avans? il întrebăm 
pe comunistul Ene Dumi
tru, șef de echipă.

—. Cinci zile ciștigate în
seamnă, desigur, ceva. Dar 
adevărata performanță la 
această turnare este pro
movarea pe post de... titu
lari in echipă a trei tineri: 
Costal Balaban, Nicolae 
Baraghln, Stanislav Mol
dovan.

Astfel de promovări au 
loc cu mii, cu zecile de 
mii, pretutindeni. Ștafeta 
văzută și nevăzută a uzi
nei, in dialectica firească a 
muncii. Comunistul Ene 
Dumitru are insă motive 
să dea un anume sens, 
mai ales uneia dintre a- 
mintitele „titularizări". Des
pre cu este vorba.? S. Moi
dovan e de mai puțină 
vreme în turnătoria de oțel 
și fontă. A fost repartizat 
în echipa lui Ene Dumitru 
pentru că „aici cresc oa
meni vrednici". Da, așa a.

răspunderile ce ii 
in ansamblul dezvol- 
economico-sociale — 

acestei etape is- 
atit de compl.-x

muncii, ale

ușor de dat, 
Finalitatea 

forma

fost îhcredințatâ e doar o 
verigă din flux — i se 
spune. Încetineala ta îi în
cetinește, și pe cei care vin 
după tine". Tinărul repli
că-: el doar atita poate și 
gata. E ajutat să prindă 
cadența celorlalți. Șl cu 
vorba mai aspră, și cu vor
ba bună, și cu fapta. Dacă 
se infringe lesne o incăpă- 
ținare, o deprindere cres
cută strimb, sub alți ochi, 
mai puțin exigenți ? La 
asta te gindești mai puțin. 
Pentru că te gindești, mai 
intii și intii, la om.

Gîndește acum, cu glas 
tare, și șeful de eciiipă :

— La Conferința Națio
nală a partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a de
monstrat din nou cît de

doi oameni, doi comuniști 
— Dumitru Marin și Tudor 
Ciobanu — n-au făcut co
rect dozarea corectă. N-au 
respectat rețeta. Se con
voacă imediat adunarea 
extraordinară a organizației 
de bază, cu un singur 
punct la ordinea de zl : a- 
baterile celor doi, ca reflex 
al conștiinței lor scăzuta. 
Sigur că s-au luat și mă
suri de sancționare. Dar 
lucrul cel mai important a 
fost promovarea promptă 
a unei atitudini față de un 
neajuns sau altul. Educa
rea oamenilor in acest spi
rit. Menținerea necontenit 
trează, în stare de ofensivă, 
a exigenței comuniste.

A doua idee o extragem 
din expres.ia : a munci in 
timp, cu omul...

— Ce presupune acest 
lucru ? adresăm, întrebarea 
altui șef de echipă, Iile

Din noua arhitectura a municipiului Brâila

Forța pasiunii pentru nou
(Urmare din pag. I)

CONSTRUCTORI

DE ATITUDINE

lmportant este să fim exi
gent! cu munca noastră și 
a celor din jur. Ce 
însemnătate are 
dat unui om la 
fel incit acesta 
deze lipsurjle, 
pină nu-i prea 
limpede de ce 
că nu cele 5 zile avans la 
turnarea cu pricina sînt 
adevărata performanță, ci 
trecerea în eșalonul 
nilor de bază a trei 
Spun trei, deoarece 
trei s-a muncit în 
astfel incit ei să 
nu numai buni meseriași, 
ci și buni revoluționari, 
cum atit de convingător se 
afirma de la tribuna Con
ferinței Naționale a parti
dului.

Să stăruim pe marginea 
a două idei exprimate mai 
sus. Mai întîi, asupra aju
torului dat la vreme, pen
tru înlăturarea promptă a 
neajunsurilor. Calitatea a- 
ceasta ține de calitatea cli
matului de muncă. De vi
teza lui de reacție la lip
suri. De nivelul combativ 
atins și de aptitudinea, în
delung exersată, de a in
terveni cu promptitudine 
pentru asigurarea unui e- 
chilibru de muncă așezat 
trainic sub semnul exigen
ței comuniste. Viața de 
partid din această puter
nică secție a uzinei bucu- 
reștene oferă numeroase 
argumente privind 
venția rapidă la o 
sau alta de lucruri 
răspunzătoare. Un 
exemplu doar : abia 
turnată o piesă și labora
torul dă rezultatul — pro
ba nu corespunde. Se iau 
răspunderile pe flux și se 
ajunge la tehnologia ames
tecului de formare. Acolo,

mare 
ajutorul 

vreme, ast- 
să-și lichi- 

greșelile, 
tîrziu. Este 
eu socotesc

oame- 
tineri? 
cu toti 

timp, 
devină

lnter- 
stare 
neco- 

singur 
fusese

Grecu, care este și secre
tar de organizație de bază 
la modelârie.

— O atitudine nouă nu 
se poate dezvolta decit prin 
afirmarea zl de zi, clipă de 
clipă a atitudinii responsa
bile, intransigente. Astfel 
se alcătuiește frontul co
mun căruia nu-i scapă nici 
un „mărunțiș". Dar ce-i... 
mărunțiș cind este vorba 
de om 7

întrebare 
Mai curînd 
țru că Ilie 
vedere un 
exact, proaspăt, 
in formația sa. Petre Tri- 
fu, care avea de lucru la 
un model, dispare din ate
lier o 
servă, 
pentru 
capăt 
lipsa ta de disciplină 
veste nu numai in tine, ci 
și în ceilalți. Ca să nu se 
mai repete, cum apare 
Trifu, este adunată Întrea
ga echipă :

— Pentru un... fleac 
citeva minute, 
se apără și se 
cauză.

Ia atitudine . 
chipă. Ia atitudine 
Dincă, unul din meseriașii 
buni. Disciplina muncii, 
disciplina tehnologică nu-s 
motive de tirguială. înca
drarea strictă în rigorile 
lor așază munca oricărui 
colectiv pe un culoar de 
rezultate bune. întronarea 
spiritului de ordine și dis
ciplină. nu ca un lucru in 
sine, pentru că „e bine și 
frumos așa", ci cu scopul 
de a crea peste tot premi
sele de bază ale unei acti
vități fructuoase, eficiente, 
în fața unor asemenea acte 
se cere promovată o po-

deloc retorică, 
polemică. Pen- 
Grecu are in 
fapt de viață 

petrecut

vreme, lipsa se ob- 
aicl totul e flux, 
ce nu duci tu la 
pun alții umărul, 

lo-

atita 
miră

șeful

ție 
caz...? 
cel in

de e-
Florin

ziție hotârită. si nu una to
lerantă. Altfel...

Cu puține zile ln urmă 
vine la Nicolae Iana, se
cretarul comitetului de 
partid pe secție, un om : 
Cezar Voicu. Cu o cerere 
cit nu se poate de... con
cretă :

— Știu că sînteți prieten 
eu tovarășul Constantin 
Mareș, de la sindicat... Șl 
cu tovarășul Nicolae Mo- 
țea, șeful secției... Și cu 
tovarășul Ion Vlad, șeful 
de echipă.. Vorbiți cu ei, 
<ă mă primească 
in atelier.

— Chiar dacă am 
te buni prieteni, 
poate, tovarășe Voicu. 
fac ce-mi ceri. Șl nici 
văd cine și cum ar putea 
să o facă.

Mal departe, Nicolae 
Iana a argumentat acest 
refuz : el, Cezar Voicu, a 
fost pus de citeva ori 
discuția grupei 
Și penalizat. S-a 
Cu el și intre patru 
De fiecare dată, 
unul șl același motiv : 
lipsuri nemotivate.
a fost dat să lucreze în alt 
atelier. Să dovedească aco
lo că s-a schimbat și- 
poate...

— Adevărul e — conchi
de acum Nicolae Iana — 
că. in destule împrejurări, 
spiritul tolerant Iși arată 
astfel de „roade". Stau și 
mă întreb dacă Voicu a- 
jungea să fie mutat disci
plinar In alt atelier in si
tuația in care se punea 
mai hotărî t piciorul în 
prag, de la prima ori a 
doua abatere.

întrebare cu temei. Inte
rogație necesară și in alte 
locuri de muncă, unde lip
surile In activitatea unor 
oameni sint lăsate să se 
acumuleze, in loc ca dru
mul lor să fie barat decis, 
Încă din fașă, în destule 
locuri acest lucru nu se 
face și dintr-o... cumsecă- 
denie care nu are nimic 
comun cu exigența, cu u- 
manismul in înțelesul lor 
adevărat. „A acționa in 
spiritul umanismului revo
luționar — caracteristic 
partidului nostru — aftrma 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
de la tribuna Conferinței 
Naționale a partidului — 
Înseamnă întotdeauna a lua 
atitudine fermă și a ajuta 
oamenii să se îndrepte, 
dar, totodată, de a nu to
lera tn muncă pe aceia 
care nu sint in stare să se 
îndrepte, , nu corespund 
sarcinilor încredințate. Nu
mai așa ne facem 
de comuniști, de 
ționari".

In bătălia pentru 
Ia care afirmarea ca
lităților morale inaintate 
reprezintă structura de re
zistență — comuniștii sînt. 
trebuie să fie pretutindeni 
adevărați 
atitudine.
munistă, 
cultivată 
fiecare loc de muncă. O- 
mul acestui timp eroic me
rită din plin această risi
pă de efort.

Înapoi,

fi foar- 
nu se 

să 
nu

In 
sindicale, 

discutat 
ochi, 

pentru
Acum

datoria 
revolu-

om

constructori dz 
De atitudine co- 

revPluționară, 
cu tenacitate, la

Ilie TĂNASACHE

Cu șchiurile, In munții Bucegl Foto : E. Dichiseanu

Nu e ușor atunci cind viața te 
aduce la concluzia că o vreme 
ai mers pe o cale greșită ; nu 
e deloc ușor — dar nu este in * 
firea comuniștilor să persevereze 
intr-o eroare astăzi și mîlne doar 
pentru a dovedi că ieri au avut 
dreptate. Dreptate ai cind ai în
vins, dreptate ai atunci cind rezul
tatul obținut se dovedește a fi la 
înălțimea efortului depus. Și comu
niștii de la „Tehnometalica" au do
vedit că un colectiv iși găsește in 
el însuși puterea de a depăși greu
tățile atunci cind la destinele sale 
prezidează virtuțile comuniste ale 
bărbăției, lucidității, voinței de a 
atinge țelul propus. Colectivul a 
tras linie și a luat-o de Ia capăt.

A atacat frontal :
— Am eșuat (de fapt, un semi- 

eșec — n.n.) nu fiindcă am îndrăz
nit prea mult, ci pentru că am în
drăznit prea puțin. Să țintim elec- 
tronizarea totală a comenzilor, să 
nu mai mergem cu jumătăți de 
măsură.

Cornel Todea a conceput uri nu
măr de mecanisme ingenioase, ca
racterizate prin aceea că funcțio
nează rapid și precis.

— Nu cred că ne lăudăm — reia 
Iuliu Toth — dacă spun că am avut 
mult curaj. ,că multe probleme 
le-am atacat vitejește. Colectivele 
s-au contopit ; cercetarea, proiecta
rea. asistența tehnică la montaj au 
devenit un singur colectiv, sudat 
prin țelul unic pe care il urmă
ream. Toate organele, toate piesele 
s-au executat in țară. Nu putem 
despărți numele întreprinderii 
noastre — cind e vorba de reali
zarea lui JAR-203 — de cel ai Fa
bricii de ace din București, al Fa
bricii de relee din Mediaș, al Poli
tehnicii din Iași, care ne-au acor
dat o importantă și susținută asis
tență tehnică.

...Electronistul Barna Kosa a de
venit membru al Pârtidului Comu
nist Român ln timp ce lucra la ma
terializarea acestei idei. Este con
siderat de către ceilalți membri ai 
colectivului „203“ drept un 
pier de bază.

— Am învățat cu toții, în 
o făceam, ce înseamnă o 
electromzată —• recapitulează el. Ea 
este, in fond, echipamentul exterior 

^al unul calculator... Dar, mă rog, ar

promovată de oa- 
ei îi trage inain-

Iuliu

coechi-

timp ce 
mașină

fi multe de spus. In multe am por
nit de la zero. Fără traductoare. 
fără microprocesorul nostru, nu 
puteam face nimic. Am conceput 
un limbaj de programare cu totul 
inedit. Era, cum să spun, mult te
ren de desțelenit. Toată lumea a 
învățat și învață : textiliștii — e- 
lectronică, electroniștii — textile.

— înțeleg că a fost greu.
— Chiar foarte greu — dar alt

fel nu se putea. Ai intrat in horă, 
nu poți să mai ieși, fiindcă te faci 
de rușine. Și — la urma urmei, de 
ce să ieși ?

—• Fiindcă e greu...
— Dar ce e ușor ? Trebuie să-ți 

pretinzi mult, ca să faci mult. Cine 
e pretențios cu el însuși este și cu 
alții și așa echipa merge înaihte.

Oamenii au crescut o dată cu ma
șina și mașina o dată cu ei. Teh
nica înaintată, 
meni, la rindul 
te ea.

O mărturie a inginerului 
Toth :

— Eu. deși am participat la rea
lizare de la idee pînă la ansamblu. 
Cind mașină a fost gata, cu partea 
electronică cu tot, ea mă depășise. 
A trebuit să învăț să lucrez cu ea. 
Am crescut, efectiv, o dată cu ea.

...Privim _ prototipul. Operatorul 
Emil Zurgălău ne familiarizează cu 
mașina. Pe pereți, „afișate", citeva 
din realizările mașinii JAR-203. 
Barna Kosa și coechipierul său, 
Endre Kovâcs, nu mai au răbdare 
și meșteresc din nou ceva la creie
rul electronic. Iuliu Toth evocă ia
răși marea contribuție a lui Cornel 
Todea. Inginerul Andrei Fiilâp în
depărtează cu modestie părerea că 
tehnologii au avut o contribuție 
deosebit de prețioasă la împlinirea 
acestui succes. Este imediat contra
zis de către ceilalți...

...Ce păcat că oțelul, că siliciul nu 
pot vorbi ! Fiecare am auzi is
toria deosebit de frumoasă a unui 
utilaj care ă trăit mai. intii în min
ted uhor comuniști, care le-a soli
citat apoi sute și mii de zile și de 
hdpți. trăită cu încordare, le-ft călit 
voința de a învinge, de a merge 
înainte, iar astăzi depune mărturie 
despre eforturile lor, despre greu
tățile biruite, despre izbînda lor. Și 
1 s-ar părea că vede jarul pasiunii 
comuniste, combustibilul generos al 
inalntării noastre.

Pentru perfecționarea sistemului democrației socialiste

Îmbunătățirea continuă a activității consiliilor populare

Necesitateo perfecționării stilului de muncă, de conducere a tuturor 
domeniilor de activitate o fost puternic subliniată in Raportul prezentat 
Conferinței Naționale de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. S-a arătat 
limpede că este necesară combaterea oricărei forme de rutină, de auto- 
mulțumire și, totodată, de formalism sau izolare birocratică de mase.

In acest sens, ca și in alte domenii, și in ce privește activitatea 
consiliilor populare, eficiența este strîns legată de continua perfecționate 
a stilului de muncă al acestora, de promovarea unor metode de acțiune 
vii, bazate ferm pe antrenarea directă a oamenilor la analiza și dezba-

terea tuturor problemelor vieții, la conducerea efectivă a treburilor sociale, 
prin dezvoltarea contactului amplu și permanent cu cetățenii, prin conlu
crarea sistematică cu aceștia.

lată de ce, acum, în lumina concluziilor Conferinței Naționale a 
partidului și la începutul unui nou mandat al consiliilor populare din 
localități, se ridică, la ordinea zilei, întrebarea : Cum acționați pentru 
materializarea observațiilor, sugestiilor ți concluziilor desprinse din intil
nirile cu cetățenii pentru îmbunătățirea stilului de muncă ?

Dialogul cu cetățenii — 
la fața locului, nu numai in 
ședințe, sâptăminile ce au pre
mers alegerile de deputațl de Ia 15 
noiembrie, și in orașul Caracal, din 
județul OLT, mii de cetățeni au 
participat la dezbaterile care au a- 
vut loc in cadrul adunărilor cetățe
nești, la intilnirile de lucru, prilej 
cu care au făcut sute de propuneri. 
„Valoarea indiscutabilă a acestor 
propuneri, precum șl observațiile, 
sugestiile și criticile directe privind 
unele aspecte ale activității consi
liului popular, au scos in evidență 
un adevăr cunoscut, dar uneori ne
glijat : utilizarea unor contacte mai 
strinse și permanente cu cetățenii.

Cu alte cuvinte, a pus in evi
dență necesitatea deplasării centru
lui de greutate al activității consi
liului popular, al deputaților in în
treprinderi și cartiere, la fața locu
lui. acolo unde muncesc și trăiesc 
oamenii. Desigur — constata Gheor
ghe Anghel, primarul orașului — 
activitatea noastră nu era ruptă de 
realități, de cerințele cetățenilor. 
S-a dovedit insă necesar ca. pc lin
gă formele instituționalizate de dia
log cu locuitorii — sesiuni ale con
siliului popular, adunări cetățe
nești, „Tribuna democrației" și al
tele — membrii biroului executiv să 
se intilnească cît mai des cu oa
menii. Aceasta presupune prezența 
nemijlocită printre cetățeni, nu nu
mai în ședințe, de orice fel ar fi ele, 
ci și convorbiri mai restrinse șl — 
poate tocmai de 
mai rodnice.

Ne-am propus, 
curentă, intilniri 
cartiere la-ei acasă, Ia locul de mun
că. acolo unde se simte fiecare mal 
degajat, într-un cadru mai „neofi
cial".

Am ajuns la această concluzie pu- 
nîtidu-ne întrebarea : de ce s-a aș
teptat campania electorală pentru 
formularea unor prețioase propuneri 
sau a unor observații 
Răspunsul nu putea fi decît 
singur : necesitatea unui 
mai direct, mai apropiat, 
nai cu cetățenii din toate 
șuiul. Sint unii oameni 
să ia cuvintul in public, 
nare cu sute de participant!, 
schimb, intr-o convorbire iscată în
tr-un cadru mai puțin oficial se 
dovedesc a fi plini de idei și iniția
tive interesante, autori ai unor opi-

nif judicioase, ce trebuie stimulate, 
încurajate de către consiliul popu
lar. Iată de ce ne-am Întărit con
vingerea că stilul de muncă al bi
roului executiv, al tuturor deputați- 
lor se cere îmbunătățit potrivit 
acestor cerințe".

Acțiunile cetățenești — 
permanente, nu în salturi, 
în „campanii". ln municipiul 
CLUJ-NAPOCA, campania electo
rală a însemnat o perioadă de pu

de Interes național. Incit să se creeze 
o mișcare de masă, un curent larg, 
activ, in toate zilele anului. De 
aceea, de comun acord cu întreprin
derea de profil, am stabilit perma
nentizarea acțiunilor de recuperare, 
extinzind aria lor de cuprindere in 
toate zonele municipiului, 
vom proceda și in alte 
pentru a nu mai lăsa să se creeze 
„goluri" sau pauze în activitatea 
gospodărească a cetățenilor.

în acest sens, . o altă concluzie 
pentru stilul nostru de muncă este 
aceea ca organismele obștești —- co-

Similar 
domenii,

UN STIL DE MUNCA NOU
aceea, mai aplicate.

ca metodă de lucru 
cu cetățenii din

întemeiate ? 
unul 

contact 
mai perso- 
zonele ora- 
care ezită 

într-o adu- 
In

consiliul popular municipal cu spri
jinul organismelor obștești, al cetă
țenilor. Este drept, clujenii sint re
cunoscut! pentru hărnicia lor, pen
tru dragostea ce o poartă orașului 
și care se manifestă printr-o largă 
participare Ia realizarea obiective
lor de interes public. Totuși, în 
preajma alegerilor, activitatea ob
ștească a fost mult mai eficientă, 
în cele 71 de circumscripții au fost 
organizate numeroase și eficiente ac
țiuni pentru mai buna gospodărire 
și infrumusețare a orașului de pe 
Someș, drumul de la propunere la 
faptă fiind scurtat la minimum.

„Una dintre concluziile desprinse 
pentru munca noastră este aceea de 
a- acționa astfel incit să 
ridicat tonusul acțiunilor realizate 
cu sprijinul cetățenilor, ne spune 
Gheorghe Rusu. prim vicepreședinte 
al comitetului executiv al consiliu
lui popular municipal. S-a acumulat 
o experiență bună, s-a statornicit 
un ritm ridicat al activității cetățe
nești. ce ar fi păcat să se diminueze.

De exemplu. în ce privește colec
tarea materialelor refolosibile. Fap
tele ne-au demonstrat că, dacă ne 
ocupăm de aceasta numai în „cam
panii". acțiunile își pierd continuita
tea Cetățenii trebuie să fie con
vinși că este vorba de o problemă

păstrăm

„pe hirtie" — căci mai există și a- 
semenea cazuri — ci să-și îndepli
nească, cu adevărat, misiunea ce Ie 
revine și care le-a fost incredințată.

Aceasta se poate realiza, în pri
mul rînd, prin mai buna indrumare 
și sprijinire conoretă de către comi
tetul executiv al consiliului popu
lar, de către dcputați. Asigurarea 
eficienței activității acestor organi
zații, eliminînd formalismul ce mai 
persistă in activitatea unora dintre 
ele. paralel cu intensificarea ajuto
rului concret acordat in soluționarea 
anumitor probleme, ce le depășesc 
puterile, vor contribui, fără îndoială, 
la stimularea participării perma
nente, nu in salturi, a cetățenilor ia 
realizarea obiectivelor ce ni le-am 
propus pentru perioada imediat ur
mătoare. Dintre aceste obiective aș 
aminti construcția a două noi loca
luri de școală, in cartierele Zorilor 
și Mănăștur. execuția unui canal 
deversor pe malul Someșului și al
tele, ce se vor adăuga noilor ansam
bluri de locuințe în cartierele Timo- 
tei Clpariu Calea Turzii, Calea Do
robanților. altor edificii social-cultu- 
rale. De aceea, ne-am propus să în
treținem viu spiritul civic, manifes
tat atit de pregnant în timpul cam
paniei electorale. în interesul urbei, 
al tuturor locuitorilor ei“.

Răspunderea în fața ce
tățenilor. ”Una dintre principa
lele Idei reținute de noi din cadrul 
campaniei electorale este aceea de 
a acționa, cu toate puterile, pentru 
sporirea răspunderii celor investiți 
de obște, sau în numele ei, cu dife
rite sarcini — ne spune tovarășa 
Maria Filip, secretara comitetului 
executiv al Consiliului popular al 
sectorului 6. din CAPITALĂ. Adică 
să nu mai existe deputați pe care 
cetățenii să-i vadă o dată pe an. sau 
nici atunci, și nici directori de uni
tăți — care au contact direct cu pu
blicul — „predispuși" a desconsidera 
solicitările acestuia. Pentru a' elimi
na, dacă se poate cu totul, justifi
cările, amînările. tergiversările de 
orice fel, situațiile penibile, cind 
după o lungă perioadă de timp ce
tățenilor le sint . prezentate explica
ții in locul unor rezolvări posibile, 
consiliul popular al sectorului nos
tru este decis să instituie un con
trol cit mai eficient asupra activi
tății deputaților, a unor întreprin
deri subordonate consiliului popular. 
Astfel, s-a hotărît ca in fiecare se
siune. cite cinci deputați să prezinte 
rapoarte concrete de activitate, prin 
care să relateze amănunțit ce pro
bleme au ridicat cetățenii din cir
cumscripțiile respective și să arate 
cum au acționat pentru rezolvarea 
lor efectivă. Vom proceda cu toată 
exigența și față de întreprinderile 
comerciale ce ne sint direct subordo
nate. I.C.R.A.L., A.D.P. Ele au/ ca 
termen de rezolvare a sesizărilor 
10 zile. Pentru ca acest Interval de 
timp să nu fie depășit, directorii 
acestora vor raporta in sesiuni, in 
ședințele de comitet executiv asupra 
rezolvării sesizărilor, a îndeplinirii 
sarcinilor scadente in general. Ne-am 
propus să cerem informări și de la 
unități ce nu depind direct de noi, 
dar ale căror servicii interesează mult 
populația, cum ar fi I.S.B.. I.C.A.B., 
constructorii de locuințe, construc
țiile edilitare, termoficarea etc. Pe 
scurt, să acționăm consecvent pen
tru creșterea puternică, a răspun
derii deputaților, membrilor comi
tetului executiv, a cadrelor de con
ducere din toate întreprinderile care 
lucrează cu publicul pe baza unui 
contact mai direct, unei prezențe 
mai vii in mijlocul cetățenilor.

Rodica ȘERBAN
Mihai GRIGOaOȘCUȚĂ 
Marin OPREA
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Pentru înfăptuirea exemplară a hotărîrilor Conferinței Naționale

a partidului, în întîmpinarea aniversării Republicii

Mari consumatori, dar și mari posibilități 
de economisire a metalului

Un calcul simplu arată că sporirea 
cu numai unu la sută a coeficientului 
de utilizare a metalului la ȘANTIE
RUL NAVAL GALAȚI și ÎNTRE
PRINDEREA DE CONSTRUCȚII NA
VALE ȘI UTILAJ TEHNOLOGIC 
TULCEA ar asigura o economie 
anuală de metal de peste 600 tone. 
Deci o dovadă elocventă a faptului 
că marii consumatori au și cele mai 
mari posibilități de economisire a re
surselor materiale utilizate în proce
sul de producție. Care sînt acțiunile 
întreprinse în cele două unități in 
acest scop ? Ce rezerve de îmbună
tățire există în continuare ?

O precizare se cuvine a fi făcută 
din capul locului : aceste două șan
tiere. care fac parte din Centrala 
industrială navală Galați, se înca
drează în nivelul normelor de con
sum, realizînd chiar si unele econo
mii. în zece luni din acest an. bună
oară, Șantierul naval Galați a eco
nomisit 233 tone de metal, iar în
treprinderea tulceană — 79 tone. 
Este aceasta o dovadă că în cele 
două unități metalul este bine gos
podărit și valorificat 7 Evident, răs
punsul cel mai exact îl oferă anali
za concretă a activității din cele 
două unități.

Momentul cel mai important, cel 
care oferă cele mai mari resurse de 
economisire îl constituie. în mod 
deosebit în industria navală, debita
rea metaluiui. Instalații perfecționa
te capabile să execute în regim au
tomat această operațiune, se găsesc 
în ambele unități. Croirea pieselor 
după un program numeric, care în
locuiește vechea tehnică a progra
mului optic, reprezintă o primă cale 
de economisire a metalului si. în a- 
celașl timp, de valorificare mai bună 
a posibilităților oferite de instalațiile 
de debitare. Șantierul 
trecut din acest an la 
sistem numeric a tablei 
navele construite. în 
Tulcea. generalizarea va fi posibilă 
abia din anul următor. Potrivit opi
niei specialiștilor, prin această me
todă se reduce substantial timpul de 
trasare a fiecărei piese (un aspect 
important : se poate 
scop direct proiectul 
a navei realizat pe 
diminuează pierderile 
economisește energie.

rea lățimii sudurii. Așa cum ne spu
nea ing. Aristide Tănăsescu. șeful 
serviciului mecano-energetic al Ș.N. 
Galați, indicele de utilizare a meta
lului se îmbunătățește cu 1—2 la 
sută. Așadar, folosirea tehnicii de 
calcul determină economii de timp, 
de materiale si energie. Cibemetlza- 
rea proceselor de producție — o ac
țiune aflată abia la începutul ei — 
reprezintă prin urmare o cale indis
pensabilă pentru creșterea eficientei 
economice, ale cărei resurse trebuie 
să fie mai bine valorificate în con
tinuare în construcția de nave.

în același timp, cele două șantie
re folosesc si procedeul croirii com-

zent lucrurile au intrat pe făgașul 
normal, a crescut răspunderea, a 
scăzut risipa. Preluînd experiența 
Șantierului naval din Constanța, in
tenționăm să stabilim de la bun în
ceput ce materiale recuperabile vor 
rezulta în urma prelucrării, astfel 
încit să avem un control strict asu
pra consumurilor si pierderilor teh
nologice. în prezent, pe bonul de. 
materiale se specifică numai canti
tatea eliberată, iar ceea ce rămîne — 
dacă rămîne I — ajunge la magazia 
de materiale refolosibile. Din tri
mestrul al doilea al anului 1988 vom 
trece și la urmărirea centralizată pe 
calculator a normelor de consum, în

Acțiuni, inițiative, rezultate în două unități 
din industria navală — șantierele 

din Galați și Tulcea

gălățean a 
debitarea în 
pentru toate 
timp ce. la

folosi în acest 
de construcție 
calculator), se 
de metal si se 
prin micșora

binate. din aceeași suprafață de ta
blă realizîndu-se atît piese de mari 
dimensiuni cît și repere mai mici, 
accesorii pentru nave (flanșe. su
porți pentru balustrade, postamente 
pentru agregate etc.) sau repere uti
lizate în activitățile de reparații. 
Din metalul rămas, la Ș.N. Galați se 
execută piese și accesorii pentru alte 
unități. în timp ce I.C.N.U.T. Tulcea 
a livrat industriei locale ștraifuri 

. care nu mai puteau fi utilizate pen
tru propria activitate, reducînd ast
fel cu 60 de tone cantitățile de me
tal destinat retopirii.

In ambele unități sînt urmărite 
lună de lună consumurile pentru 
fiecare comandă în parte, sînt gos
podărite cu atenție toate bucățile de 
tablă rămase din prelucrarea iniția
lă. Inginerul-șef cu pregătirea fabri
cației la I.C.N.U.T. Tulcea. Trifon 
Belacurencu. ne-a vorbit și despre, 
alte inițiative : „Pentru a stțmula® 
folosirea > rațională! științifică ă re
surselor materiale, așa cum s-a sub- , 
liniat Ia Conferința- N-ataonală ff" 
partidului. în ■ cadrul contractului de 
acord global al fiecărei secții am 
prevăzut drept criteriu de retribuire 
valoarea materialelor recuperate. La 
început s-au exprimat unele rezerve 
față de această măsură, dar în pre

funcție de stadiul efectiv al reali
zării planului Ia producția fizică. 
Vom avea astfel. în timp real, ima
ginea 
putea 
tarea 
formă 
devine un instrument util în actul 
de conducere.

Cu toate aceste realizări, trebuie 
spus îhsă că există în continuare re
zerve mari pentru reducerea consu
murilor atît in faza de concepție, cit 
și în cea de realizare a navelor. De
osebit de importantă'în acest sens se 
dovedește extinderea optimizării a- 
sistate de calculator a proiectelor de 
execuție a navelor. Economia de me
tal obținută astfel în acest an la Șan
tierul naval Galați, pentru un car
gou de 15 000 tdw. se cifrează la 200 
tone !

în faza de execuție, consumul de

exactă a consumurilor si vom 
acționa prompt pentru corec- 
abaterilor“. Iată deci o nouă 
prin care tehnica de calcul

ve de tablă, acumulate de-a lungul 
anilor, la formate și grosimi inadec
vate în prezent. Iată deci, o dată în 
plus, pe care economia,. în
ansam iu, îl plătește pentru de
ficiențele de tot felul — în cea mai 
mare parte subiective — manifestate 
în mecanismul aprovizionării tehni- 
co-materiale.

La Șantierul naval din Galați, plu
sul de consum datorat derogărilor a 
fost ceva mai mic (11 tone în acest 
ap), ca urmare atît a aprovizionării 
ritmice cu tablă de la combinatul 
siderurgic din aceeași localitate, cît 
și a preocupării ca derogările de 
materiale — prezente totuși în nu
măr mare — să nu afecteze, valoric 
și cantitativ, totalul consumului. Și 
aici există însă canale de risipă, puse 
în evidență de faptul că deși debi
tarea numerică este generalizată, 
deși structura fabricației este întru- 
cîtva mai favorabilă decît la Tulcea 
(navele mai mari, care dețin ponde
rea la Ș. N. Galați, permit o mai 
bună utilizare a tablei), coeficientul 
de utilizare a metalului este același 
ca la I.C.N.U.T. Tulcea : 90 la sută. 
Canale ale risipei care trebuie puse 
în lumină și stopate, astfel incit să 
se asigure reducerea consumurilor și 
deci a cheltuielilor materiale, mai 
mari în acest an decît în 1986 !

Vorbind însă despre coeficientul de 
utilizare a metalujui, apare un pa
radox : deși ambele unități au res
pectat normele de consum, înregis
trează o semnificativă ndrealizare — 
șapte procente — a coeficientului de 
utilizare a metalului. „Cei doi indi
catori nu au nici o legătură !“ — 
încearcă să ne convingă directorul 
I.C.N.U.T. Tulcea. Constantin Duțu. 
„Noi nu spunem că există o neco- 
relare de plan. Dar strădaniile noas
tre au avut mai bune rezultate în 
privința unui singur indicator" — se 
exprimă mai „nuanțat" inginerul-șef

Pe prim-planul preocupărilor
Onorarea contractelor

la export
confecții dinîntreprinderea 

Tîrgu Secuiesc a 
vîrsta maturității, 
cii consecvente a 
partizare judicioasă a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul țării, noua 
unitate industrială a fost dată în fo
losință la 22 august 1969. Dar tînărul 
colectiv de peste 1 400 de oameni ai 
muncii a făcut, în scurt timp. de la 
începutul activității, proba deplinei 
sale maturități. O dovedesc perfor
manțele realizate îndeosebi în ulti
mul deceniu și jumătate, de cînd în
treprinderea s-a specializat îh pro
ducția pentru export, faptul că an de 
an se onorează integral și la termen 
contractele încheiate cu partenerii 
externi. O dovedesc, de asemenea, 
prestigiul și faima de care produ
sele fabricii se bucură în țări cu o 
cunoscută tradiție, cum sînt Italia. 
R.F.G. și Canada.

Rezultatele obținute după 11 luni 
din acest an se 
înscriu în aceeași 
notă : toate con
tractele încheiate 
cu partenerii ex
terni au fost 
onorate la terme
nele 
un 
ca 
tății 
tinuare, 
primul trimestru 
acoperit integral 
gur, prestigiul întreprinderii 
fost ușor de cîștigat. întregul

de
depășit cu puțin 

Rezultat al politi- 
partidului de re-

tu-
de

ca
se 

ca- 
trei

acest fel o pregătire optimă a 
turor pieselor pentru zonele 
montaj.

Dintre acțiunile realizate în 
drul procesului de modernizare 
cuvine amintită organizarea în 
drul secției de confecționat a
tipuri de unități de lucru : pentru se
rii mici, mijlocii și mari, fiecare din 
acestea puțind să se adapteze ope
rativ la cererile partenerilor de pes
te hotare. Organizarea superioară a 
muncii, dotarea principalelor secții 
cu utilaje moderne, cu comenzi elec
tronice, fabricate in țară, alte îmbu
nătățiri aduse unor operații, cum este 
călcatul — dispozitivele realizate aici 
prin autodotare au permis dublarea 
productivității muncii — au creat 
condiții ca în prezent întreprinderea 
din Tîrgu Secuiesc să poată răspunde 
oricărui fel de solicitări. De altfel, 
acest proces continuă și în prezent, 
pînă la sfîrșltul

metal i 
rea nivi 
lului. L 
cest s<.... ..... ... ............ ... .................
tarea, un&r piese, proiectul de exe
cuție’ prevede un plus tehnologic în
lăturat apoi în procesul prelucrării. 
Dacă însă procedeele de fabricație 
sînt bine stăpînite, de oameni temei
nic pregătiți profesional, acest adaos 
de prelucrare poate fi redus sau 
chiar eliminat, economisindu-se me
tal, energie, manoperă. Pe această 
cale, la I.C.N.U.T. Tulcea consumul 
de metal s-a redus cu 6—10 tone 
pentru fiecare bârjă executată, dar 
rezultatele pot fi 
tățite.

După cum mai 
acționeze pentru 
practici păgubitoare, aceea a „dero
gărilor și înlocuirilor" de materia
le. La I.C.N.U.T. Tulcea, de pil
dă. s-au consumat în plus 338 
tone metal, ca urmare a aces
tor derogări. Interesîndu-ne de 
cauzele care au dus la această risi
pă, aflăm că ea se datorește pe de 
o parte neasigurării la timp a can
tităților programate de metal, în 
structura necesară, de la Combina
tul siderurgic Galați în primul rind, 
iar pe de a'fă parte eforturilor de 
lichidare a stocurilor supranormati-

sensibil îmbună-
ferm trebuie să se 

eliminarea unei

stabilite, la 
nivel 
dovadă că 
sînt intens 

planul

La întreprinderea 
de confecții 

din Tîrgu Secuiesc
Iar 

uni- 
con- 

pe 
este

calitativ superior, 
produsele 

solicitate în 
la export 

al anului. 1988 
cu comenzi. Desi- 

- . ------ - . • i nu a
fost ușor de cîștigat. întregul colec
tiv de oameni ai muncii a acționat 
însă perseverent pentru promovarea 
unor tehnologii de lucru moderne, 
de mare eficiență, pentru adaptarea 
în permanență a producției la cere
rile partenerilor de peste hotare și 
la tendințele manifestate pe piața 
externă.

Un examen cu totul deosebit a tre
buit să treacă colectivul întreprinde
rii îndeosebi în ultimii patru ani. 
Pînă în 1983 cererile pieței externe 
se prezentau, de regulă, nediversifi
cate și intr-o sortimentație clasică. 
La un moment dat, solicitările s-au 
schimbat însă brusc, atit in ce pri
vește țesăturile și structura sortimen
telor. cit și desenul și varietatea mo
delelor.

„Pentru noi, aceasta a însemnat 
un adevărat șoc" — iși amintește di
rectorul întreprinderii, Magori Attila. 
Un șoc pentru a cărui depășire au 
fost mobilizate toate forțe’e crea
toare ale unității și care s-a sol
dat cu reorganizarea tuturor secți i lor, 
practic a întregii activități de pro
ducție. Secția de confecționat, de pil
dă, a fost împărțită în zone de fa
bricat subansamble și în zone de 
montaj, prin această diviziune ur- 
mărindu-se folosirea utilajelor la 
randament maxim. Pe lîngă secț:a de 
croit centralizată, a fost înființată și 
o nouă unitate pentru confecționa
rea unor repere care intră în compo
nența confecțiilor, aslgurîndu-se în

anului operația de 
ambalare urmînd 
să fie preluată de 
doi roboți.

Cit de diversi
ficată este astăzi 
producția o ara
tă un singur e- 
xemplu : pentru 

sezonul primăvară-vară 1987, una 
din firmele străine cu care co
laborează întreprinderea a comandat 
confecții cuprinzînd 12 modele, în 
peste 180 poziții coloristice. Și încă 
un amănunt semnificativ : în 11 luni 
din acest an au fost create 459 
modele noi, 156 dintre acestea 
trînd deja în fabricație.

Atelierul de creație, condus 
maistrul Costică Stoienescu, consti
tuie „inima" fabricii. Aici au fost 
concentrate cadrele cu cea mai 
bună pregătire profesională. Reacția 
promptă a specialiștilor din acest 
sector la tendințele manifestate pe 
piața externă condiționează în mod 
nemijlocit îndeplinirea planului Ia 
export, asigurarea portofoliului de 
comenzi, menținerea pozițiilor cu
noscute sau cucerirea de noi piețe, 
„în ce ne privește, subliniază direc
torul fabricii, ne-am străduit și ne 
străduim în continuare să onorăm 
cu cea mai mare promptitudine și 
în condiții ireproșabile de calitate 
toate comenzile primite. Astfel, co
lecția de mostre-voiajor pentru se
zonul toamnă-iarnă 1988 am reali
zat-o într-un timp record și la aceas
tă oră se află deja la firmele de 
peste hotare. întreprinderea de co
merț exterior „Confex". cu care avem 
strînse raporturi de colaborare, se 
dovedește eficientă in, ceea ce între
prinde, un foarte bun intermediar 
între producător și beneficiari".

Se poate spune așadar că oameni', 
muncii din întreprindere sînt pe de
plin mobilizați pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin, iar primele 
comenzi cu termene de livrare în 
anul viitor au și fost lansate în fa
bricație. Experiența cîștigată va fi 
deci consolidată șl chiar amplificată.

Radu BOGDAN

de 
ln-
de

Bihorul, o spun realizările, a do- 
bîndit an de an o bună experiență 
în producerea legumelor. Fără îndo
ială, pentru legumicultorii de aici, 
rezultatele lui 1987 constituie un 
punct de referință. Și aceasta pentru 
că, în pofida condițiilor climatice 
mai puțin favorabile, un însemnat 
număr de unități au obținut recolte 
mari. Producția totală ă însumat 
246 009 tone legume, din care peste 
143 090 tone au fost livrate la fondul 
de stat, depășind prevederile de plan 
și obligațiile contractuale și asigu- 
rîndu-se. totodată, nu numai apro
vizionarea populației, ci și reali
zarea planului de industrializare la 
întreprinderile . de profil „Arovit" 
Valea lui Mihal și „Avîntul" Oradea, 
precum și importante disponibilități 
pentru export.

Pornind de la aceste 
avind conștiința clară 
mari ce pot și trebuie 
loare, legumicultorii 
Crișurilor iși pun multe speranțe în 
recoltele pe care le pregătesc acum. 
Citeva dintre măsurile organizatorice 
întreprinse în acest scop sînt înfă
țișate de inginerul Teodor Bora, di
rectorul trustului horticol județean : 
„Mai multe sint argumentele care 
demonstrează că în condițiile jude
țului nostru realizarea unei legumi- 
culturi intensive presupune, inainte 
de toate, concentrarea și specializa
rea fermelor, amplasarea legumelor 
pe terenuri propice, cit mai apro
piate de sursele de apă. Producțiile 
unităților fruntașe dovedesc că există 
reale posibilități ca, în anul 
vine, nivelul recoltelor să fie 
mare. Ne 
mentului 
tehnologii 
producții 
sigure și 
noi. va determina sporirea și mai ac
centuată a eficienței economice".

Care ar fi., așadar, elementele de 
experiență demne de interes și. deo
potrivă. direcțiile de acțiune menite 
să conducă ’ spre rezultate superi
oare ?

Se afirmă, și pe bună dreptate, că 
factorul cel mai important ii con
stituie concentrarea și specializarea 
fermelor. In biroul directorului, o 
hartă minuțios alcătuită prezintă 
fermele — fiecare de peste 109 hec
tare — concentrate ca un „ciorchine" 
în marile bazine legumicole din 
Cimpia Crișurilor. Este vorba de re
zultatul unei acțiuni întreprinse in 
baza programului special adoptat de 
comitetul județean de partid. Re
tine. în primul rînd, atenția faptul

rezultate șl 
a rezervelor 
puse in vă
diri Cimpia

care 
mai 

preocupă creșterea randa- 
la hectar, extinderea unor 
adecvate realizării unor 

cu timpurietate avansată, 
stabile, ceea ce, apreciem

O resursă inepuizabilă:
GÎNDIREA CREATOARE
In miezul acestui decembrie al ce

lui de-al, doilea an al cincinalului 
1986—1990, la Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, a înfățișat ță
rii o cuprinzătoare și exigentă ana
liză a rezultatelor activității oame
nilor muncii pe parcursul anilor con
strucției socialiste, cu deosebire in 
primii doi ani ai actualului cinci
nal, și, în legătură organică, per
spectiva limpede, programată știin
țific, a ceea ce ne mai rămine de 
înfăptuit pină la sfirșitul acestui cin
cinal și, firesc, modalitățile de abor
dare a pregătirii temeinice pentru 
dezvoltarea viitoare, pentru edifi
carea societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Științei și tehnologiei, ca factori de 
esență vitală în dezvoltarea socie
tății noastre, ca și pînă acum, dar 
cu un accent mereu mai pregnant, 
li s-au conturat sarcinile și obiecti
vele de atins. Construim necontenit 
în știință și tehnologie sub îndru
marea de înaltă competență' și fer
mitate a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului Națio
nal al Științei și învățămîntului.

Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român a evidențiat ener
gic faptul că hotăririle Congresu
lui al XIII-lea al partidului se 
transpun în viață, alcătuind treptat 
structura de ansamblu a acestui cin
cinal. înaltul forum național al 
partidului, la acest sfirșit de ah, mo
ment de profundă rezonanță în con-- 
științe, face gîndul să caute tenace 
legături noi intre idei și materiali
zarea lor.

Și de această dată, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, a eviden
țiat cu pregnanță că avem o bază 

Si th Ui Umo.1

dotarea noastră tehni-materială în
că și tehnologică de o asemenea am
ploare incit ne este posibil să abor
dăm oricare din domeniile realiză
rilor de virf pe plan mondial. A- 
ceastă avuție națională inestimabilă 
ne dă dreptul la orice îndrăzneală 
responsabilă pe plănui gîndirii crea
toare și al transpunerii acesteia în 
concret, pentru obținerea unor nive
luri superioare ale calității și per
formanței in activitatea de bază a

ȘTIINȚA 
în confruntare 
creatoare cu

cerințele economiei)

vieții economice, activitatea de pro
ducție.

Explorând unul din domeniile vi
tale pentru economia națională — a- 
cela al industriei energetice — să ne 
oprim asupra cîtorva cerințe de 
stringentă actualitate. Astfel, se im
pune în activitatea de producere și 
utilizare a energiei să se asigure în 
mod obligatoriu folosirea tuturor in
stalațiilor la parametrii nominali, 
care reprezintă punctul de intersec
ție pentru obținerea randamentelor 
și a eficientei maxime. Condiția e- 
sențială pentru atingerea acestei ce
rințe o constituie mai ales calita
tea profesională a oamenilor muncii 
din economie, indiferent de poziția 
lor în procesul de producție, înce- 
pînd de la fabricarea echipamente
lor energetice, controlul de fabrica
ție al acestora, montarea, punerea în 
inomeo mc- ojubo'iq os tiuia

mul absolut și' coeficientul de __
zare a metalplUl ejtistă-țvStrînsă in--’’ 
terdependență, de care centrala de 
resort ar trebui să țină seama în 
elaborarea planului, eliminind discu
țiile inutile stîrnite de situația ac
tuală. Chiar dacă normele de consum 
sînt încă „lejere", neluind in calcul 
o serie de perfecționări tehnologice 
aplicate deja, nu mai puțin adevărat 
este faptul ,că un coeficient de utili
zare a metalului de 97 la sută este 
nerealist și nefundamentat. De altfel, 
pe plan mondial, nivelul atins la 
tipurile de nave executate în cele 
două șantiere se situează între 88 și 
90 la sută.

Ce s-ar întimpla dacă, totuși, s-ar 
respecta și acest coeficient de utili
zare a metalului și actualele norme 
de consum ? Navele construite in
tr-un singur an în cele două șan
tiere ar „atîrna" mai greu cu... 4 400 
tone ! Oare acesta să fie scopul 
mărit... prin plan ?

Desigur, nu. Tocmai de aceea 
indicatorii de plan pe anul 1988 
buie să fie bine fundamentați.

Eugen RADULESCU 
Dan PLAEȘU 
Neculai AMIHULESEI

că în ultimii doi ani a fost preluată, 
spre a fi gospodărită de către între
prinderile industriale din Oradea . și 
Valea lui Mihai, precum și de în
treprinderea de legume și fructe 
Oradea, o bună parte din patrimo
niul legumicol al județului, care 
constituie, de fapt. principala șansă 
de realizare a fondului de legume 
destinat piețelor și fabricilor prelu
crătoare. Tot in cadrul acestui pro
ces a avut loc reorganizarea fer
melor legumicole din sectorul coope
ratist al agriculturii, sector in care 
au fost create citeva ferme puter
nice, cele de la Roșiori. Borș, Sa-

In secția de rulmenți grei a întreprinderii mecanice din Timișoara, unitate 
fabricației de utilaj minier

Foto : Agerpres
reprezentativă in domeniul

— al căror rezultat se concretizează 
în creșterea cu 43 la sută a produc
ției de legume în primii doi ani ai 
actualului cincinal, comparativ cu 
media cincinalului anterior — a fost 
conceput strict corelat nu numai cu 
posibilitățile de irigare din surse 
sigure de apă pe toată perioada de . 
vegetație, ci și cu cerințele extinde
rii mecanizării lucrărilor. Astfel, la 
nivelul fermelor legumicole, s-a sta
bilit organizarea teritoriului in sole 
de 29—35 hectare și parcele mici, de 
la 0.1—5 hectare. dimensionate în 
funcție de specia cultivată și siste
mul de organizare a muncii, in-

confecționează șl însămînțează auto
mat cuburile nutritive, dublînd pro
ductivitatea muncii, în prezent, de 
mașini asemănătoare dispun și fer
mele din Tărian și Roșiori, aparți
nătoare I.L.F. 
întreprinderile 
dustrializare a 
lor din județ.

După mai multi ani de 
mentări s-a ajuns la concluzia că 
la tomatele destinate industrializă
rii se poate renunța la tehnologia 
clasică de înființare a culturii pe 
bază de răsaduri, trecindu-se la 
semănatul acestora direct în cîmp.

Oradea, .precum și 
de producere 
legumelor și

și in- 
fructe-
experi-

ÎN LEGUMICULTURA JUDEȚULUI BIHORPRODUCȚII SUPLIMENTARE PRINCREȘTEREA RANDAMENTU1W EA HECTAR
lonta, Cociuba. Sîntandrei, Ciume- 
ghiu. Oradea și Călacea disțingin- 
du-se nu numai prin nivelul supe
rior de tehnicitate, ci și prin produc
tivitatea și eficiența lor ridicată.

Neîndoielnic, se poate aprecia că, 
prin finalizarea acț.unii de concen
trare a fermelor, au fost repuse in 
drepturi mari bazine legumicole, cura 
ar fi Cheresig—Roit—Toboliu. Avan
tajele grupării în ferme ■ speciali
zate. concentrate de regulă în preaj- 

• ma unităților prelucrătoare saU a 
așezărilor dens populate, in „centu
ra de aprovizionare", sînt evidente 
de la primul pas. Să consemnăm, 
bunăoară, că. anual, spre întreprin
derile de industrializare din Oradea 
și Valea lui Mihai sint afluite 
aproape 80 009 tone legume, din care 
pină acum jumătate se aduceau de 
la distante mai mari. Nu intîmplător. 
în fermele mal îndepărtate se cul
tivă acum prioritar legume ce nece
sită un volum mai mic de transport 
(ardei, mazăre și altele). Acțiune în 
plină desfășurare, specializarea fer
melor ține seama deopotrivă de tra
diția unor localități în cultivarea 
anumitor specii de legume. Să mai 
adăugăm că acest complex de acțiuni

lesnind coordonarea și supravegherea 
mâi judicioasă a forțelor, implicit 
un plus de operativitate în executa
rea întregii game de lucrări.

Productivitate sporită, prin 
mecanizarea lucrărilor. Mai 
mult ca oricînd se insistă in a- 
ceastă perioadă de iarnă pe pre
gătirea mijloacelor mecanice, pe 
completarea și repararea lor. Și 
nu intîmplător. Prin natura lor. 
lucrările în legumicultură absorb 
un volum mare de muncă manuală. 
Or. creșterea eficientei este condi
ționată — pe lîngă obținerea unor 
producții mari și de calitate, cu 
apariție timpurie — si de accentua
rea gradului de mecanizare a lu
crărilor. Un sector în care grădinarii 
bihoreni au acumulat o bună expe
riență. pentru a cărei cunoaștere șl 
preluare au fost inițiate mal multe 
..prezentări pe viu" la fața locului, 
în fermele întreprinderii „Arovit" 
Valea lui M'hai. cu participarea unor 
specialiști din întreaga țară. Dacă 
pînă acum doi ani. bunăoară, doar 
la întreprinderea de sere din Oradea 
puteau fi văzute la lucru combine ce

iar prin anumite măsuri de prote
jare se poate atinge o timpurietate 
acceptabilă. Soluția adoptată a pornit 
nu atît din considerente strict fi
nanciare. cit de la nevoia de a su
plini deficitul mare de forță de 
muncă din unele zone. Tot în acest 
an s-a trecut la dotarea unităților 
producătoare cu mașini de plantat 
pe 6 rinduri. utilaj care asigură nu 
numai o lucrare de bună calitate, 
dar prezintă și marele avantaj de 
a reduce durata plantatului la mai 
puțin de jumătate; Și mergînd mai 
departe, comparînd costul plantării 
mecanice cu cel al plantării manuale, 
rezultă o economie de aproape 3 000 
lei la hectar.

„Cheia" eficienței. — pro
ducții mari cu timpurieîafe 
avansată Aceasta sugerează, de 
fapt, una dintre direcțiile imediate 
de acțiune reieșite din analiza rezul
tatelor anului în curs. Cunoașterea 
și generalizarea experienței pozitive 
devin, așadar, cuvint de ordine. 
Motivul ? Rezervele insuficient valo
rificate. Un singur exemplu: în timp

funcțiune și sfirșind cu exploatarea 
lor in unitățile energetice.

Revoluția industrială în desfășura
re permanentă în țara noastră a 
impus transformări de esență în pre
gătirea profesională a oamenilor 
muncii. Din punct de vedere social 
s-a creat astfel, o calitate nouă, drep
tul cu caracter de generalitate la 
gîndirea creatoare. La comanda prin 
buton a unor utilaje de înaltă teh
nicitate și randament se ajunge prin 
cunoaștere. Se pune în această fază 
și problema unei transformări ine
rente în planul conștiinței. în con
sens cu noile cerințe ale producției, 
care impun o permanentă ridicare 
a nivelului de pregătire profesiona
lă a tuturor oamenilor muncii, așa 
cum s-a subliniat la Conferința Na
țională a partidului.

Bătălia pentru creativitate are o 
arie de circumscriere largă. Iar ' in 
primul plan al acestui sistem se află 
lucrătorul din cercetarea științifică șl 
din proiectare. La un bilanț efec
tuat anul acesta în cadrul Institu
tului de cercetări și modernizări e- 
nergetice — ICEMENERG, unde 
muncesc, privind eficiența valorifi
cării invenției cu titlul : „Instalație 
mobilă de tratamente termice cu re- 
zistoare și comandă program", pe 
care a realizat-o colectivul nostru, se 
evidențiază următoarele date princi
pale. Cele 61 de instalații produse 
pînă acum, dintre care o parte au 
fost exportate, funcționează impe
cabil. Grație noii instalații, efortul 
valutar al țării a putut fi redus cu 
mai multe milioane de dolari. E- 
conomiile realizate prin utilizarea in
stalațiilor realizate pînă acum sirii 
de peste 68 milioane lei. Consumul 
de energie al noii instalații se si
tuează sub 50 Ia sută față de cel al 
instalațiilor importate, iar greutatea 
acesteia este de numai 450 kg, deci 
de circa trei ori mai redusă în com- 

1(.parațțe/ cu instalațiile procurate din 
import,.

Deși satisfăcătoare, rezultatele ob- 
tțnute ’Țh producție de noua insta
lație de tratamente termice pot fl 
ameliorate prin sporirea preciziei de 
urmărire a parametrilor de lucru, 
preocupare ce stă în centrul atenției 
colectivului nostru. Totodată, urmă
rim cu perseverență generalizarea a- 
plicării instalației în domeniile in 
care funcționează deja și extinderea 
ei în domenii noi ale activității pro
ductive. Mă limitez doar la prezen
tarea acestui exemplu din ansam
blul obiectivelor pe care ne-am pro
pus să le atingem pentru transpu
nerea în viață a sarcinilor ce ne 
revin din documentele Congresului al 
XIII-lea al partidului, dar ele sint 
cu mult mai multe.

Acum, cînd ne așternem iarăși la 
drum pentru activitatea viitoare, din 
următorii ani, plecăm cu năzuința de 
a explora mai eficient posibilitățile 
oferite de această resursă inepuiza
bilă : gîndirea creatoare.

Alexandru FORJE 
cercetător științific

ce întreprinderea Valea lui Mihal 
realizează 40 tone tomate la hectar 
în cultură neirigată, „Avîntul" Ora
dea nu depășește 30 tone, iar I.L.F. 
Oradea — 25 tone producție medie 
la hectar. Bilanțul denotă că cele 
mai mari venituri au fost realizate 
la acele specii de legume la care 
s-au obținut producții mari la hec
tar și care au fost 
timpuriu. Ce spun 
1987. jumătate din 
produse pe paturi 
ceea ce a determinat' dezvoltarea a- 
nevoioasă a plantelor, întirzierea 
culturilor. „Este și motivul pentru 
care, în acest an, vom reduce la mai 
puțin de 20 la sută ponderea răsa
dului obținut prin această tehnolo
gie" — conchidea directorul trusțuiui 
horticol. Iată de ce. în prezent, se 
acordă o atenție deosebită extinde
rii tehnologiilor care să asigure 
ducerea răsadurilor timpurii 
paturi calde și semicalde cu 
combustibil. La ferma Tărian 
desfășurat 
schimb de 
rea șefilor 
Oradea și 
care au sector legumicol, 
prezentate diverse 
sadnițe, de solarii încălzite cu 
cotloane și solarii tip tunel, cu pernă 
de aer sau amenajate cu tunele in
terioare. cu paturi calde și semi- 
ealde cu biocombustibi). Prin noua 
tehnologie se estimează un cîștig 
de cel puțin trei săptămini la tlmpu- 
rietatea culturii, implicit devansarea 
industrializării, nivelarea virfului de 
producție, evitîndu-se deprecierile 
și pierderile.

Se poate afirma că vi'torul an îi 
găsește mult mai bine pregătiți pe 
legumicultorii bihoreni. Ei au arat 
întreaga suprafață planificată, ferti
lizările și acțiunile de amendare 
înscriindu-se în grafic. Au fost rea
lizate și amestecurjle de pămînt la 
nivelul prevăzut. In ritm intens se 
desfășoară repararea solariilor. Sint 
însă și o seamă de probleme ce-și 
așteaptă neîntîrziat soluționarea, 
Dintr-un necesar de 360 tone folie, 
s-a primit repartiție doar pentru 60 
tone. în șirul urgențelor se înscrie 
și impulsionarea de către I.E.E.L.I.F. 
Bihor a lucrărilor de irigație, mai 
cu seamă că în județ este amenajat 
doar un sfert din suprafața cu po
sibilități de irigare.

valorificate mai 
faptele ? Că în 

răsaduri au fost 
reci, protejate.

pro- 
oe 

bio- 
s-a 
utilzilele . trecute un 

experiență, cu participa - 
de fermă din cadrul I.L.F. 
dm cooperativele agricole 

Au fost 
tipuri de ră- 

încălzite

Ioan LAZA
corespondentul „Scinteli*
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COLOCVIILE „SCÎNTEII"

Eroii prezentului
Imaginea patriei,

în teatrul si filmul românesc
imaginea muncii poporului

Societatea noastră situează formarea omului 
nou, a noului tip de personalitate umană pro
prie socialismului și comunismului în centrul 
întregii sale activități politico-ideologice și 
cultural-educative. Teatrului și filmului le revine 
un rol important în acest sens și prin datoria lor 
de a reflecta realitățile umane specifice, și prin 
vocația lor eternă, ce trebuie mereu împrospă
tată, în acord cu cerințele vremii, de a plăsmui 
personaje apte sq se instituie în modele de viață, 
de atitudine înaintată, revoluționară in toate

împrejurările. In acest sens, arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Raportul la Conferința 
Națională, uniunile de creație, oamenii de cul
tură și artă, trebuie să se angajeze cu mai 
multă hotărire în activitatea de făurire a noi ope
re, cu înalt conținut patriotic și revoluționar, care 
să contribuie la afirmarea convingerilor înaintate, 
comuniste, la formarea și educarea omului nou ai 
societății noastre socialiste. Teatrul și filmul, 
tribune de educație patriotică și revoluționară,

au datoria, în virtutea înaltei lor misiuni, să înfă
țișeze eroi ai zilelor noastre, oameni stăpîni pe 
cele mai înaintate cuceriri ale științei,, ale cu
noașterii umane, caracterizați prin înalte virtuți 
politice și morale, prin pasiune pentru muncă și 
creație, prin îndrăzneală în gîndire și acțiune, 
prin cutezanță în promovarea noului.

Cum se regăsesc atari imperative, cum se oglin
dește tipologia umană contemporană - în piesele 
și apoi pe scenele teatrelpr sau în filmele noastre ?

Personajul—purtătorul ude vărului 
despre epoca noastră

Actualitatea efortului creator

Pentru forța de a fascina și, 
implicit, de a înrîuri o dramatur
gie eroul este fundamental. Și este 
adevărat că nu ținem minte atit 
titluri de piese cit nume de eroi. 
Cu deosebire prin intermediul per
sonajului se cristalizează adevărul 
de viață al operei și prin inter
mediul acestuia acest adevăr 
are ecou in inima spec
tatorilor. Tocmai de aceea între
barea „Ce eroi aducem pe scenă?” 
este crucială și pentru dramaturgie, 
și pentru slujitorii scenei. In con
figurarea eroiior necesari drama
turgiei și teatrului contemporan, 
de o mare, esențială insemnătate 
este teza secretarului general al 
partidului nostru cu privire la con
tinuitatea procesului revoluționar 
în construcția socialistă, pentru în
făptuirea programului partidului. 
In epoca noastră, in actuala etapă 
a revoluției — arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — se cere, in 
toate domeniile, un și mai puter
nic spirit revoluționar, de luptă și 
abnegație, înfăptuirea neabătută a 
principiilor eticii și echității socia
liste. Iată deci ce trebuie să ca
racterizeze eroii pe care-i aducem 
pe scena teatrului, eroii creației 
noastre literar-artistice în ansamblu. 
Teatrul, care dintotdeauna a fost 
considerat o școală a caracterelor, 
este chemat cu deosebire in zilele 
noastre să participe la modelarea 
unor noi dimensiuni și unor noi 
ințeiegeri asupra omului ; să con
tribuie la nașterea — în proporții 
de masă — a omului nou — un om 
care, implicat in realitate, trans- 
formind-o, trebuie să se împli
nească hotărîtor, pe toate laturile 

' personalități (intelșcțtfal','' ăfbețiv,
estetic).

Fără îndoială, tablogl tgatrylrți 
i contemporan relevă dă teâtrul nos
tru aduce pe scenă și eroi exem
plari. angajați cu abnegație în 
efortul nostru constructiv. O do
vedesc cu prisosință chiar lucrările 
noi din această stagiune.

O observație se impune totuși : 
cultivind-structuri estetice în care 
dominantă este tratarea parabolică, 
alegorică — dramaturgia noastră 
pare a înclina, uneori mai ales 
către personaje care ipostaziază 
stări, idei, atitudini, fiind în fond 
întruchipări (era să scriu încar
nări. dar tocmai aici e problema 1) 
ale unor abstracțiuni. O orientare 
Interesantă, fără îndoială, mai ales 
atunci cînd are acoperire în va
loarea artistică autentică, dar care 
se cere compensată de cea în care 
ni se propun personaje în arterele, 
in fibrele cărora, singele vieții să 
pulseze mai tare.

Arta portretului este o compo
nentă a viziunii artistice mai largi 
propuse de operă -r- substanța per
sonajului depinzînd de forța și 
autenticitatea reflectării mai cu
prinzătoare a realității.

Un teatru revoluționar, un tea
tru politic nu poate fi decit închi
nat omului și umanității socialiste. 
El nu poate fi conceput decit ca 
o „cronică prescurtată a timpului” 
(cum o numea Shakespeare), ba 
chiar una amplă, dacă ne gîndim 
la amploarea și statutul, la mi
siunea lui — azi ; o cronică ale 
cărei imagini să transfigureze uni

versul existenței, idealurile con
temporaneității. Un atare țel pre
supune întîlniri mai frecvente cu 
personaje care propun o imagine 
vie și obiectivă a omului in com
plexitatea trăirilor gindurilor. as
pirațiilor lui definitorii și in ceea 
ce constituie dominanta omului 
nou, creație, rezultat, dar și crea
tor, făuritor al acestui timp 
revoluționar. De aici necesitatea 
proiectării in personaje a acelor 
tipuri de personalitate umană su
perioară care și-au asumat organic, 
(ca pe un destin propriu generos), 
idealurile socialiste, ale slujirii cu 
abnegație a intereselor supreme aie 
patriei, ale umanismului revoluțio
nar ; personaje pentru care „a făp
tui”,. „a crea” și „a fi” sînt într-o 
foarte strînsă relație. Nu eroi zu
grăviți în alb-negru și nici fantoșe 
ce se exprimă strict noțional, ab
stract sau prin lozinci, ci eroi în- 
cărcați cu mare tensiune interioară, 
implicați dramatic în procese defi
nitorii ale devenirii (căci încleșta
rea cu adevărat revoluționară ex
clude procesele line) ; purtători de 
adevăr, configurați veridic, al căror 
destin este legat de ideile pe care 
le slujesc, le apără și le consacră.

Or, trebuie să recunoaștem, con
fruntarea universului, a problema
ticii operelor dramatice cu solici
tările realității — arată că drama
turgii sint încă mult datori. Con
structorul de pe marile șantiere, 
creatorul realităților ce se înalță 
sub ochii noștri, omul muncii con
temporan. cu gradul lui inalt de 
pregătire, cu nivelul lui ridicat de 
conștiință, cu preocupările sale 
specifice — legate de misiunea sa 
de pionierat sub atitea aspecte — 
apare incă surprinzător de rar în 
oglinzile dramaturgiei. Cu toate 
eforturile făcute (concursuri, gale) 
și imaginea tineretului — cu deo
sebire a contribuției lui la dezvol
tarea economică și socială a țării, 
a exigenței sale morale, a spiritu
lui de răspundere și inițiativă — 
este incă palidă. Ce să mai vor
bim de imaginea femeii de azi ? 
In chip paradoxal „lipsa de roluri 
feminine” — criză cronică, în tea
tru — se perpetuează și dacă ne gm- 
dim la dramaturgia contemporană, 
în mod paradoxal — ipostazele in 
care ne apare femeia rămîn mai 
ales cele tradiționale (deși nici 
noile relații, din interiorul familiei, 
bazate pe modificarea prolunaa a 
unor mentalități arhaice — nu 
sînt relevate notabil). Avem ex
trem de puține piese care încearcă 
măcar să consemneze (ca să nu 
spunem adîncească), condiția fe
meii, azi, cînd aceasta este impli
cată. părtașă egală cu bărbatul în 
avanposturile, in esența transfor
mărilor revoluționare din toate 
domeniile ; cînd întîlnim în atî- 
tea împrejurări femei cu persona
litate. de o înaltă competență și 
eficiență, cu o viață personală bo
gată, cu frămintări care le înnobi
lează.

Cum etapa actuală a revoluției 
socialiste configurează noi realități 
— reflectarea lor se instituie ca o 
nouă cerință in fața slujitorilor 
artei.

Dina COCEA

O realitate importantă a actua
lității este efortul constructiv. 
Forma cea mai înaltă a patriotis
mului, azi, este munca, strădania 
de a fi la înălțimea cerințelor 
acestei munci solicitante, prin ex
celentă, creatoare. Educația patrio
tică, arăta secretarul general al 
partidului la Conferința Națională, 
are menirea de a stimula mîndria 
de participant activ și neobosit la 
mărețele edificii ale socialismului, 
la înălțarea patriei noastre de azi 
și de mîine. Această dimen
siune a patriotismului contemporan 
este cea care ar trebui să iși gă
sească mai frecvent reflectarea in 
conflictele și eroii dramaturgiei : 
eroi ai muncii actuale, eroi ai ati
tudinii constructive mobilizatoare, 
eroi ai faptei făuritoare de reali
tate, hrănită, la rîndu-i, de idea
luri care capătă — prin ei r- pre
figurare. consistență. Dar munca, 
azi. fiiryl un fenomen social, cu 
multe, foarte multe determinați! 
noi, cum ar 'fi: afirmarea unei ati
tudini înaintate. îmbinînd armo
nios interesele colectivității cu cele 
individuale, cultivarea solidarității 
umane pentru o mai eficientă co
operare, cultivarea încrederii omu
lui în puterea sa creatoare, exigen
ta față de propria conduită — ..ge
niul” artei este tocmai cel de a 
surprinde cît mai profund comple
xitatea acestor fenomene, manifes
tări. Este o performantă la care 
s-a ridicat cu strălucire, după opi
nia mea, „Cartea lui Ioviță”, in 
care procesul creației, lupta noului 
cu mentalități vechi sau îngust 
pragmatice, lupta cu dificultățile 
existenței este transfigurată su
perior. Teatrul închinat mun
cii și creației nu trebuie 
conceput ca un reportaj, ca o „fe
lie de viață”, ci înțeles ca un 
demers de esențializare și proble
matizare a existenței, de întrepă
trundere intre fenomenul fixat și 
perspectiva aprofundării lui idea
tice și ideologice, un demers de 
dezbatere a fenomenelor, a unor

situații, atitudini conexe momen
tului (hotărîtor) al opțiunii.

Fără îndoială, in asemenea pro
cese eroul cunoaște și momente de 
eroare, și unele de ezitare și unele 
de infrîngere. Realismul artei cere 
ca adevărul uman să se afirme in 
integralitatea sa, solidar devenirii 
dialectice. Dar aceasta nu înseam
nă că teritoriul teatrului, artă a 
conflictului, este prin excelență, 
cultivarea, ca să zic așa, a negati- 
vității. Autorul dramatic se poate 
referi, poate recrea tensiuni, poate 
și chiar trebuie să aducă în aten
ție ciocnirea unor atitudini, men
talități diferite, unele ipostaziind 
vechiul, altele noul, altele '„mai 
noul”, poate sugera și relieful 
momentelor de criză, de înfringere. 
Dar aceasta nu înseamnă că nu 
este de datoria lui. în ultimă in
stanță, să propună în atenție, să 
cultive, nu blazarea, nu scepticis
mul. nu defetismul ci, dimpotrivă, 
vocația omului de a crede in mi
siunea lui civică, morala socială 
și politică, strădania lui de a fi la 
înălțimea acestei misiuni.

Spectacolul măreției omului, 
care a inspirat atitea condeie de-a 
lungul anilor, are acum surse de 
o extraordinară generozitate: viața 
clocotitoare de pe marile șantiere, 
înfăptuirile grandioase din întrea
ga țară care sint, toate, opera gîn- 
dirii. acțiunii și simțirii semenilor 
noștri. „Numai o asemenea cultură, 
o asemenea activitate literar-artis- 
tică, de toate genurile, inspirată 
din munca și viața poporului, va 
avea intr-adevăr o contribuție 
uriașă Ia întreaga operă de trans
formare a societății, de formare a 
omului nou, cu un înalt spirit re
voluționar, constructor conștient 
al socialismului și comunismului 
în România" — arăta secretarul 
general al partidului, recomandind 
tuturor creatorilor să elaboreze noi 
opere, cu un rol activ în întreaga 
dezvoltare a conștiinței revoluțio
nare a oamenilor muncii.

Georqe OANCEA

O manifestare de artă 
deschisă sub auspiciile 
înalte ale Conferinței Na
ționale a partidului, con- 
stituindu-se deopotrivă 
în omagiu aniversar pen
tru cei 40 de ani de la 
proclamarea Republicii, 
nu poate fi decît o ma
nifestare semnificativă 
din punctul de vedere al 
exprimării, la nivelul ce
rințelor conștiinței con
temporane, a unor măr
turii asupra celor mai de 
seamă realizări înregis
trate in ultimele decenii 
de dezvoltare liberă, in
dependentă a patriei. In 
aceasta constă de altfel 
rostul adînc educativ al 
artei. Iar dacă pic
tura sau grafica ar
tiștilor profesioniști ilus
trează, și de data aceas
ta, plenar, spectaculoa
sa transformare a peisa
jului țării. creația lor 
este însoțită de această 
dată și de importante 
mărturii asupra talentu
lui artiștilor amatori dis
tinși în cadrul ultimei 
ediții a Festivalului na
țional „Cintarea Româ
niei”. și de emoționante 
creații ale copiilor. Pre
zentate paralel, in săli 
diferite, lucrările artiș
tilor amatori, desenele 
pionierilor și șoimilor 
patriei și creațiile artiș
tilor profesioniști favo
rizează, pe coordonate 
diferite, din multiple 
unghiuri de vedere, o 
confruntare cu mișcarea 
continuă a vieții. Publi
cul, de cele mai diverse 
categorii.' își poate ra
porta ’ astfel opțiunile Ia 
lucrări dense de o pre
țioasă încărcătură de 
fapte puse neîntrerupt la 
temelia succeselor tot 
mai numeroase obținute 
în toate domeniile. Căci, 
prin efortul comun al 
tuturor fiilor ei. animați 
de aceeași pasiune con
structivă, chipul Româ
niei de azi oferă imagi
nea unei țări moderne. 
Tn aceste condiții, actul 
de’ creație nu poate fi,

desigur, confundat cu 
descrierea superficială și 
grăbită. El trebuie să se 
ridice la un nivel repre
zentativ, să presupună 
cunoaștere, dar și pasiu
ne pentru reflectarea 
realităților cunoscute și, 
în mod egal, concentra
re, un spirit activ In con
tinuă căutare. Dimen
siunea cunoașterii luci
de. a analizei, a măies
triei pe care o exprimă 
de altfel multe dintre 
lucrările artiștilor pro
fesioniști prezente în

stanța de Vladimir Șe- 
tran sînt • doaf citeva 
imagini care punctează 
în chip elocvent elogiul 
vibrant adus de artiști 
noului peisaj al țării, 
„începutul noului” — de
senul cu acest titlu reali
zat și prezentat în expo
ziție de Vasile Kazar — 
evocă primele momente 
ale preluării puterii de 
către popor, momente ale 
începutului unei vieți 
noi, libere. De aici la 
cunoscuta imagine „Pri
măvara Republicii”, sem-

Expozi|ia de artă plastică 
dedicată Conferinței 

Naționale a partidului 
și aniversării proclamării 

Republicii

sălile Muzeului de artă
sint mărturii elocvente
in acest sens. Nesfirșita 
întindere a ogoarelor 
evocată de Gina Hagiu 
într-o semnificativă aso
ciere cu imaginea trico
lorului ; concretizarea, 
simbolică, în lucrări a 
rodului acestor ogoare 
(„Cimpia de aur” de Au
rel Nedel sau „Aurul 
Bărăganului” de Vladi
mir Șetran) ; emblema
tica asociere, într-o lu
crare devenită antolo
gică, semnată de Eugen 
Popa, a „Griului și pe
trolului” ; porțile lumi
nii deschise la Bicaz și 
evocate de Iulia Hălău- 
cescu, temeliile solide 
ale industrializării in 
peisaje ca „Roznov II” 
de Rodica Lazăr, gran
dioasa construcție a Ca
nalului Dunăre — Marea 
Neagră în viziunea lui 
Eugen Popa, spectacu
loasa „Ieșire la mare” a 
navelor românești de 
Viorel Mărginean sau 
monumentala imagine a 
Șantierului naval Con-

nată de Sever Frențiu, la 
originala evocare a „Pă- 
mintului copiilor” de 
Brăduț Covaliu sau la 
omagiul simplu și emo
ționant al unui mănunchi 
de flori pictat de Ion 
Popescu Negreni sau 
Vasile Grigore există o 
legătură capabilă să dez
văluie o atitudine 'comu
nă față de țara și po
porul din care artiștii 
fac parte.

Realitățile cele mai 
spectaculoase ale acestei 
țări au constituit și con
stituie sursa descoperirii 
continue a unei gindiri 
lucide, dar și a unei sen
sibilități fremătătoare. 
Chipul celor ce au 
contribuit la realiza
rea acestor mărețe o- 
biective contemporane, 
imaginea minerilor de 
Paul Erdds sau Traian 
Brădean, a brigadierilor 
de Corina Beiu Anghelu- 
ță, a creatorilor populari 
de Angela Popa Brădean 
— pentru a da citeva 
exemple — devin adevă
rate portrete generice,

emoționante documente 
ale istoriei contemporane 
a țării Semnificativă este 
din acest punct de vede
re prezența unor ample 
compoziții care il înfăți
șează pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, 
inițiatorul tuturor acestor 
grandioase transformări, 
alături de tovarășa Elena 
Ceaușescu, in momente 
de un deosebit interes 
uman și social. „Ziua re
coltei” de Eugen Palade, 
lucrare de mari dimen
siuni, este una dintre 
aceste creații care evocă, 
in mod semnificativ, dez
voltarea agriculturii mo
derne românești. „Vizită 
de lucru” de Constantin 
Nițescu sau „Omagiu” 
de Eftimie Modâlcă aduc 
in imagine chipul con
ducătorului iubit al parti
dului și țării 1_. ...”
locul' oamenilor, luptind 
alături 
viitorul 
Ca o 
nitorie 
torilor 
zența 
resant 
tul că 
pare peisajul în 
său tradițional, i 
gine redusă 1_ _ __
pect pitoresc. Noua înfă
țișare a țării a furnizat 
creatorilor amatori un 
material de inspirație 
bogat. Trăind in mijlo
cul evenimentelor con
temporane, ei au fost 
solicitați să le înregistre- 

ceva 
ima- 
de-a

in mij-
pentrude ei

luminos al țării, 
trăsătură 

a creației 
distingem 

peisajului, 
este însă

mai puțin a- 
i sensul 
de ima- 

la un as-

defi- 
ama- 
pre- 

Inte- 
fap-

ze.

0 artă închinată formării 
conștiinței inaintate

> i
In cadrul relației artă-realitate 

problema eroului este de fapt una 
dintre cele mai complexe ; căci a 
găsi un erou înseamnă de fapt a 
găsi motivul pentru care scrii: în
seamnă a avea o cauză, a afirma 
un adevăr, a-1 confirma in cele din 
urmă ; a face artă doar pentru a 
da dovezi de virtuozitate, in lipsa 
unei cauze reale, trădează veleita- 
rismul și imaturitatea ; fronda 
formală ține de adolescența artei 
și a artistului — o vîrstă la care, 
pentru a-ți alege un drum propriu, 
trebuie mai întîi să pui la îndo
ială cele afirmate pînă atunci. 
Arta adevărată însă nu neagă de- 
cît pentru a afirma, propunînd în
totdeauna un mai bine, un mai 
adevărat și un mal frumos. O lite
ratură fără eroi înseamnă o li
teratură fără cauză. Este vorba, de 
bună seamă, despre eroul literar, 
despre ceea ce numim îndeobște 
erou în literatură, și nu despre 
eroul preluat mecanic din istorie 
sau realitate. Sigur că dimensiunea 
legendară este și o dimensiune a 
literaturii, necesară imnurilor, bas
melor, odelor și epopeelor, dar 
literatura nu se oprește doar la 
fapte grandioase, ci are acces la 
conștiințe grandioase — și aici. în 
acest domeniu al conștiinței, pe 
care Istoria 11 presupune, dar nu îl 
poate cerceta decît cu mijloacele 
artelor și filozofiei, literatura își 
impune eroii. O conștiință simpli
ficată. redusă la scheme banale, 
mecaniciste, lipsită de neprevăzut, 
înseamnă de fapt dispreț la adresa 
omului și a umanității — presupu
nerea ridicolă că acest atit de bo
gat univers interior uman ar putea 
fi redus la citeva prejudecăți șl 
fraze morale. Cele mai generoase 
adevăruri, cele mai înalte idealuri

pot fi veștejite la atingerea neîn- 
deminatică și brutal-simplifica- 
toare — izvorite din grabă, din 
ignoranță sau, pur și simplu, din 
nepăsare. Pledoarii grăbite, făcute 
fără cunoașterea profundă a omu
lui, victorii ușoare, sau pledoarii 
care nu au altă menire decit aceea 
de a dovedi virtuozitatea vorbito
rului sînt la fel de păgubitoare. 
Efortul de a-ți descoperi, in artă, 
un drum propriu, rămînînd tot
odată modest, în slujba artei, 
efortul de cunoaștere a epocii, de 
păstrare a dreptului echilibru în
tre bine și rău, între urît și fru
mos, intre cunoscut și necunoscut 
se dovedesc valabile doar atunci 
cînd ți-ai găsit eroii și pauzele. Cu 
cit mai simple adevărurile, cu atit 
mai grea este lupta pe care tre
buie să o duci ca să le afirmi. 
Simplificarea, firescul, adevărul se 
obțin doar cu muncă în fața pagi
nii albe de hîrtie, în reluări și 
reveniri, îndoindu-te mereu și me
reu că ai găsit calea cea mai 
bună. Există neîndoielnic o artă 
a cuvîntului, dar ea înseamnă. In 
primul rînd, o disciplină a gindu- 
lul. a imaginației și fanteziei. Sen
timentul de apartenență la un 
popor, sentimentul de răspunde
re pe care îl ai cînd vorbești 
despre oameni — aspecte subli
niate cu îndreptățire de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în magistralul 
Raport prezentat la Conferința 
Națională a partidului — căldura 
și generozitatea pe care nu trebuie 
să le pierzi niciodată — toate aces
tea la un loc pot să-ți ofere un dar 
fără de care nu există nici literatură 
și nici scriitor: o cauză și un erou 
al timpului nostru.

Nicolae MATEESCU

Mesaje umaniste către 
publicul contemporan

Atunci cînd trebuie să vorbim 
despre personaj — fără a minirria- 
liza cu nimic importanța autorului 
dramatic, a regizorului, a pictoru
lui scenograf și a celorlalți partici
pant la realizarea actului teatral 
sau a peliculei cinematografice ~r 
părerea actorului este, fără indo- 
ială, deosebit de importantă. 
„Calitatea” personajului, forța lui 
expresivă, greutatea lui semnifi
cativă în actualitate sînt hotărî- 
toare pentru anvergura creației 
actoricești. Căci există, desigur, și 
performante după roluri secundare 
sau chiar minore, dar creațiile de 
prestigiu, de referință presupun 
„punctul de pornire” al unor pro
puneri majore. originale, de 
impact răsunător cu frămintările 
conștiinței, cu luările de atitu
dine contemporane. Este o necesi
tate imperioasă a acestei epoci 
eroice de a aduce pe scenă și pe 
ecrane personajele care sînt ca
racteristice pentru această vreme, 
în cît mai multe din ipostazele, 
atît de incitante, în care se află azi 
constructorii socialismului.

Din acest unghi de vedere au
torii dramatici, și mai ales scena
riștii, in marea lor majoritate, 
rămîn încă datori teatrului și fil
mului românesc (ca să nu vorbim 
de televiziune) cu lucrări pătrunse 
de viață, depunînd mărturie des
pre clocotul realităților contempo
rane. lucrări apte să pregătească 
conștiința colectivă, să mobilizeze 
entuziasmul, lucrări de autentică 
forță vizionară.

tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sper 
cu tărie că vom întîlni, tot mai 
des, personaje, eroi contemporani 
în teatrul și cinematograful nos
tru, care să răspundă unor ase
menea legitime cerințe, așa cum 
ii întîlnim zi de zi, cum le as
cultăm gîndurile și vorbele fru
moase, cum înțelegem, prin ei, 
prin faptele lor creatoare adevărul 
despre aceste vremuri fără pre
cedent in istoria patriei.

Numai in aceste condiții noi. ac
torii, ne vom putea valorifica 
talentul, in creații memorabile, 
numai astfel teatrul și cinemato
graful — nu doar „oglinzi” ale vre
mii, ci și mijloace ale transformă
rii ei revoluționare — vor putea 
influența efectiv mersul nostru 
către viitor.

Dorel VIȘAN

să transmită 
din semnificațiile 
ginilor percepute 
lungul traseelor parcurse. 
Aceeași bucurie a culorii 
reunește lucrări atit de 
diferite cum sint „Renaș
terea Dîmboviței” de 
Skulety Ladislau, „Șan-' 
tier” de Puete Adriana, 
„Peisaj” de Vasile Pari- 
zescu, „Porțile de Fier” 
de Dan Segărceanu, 
„Șantier” de Gheorghe 
Lăiniceanu, peisajele in
dustriale semnate de Pa- 
liko Jurgen și Ilie An- 
dronache. Un corespon
dent firesc al acestor lu
crări l-am intilnit și in 
lucrări de grafică, cum ar 
fi „Brigada de tineret” 
de Eugen Chiculescu, 
„Stația de metrou Titan” 
de Platon Constantin, 
„Barajul hidrocentralei” 
de Nicolae Amărută sau 
„Pace” de Gaspar Denes. 
Diferite ca arie tematică, 
abordind atît peisajul, cit 
și figura umană, lucrări 
ca acelea semnate de 
Andrei Damo, Bica Au
rel. Cișmaș Gheorghe, 
Nagy Sandor. Damian 
Vladimir exprimă aceeași 
încercare de a prinde in 
cadrele imaginilor as
pecte semnificative ale 
realității înconjurătoare.

„Lumina virstei noas
tre. a patriei lumină” — 
secvența de artă aluniță 
sub acest titlu cuprinde 
un grupaj de desene ale 
copiilor care aduc, in 
contextul actual?) mani
festări, un punct de ve
dere proaspăt, luminos. 
Imaginea țării — așa 
cum se prezintă ea pri
virii veșnic surprinzătoare 
a copiilor — concretizea
ză. cu mijloace specifice, 
aceeași adevărată cro
nică expresivă, emoțio
nantă a timpului nostru.

Marina PREUTO

Incontestabil, teatrul și cinema
tograful sînt forme ale artei care 
trăiesc prin și pentru mulțime. 
Dar să nu uităm că în zilele noas
tre „mulțimea” este formată din 
oameni luminați — societatea so
cialistă a mijlocit tuturora accesul 
la învățătură și informație — incit 
nu trebuie să „limpezim”, să sim
plificăm atît de tare spectacolele 
și filmele noastre pînă la a le face 
lipsite de dramatism, de subtilita
te și profunzime'. Nu de puține 
ori am fost chemat să interpretez 
personaje schematice, trucate sub 
o mască de prejudecăți lipsite de 
adevăr, personaje care îi fac pe 
cel mai talentați actori să se miște 
greoi și anchilozați in cadrul con
venției și rostind vorbe care „nu 
vin în gură”, personaje deforma
te, cu sau fără bună știință, scoa
se din contextul Tor uman și isto- 
rico-social, înzorzonate și rozalii.

Mulți spectatori care urmăresc 
filmul și teatrul nostru mă în
treabă adesea de unde scoatem 
personajele astea care nu rîd cu 
adevărat, nu plîng cu adevărat, nu 
iubesc și nu urăsc cu adevărat.

Am interpretat însă și persona
je cu mult adevăr care mi-au dat 
mari satisfacții și certitudini, căci 
instituiau valori morale in conștiin
ța a mii de spectatori.

„Oamenii de artă, de cultură, din 
toate domeniile, trebuie să se an
gajeze ferm și să creeze cu po
porul și pentru popor, să se inspire 
din izvorul viu, veșnic al națiunii 
noastre, din creația și din felul de a 
fi al poporului nostru 1“ — sublinia

Este, fără îndoială, un 
titlu de mîndrie al muzicii 
românești faptul că între
gul ei curs este jalonat de 
creații în care pulsează 
nepieritoarele idei ale uni
tății, ale voinței de liber
tate și dreptate socială ale 
poporului și în care tră
iesc momente și figuri ale 
istoriei ce s-au înscris 
definitiv în conștiința na
țiunii. Era de altfel firesc 
ca aceste motive, reliefuri 
sesizante ale epopeii națio
nale. să însuflețească in- 

* spirația creatorilor și 
poate că nu este lipsit de 
semnificație faptul că
prima încercare de operă 
românească. datînd uin
jurul anului 1840 și datora
tă lui loan Andrei Wach- 
mann, a fost Mihai („în 
ajunul luptei de la Călugă- 
reni“) ; atrage atenția șl 
faptul că această tentativă 
apare în momentul redes
coperirii istoriei naționale 
de către generația de căr
turari care va face revo
luția de la ’48. unirea din 
’59 și actul de neatirnare 
de la '77 : de la începutu
rile creației profesioniste, 
gindirea muzicianului ro
mân. puternic integrată în 
curentul de totală și des
chisă angajare patriotică al 
culturii naționale, a fost 
captivată de acele teme ca
pabile să afle un răspuns 
emoționant în conștiința 
ascultătorilor, aspirind spre 
creații care să reflecte — 
ca un sensibil seismograf 
— atitudinea contempora
nilor în fața semnificați
ilor trecutului.

Sămihta aruncată de 
primii exponent! ai roman
tismului în muzica româ
nească a dat rod bogat prin 
ceea ce ne-au lăsat gene
rațiile următoare. Cu totul 
remarcabilă este Insă, prin 
intensificare și diversifica
re, extensia acestei proble

matici in muzica actuală.
Pot exista creatori — 

este cazul compozitorului 
Gheorghe Dumitrescu — 
pentru care înălțarea unei 
fresce sonore a epopeii na
ționale să devină rațiunea 
unei vieți întregi, și ea s-a 
împlinit în titluri de majo
ră semnificație, ca orato
riul Tudor Vladimirescu, 
operele Ion Vodă, Decebal, 
Vlad Țepeș și altele. 
Dincolo insă de idealul 
unui muzician, semnifica-

mitrescu sau în alte creații 
remarcabile, cum ar fi Băl- 
cescu de Cornel Trăilescu, 
Noaptea cea mai lungă de 
Doru Popovici (o frumoasă 
meditație asupra sensului 
sacrificiului acceptat eroic 
de Mihai Viteazul) sau 
Eeaterina Teodoroiu de 
Emil Lerescu. fie deschi- 
zindu-se către ficțiune, 
dar o ficțiune crescută 
dintr-un cadru istoric bine 
determinat — și ne amin
tim imediat de Pană Leș

ie iubiri), ca de altfel și in 
opera Dragoste și jertfă 
de Cornel Trăilescu și in 
Vremuri de vitejie de Teo
dor Bratu. lucrare subinti
tulată „frescă lirico-dra- 
matică” — o specie de 
teatru muzical de largă 
accesibilitate și din care 
face parte și o altă parti
tură a aceluiași autor, pre
dominant corală, dar des
tinată tot acțiunii scenice. 
Din anii Unirii. Cornel 
Trăilescu cu Primăvara,

Acorduri in epopeea națională

tiv este faptul că infuzia 
temelor legate, într-un fel 
sau altul, de eroismul 
popular și de conștiința de 
sine a națiunii a pătruns 
în toate genurile muzicale, 
intr-o largă paletă de sti
luri. personalități compo
nistice și de genuri — de 
la lied și cî'ntarea corală 
pînă la muzica simfonică 
și vocal-simfonică sau la 
operă, operetă, balet. După 
cum tot atit de semnifica
tivă este racordarea inspi
rației compozitorilor la 
toate perioadele Istoriei 
naționale, din antichitate 
pînă la problematica uni
tății depline a națiunii so
cialiste. Este răspunsul 
muzicienilor la chemările 
adresate oamenilor de 
cultură de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care 
sublinia că un popor care 
nu-și cunoaște istoria este 
un popor orfan.

Fie racordîndu-se direct 
figurilor șl evenimentelor 
atestate, ca în majoritatea 
operelor Iul Gheorghe Du-

nea Rusalim, opera scrisă 
de Paul Constantinescu pe 
un libret de Victor Efti- 
miu, asemenea titluri s-au 
înscris ca rezolvări ale 
unor motive de semnifica
ție mereu actuală și — cel 
puțin în unele cazuri — ca 
valori durabile ale muzicii 
românești din ultimele 
decenii.

Istoria este, fără Îndoia
lă, un lucru grav. Cu atit 
mai mare este meritul 
creatorilor care au conver
tit motivul istoric în argu
ment de creație pentru 
genuri considerate, prin 
tradiție, a se situa în zona 
divertismentului : opereta, 
baletul. Costache Negri, 
împreună cu tovarășii săi 
de idei din generația unio- 
niștilor, trăiește veridic, 
captivant și fermecător în 
opereta Violete de Parma 
de Elly Roman, evenimen
tele din jurul anului 1877 
în operetele lui George 
Grigoriu (Eternele iubiri) 
și Florin Comișel (Adinci-

Mircea Chiriac cu Văpaia, 
Sergiu Sarchlzov cu Anul 
tinăr ’44, operă-balet pen
tru televiziune, se înscriu 
ca deschizători de drumuri 
in creația muzicală pe 
tema contemporană.

O sinteză a creației mu
zicale din ultimii ani evi
dențiază tendințe noi și 
interesante. Se relevă pre
zenta inspirației cu largă 
valoare de generalizare. în 
sensul reflectării unui etos 
românesc în marile forme 
simfonice și vocal-simfo- 
nice. Ar putea fi astfel 
amintite Simfonia a XV-a 
de Wilhelm Berger, dedica
tă Anului Internațional al 
Păcii. Simfonia a IV-a 
„Ritmuri contemporane" 
de Liana Alexandra. Sim
fonia „Pax mundi“ de 
Theodor Drăgulescu. ora
toriile Canti per Europa de 
Theodor Grigoriu și Flăcări 
de singe de Dumitru Capo- 
ianu. oratoriul Mircea cei 
Mare de Sorin Vulcu, 
ampla cantată Pro humani-

tate de Alexandru Pașca- 
nu etc.

Alături însă de simfonie 
șl oratoriu, alături și de 
cintec — genul „manifest”, 
prin definiție — cunosc o 
bună evoluție și genurile 
de medii dimensiuni dih 
sfera simfonică și vocal- 
simfonică. prin partituri 
care pot fi rezolvate de 
către un număr mai mare 
de instituții artistice, des
tinate deci unei circulații 
mai largi. Este deosebit de 
îmbucurătoare înscrierea in 
perimetrul creației a unui 
număr de muzicieni talen- 
tați din generațiile tinere. 
Și astfel, alături de Mircea 
Chiriac. cu ciclul Terra 
Daciae (trei lieduri cu 
orchestră pe versuri de Ion 
Brad. Nichita Stănescu și 
Victor Tulbure), de Doru 
Popovici cu Patria munceș
te (cantată pe versuri de 
Eugen Barbu), de Li viu 
Ionescu cu mișcarea simfo
nică Forum XIII, de Ti- 
beriu Fatyol cu cantata 
Spre comunism (versuri 
de Alexandru Andrițoiu). 
de Vasile Spătărelu cu 
cantatele Pro patria (Dan 
Verona) și Jertfa (Corne- 
liu Sturzu). întîlnim nu
mele lui Cristian Misievici 
(cantatele Orele patriei si 
Dreptul la timp, ambele 
pe versuri de Nichita Stă
nescu). Șerban Nichifor 
(cantata Glorie eroului ne
cunoscut), Viorel Crețu 
(Pădurea de milenii, can
tată pe versuri de Ion 
Brad). Toate acestea sînt 
simple spicuiri din produc
ția componistică a ultimilor 
7—8 ani. Tematica istori
că șl cea contemporană 
rămîn — însăși abundența 
acestor titluri și autori o 
demonstrează — albia cea 
mai generoasă, menită a 
strînge toate energiile for
țelor creatoare.

Radu GHECIU
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
> ■>

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România 

de participanții la Plenara Consiliului Sanitar Superior

REZULTAU IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Plenara Consiliului Sanitar Superior, întrunită în aceste zile de puter

nic avint revoluționar și efervescentă creatoare, generate de Conferința 
Națională a partidului, a constituit un prilej de analiză profund responsabilă 
a modului in care comuniștii, întregul personal sanitar au acționat pentru 
îndeplinirea politicii sanitare și demografice promovate de partidul și statul 
nostru.

Oamenii muncii din domeniul asistentei sanitare, alături de intregul 
popor, iși exprimă totala adeziune fată de magistralul Raport prezentat de 
dumneavoastră la Conferința Națională a partidului, amplu și cuprinzător 
program de muncă și de luptă al partidului, al intregului nostru popor 
pentru înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare economico-socială a tării in 
etapa actuală și in perspectivă.

Participantii la Plenara Consiliului Sanitar Superior exprimă și cu acest 
prilej, cu întreaga admirație și deosebit respect, prețuirea personalului sa
nitar fată de contribuția dumneavoastră determinantă la fundamentarea 
științifică a strategiei dezvoltării economico-sociale a tării, la elaborarea și 
înfăptuirea consecventă a politicii interne și externe a partidului și statului 
nostru, la înfăptuirea aspirațiilor supreme ale națiunii, pentru progresul 
multilateral al României socialiste.

Exprimăm și cu acest prilej sentimentele de aleasă prețuire și caldă 
recunoștință fată de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om politic, personalitate științifică de inalt prestigiu și largă recu
noaștere internațională, pentru contribuția deosebită la înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și statului nostru, la dezvoltarea învătămîn- 
tului, științei și culturii in România socialistă.

Raportăm cu legitimă mîndrie că acum, cînd tara se pregătește să săr
bătorească 40 de ani de la proclamarea Republicii, ani de muncă și luptă pe 
drumul dezvoltării socialiste, numărul locuitorilor scumpei noastre patrii 
depășește 23 de milioane, din 1965 și pînă in prezent populația României 
orescind cu peste 4 milioane, ca urmare a politicii demografice înțelepte, 
științifice și patriotice, desfășurată potrivit orientărilor dumneavoastră per
manente, profund umaniste și clarvăzătoare.

Raportăm, de asemenea, că, pornind de la indicațiile dumneavoastră. în 
anii 1986 și 1987 am efectuat examenul general al stării de sănătate a întregii 
populații. Am extins acțiunile și măsurile de profilaxie ce se adresează 
fiecărui cetățean, acțiuni menite să contribuie la păstrarea sănătății.

în spiritul orientărilor și sarcinilor date de dumneavoastră, am analizat 
cu exigentă activitatea desfășurată de Consiliul Sanitar Superior, de Minis
terul Sănătății, de personalul muncitor din rețeaua sanitară și am stabilit 
măsuri corespunzătoare pentru înlăturarea neajunsurilor manifestate în 
munca noastră, pentru asigurarea îmbunătățirii radicale a asistentei medicale 
a întregii populații a tării. Sintem hotăriti să imprimăm muncii noastre un 
pronunțat spirit revoluționar de exigentă și răspundere, de ordine și, disci
plină, care va conduce nemijlocit la creșterea calității întregii activități.

Vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
vom acționa cu toată răspunderea comunistă pentru înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor ce ne revin din documentele Congresului al Xlll-lca și Confe
rinței Naționale a partidului, a politicii sanitare și demografice, in vederea 
îmbunătățirii continue a sănătății, vigorii șl capacității de muncă și creație 
a intregului nostru popor.

Aflindu-ne în pragul Anului Nou. vă adresăm un respectuos „La mulți 
ani" si vă dorim multă sănătate, putere de muncă, spre fericirea și prospe
ritatea poporului nostru.

★
Sîmbătă a avut loc, la București, 

Plenara Consiliului Sanitar Superior 
care, in spiritul hotăririlor Congre
sului al XIII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, al orientărilor 
și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a dezbătut cu 
înaltă responsabilitate probleme re
feritoare la ridicarea calității și efi
cienței asistenței sanitare acordate 
populației, la îmbunătățirea indica
torilor demografici. în cadrul plena
rei a fost relevată grija permanentă 
a conducerii partidului, personal a

CONCURSUL „FONDUL PĂCII“
Comitetul Național pentru Apărarea 

Păcii din Republica Socialistă Româ
nia organizează un nou porjeurs pe 
bază de buletine „Fondul Păcii" — 
1988 cu tema ..ROMANIA — ȚARA 
A PĂCII. CEAUȘESCU — EROU 
AL PĂCII".

întrebările sînt. inspirate din ini
țiativele și contribuțiile României 
socialiste, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind promo
varea politicii de colaborare, dezar
mare și pace, prestigiul de care se 
bucură conducătorul partidului și 
statului nostru pe plan mondial.

Prin conținutul său. concursul con
stituie o amplă acțiune de educare

Democrația socialistă in acțiune
(Urmare din pag. I)
dezbată și să se pronunțe asupra 
unor planuri de excepțională în
semnătate pentru dezvoltarea eco
nomico-socială a țării, pentru în
treaga activitate a poporului nos
tru in anul ce vine.

Desfășurindu-și lucrările în am
bianța de puternică mobilizare a 
tuturor energiilor, de înaltă și ri
guroasă exigență, de afirmare a 
unui stil de lucru ferm. în spiritul 
cerințelor Conferinței Naționale a 
partidului, aceste foruri ale demo
crației reprezentative urmează a a- 
rializa cu profundă responsabilitate 
proiectele supuse dezbaterii, a pune 
în evidență resursele. posibili
tățile. rezervele reale de care 
dispune societatea pentru înfăptui
rea obiectivelor economico-sociale 
stabilite de partid, a stabili, potri
vit atribuțiilor, măsuri, legi care să 
determine aplicarea practică a ori
entărilor privind dezvoltarea eco
nomico-socială. propășirea patriei.

La Conferința Națională s-a ară
tat că dispunem de tot ceea ce e 
necesar pentru realizarea impor
tantelor obiective propuse, condi

tv
11,30 Telex11,35 Lumea copiilor : Telefilmoteca

de ghiozdan (color) : „Dumbra
va minunată". După nuvela cu 
același titlu de Mihail Sadoyeanu. 
Producție a Casei de filme Unu. 
Ecranizare : Draga Olteanu-Ma- 
tei. Regia : Gheorghe Naghi. E- 
pisodul 1

12,40 Din cununa cîntecuiui românesc (color). Muzică popula..!
13.00 Album duminical (p. color)
14,50 însemne ale unui timp eroic 

(color). Porturi dunărene : Sulina 
13,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Cîntarea României (color). Tara 

mea azi. Omagiul țării, conducă
torului iubit. Emisiune realizată 
în colaborare cu Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste și cu 
Comitetul de cultură și educație 
socialistă al județului Caraș-Se- 
verin20.20 Film artistic (color). „O zi în

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 20 decembrie, ora 20 — 
23 decembrie, ora 20. în țară : Vre
mea va fi în general închisă, cu ce
rul variabil, mai mult noros în regiu
nile nordice, centrale și ie est și se 
va răci. Se vor semnala precipitații 
locale, mai ales sub * * »rmă de lapo- 
viță șl ninsoare în nordul și estul tă
rii și pe arii mai res-rinse în restul 
teritoriului. Vîntul va sufla slab pină 
la moderat, cu unele intensificări In

O Eroi îndrăgiți ai ecranului • PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. 
0 Tinerețea patriei, tinerețea noas 
tră (ciclu de filme pentru tineret) : 
Declarație de dragoste. Liceenii : 
SCALA (11 03 72) — 9; 13; 17.30.
• Cale liberă : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11; 13: 15; 17. GIULEȘTI
(17 55 46) - 9; 11; 13: 15: 17: 19. GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11: 13; 15: 17; 19.• Drumul oaselor : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15: 17: 19.• Figuranții : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15: 18.
• Cetatea ascunsă : COTROCENI
(49 48 48) — 15: 17: 19. MUNCA
(21 50 97) — 15: 17: 19.
0 Vulcanul stins : STUlilO (59 53 15)
— 10; 12,30: 13; 17: 19. VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13: 15; 17: 19, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19
0 Secretul lui Nemesis : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9: 11.30: 14: 16.30: 19,
ARTA (21 31 86) — 9: 11.30: 14: 16.30; 
19. LUMINA .(14 74 16) — 9; 11,30; 14: 
16,30; 19
• Mirajele iubirii : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9: 11 : 13: 15.; 17: 19.
0 Program de desene animate — 11; 
13, Băiețelul și ștrengarul — 9; 13, Alo, 
aterizează străbunica ! — 17: 19 :
DOINA (16 35 38).
• Orașul de la margine : TIMPURI 
NOI (15 61 10) - 9: 11: 13: 15: 17: 19.

★
secretarului său general, pentru ocro
tirea mamei și copilului. Întărirea 
familiei, păstrarea tinereții și vigorii 
întregului popor, pentru dezvoltarea 
națiunii noastre socialiste și progre
sul general al patriei.

Intr-o atmosferă de puternică an
gajare revoluționară, participanții la 
plenară au adresat o telegramă to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
generai al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.

(Agerpres)

- 1988
politică și patriotică a masefor popu
lare din țara noastră.

Concursul, organizat in întreaga 
țară prin comitetele județene, muni
cipale și orășenești pentru apărarea 
păcii, se va desfășura în perioada 
decembrie 1987—31 mai 1988.

Buletinele de concurs se pot procu
ra prin comitetele județene, munici
pale și orășenești pentru apărarea 
păcii, prin întreprinderi și institu
ții. cooperative și așezăminte cultu
rale de la orașe și sate. în Capitală 
pot fi procurate de la Comitetul 
municipal București pentru apărarea 
păcii, str. Biserica Amzei nr. 29. și 
de la comitetele pentru apărarea 
păcii ale sectoarelor.

ția hotărîtoare fiind unirea forțelor 
întregii națiuni, unirea energiilor 
intregului popor. Fără îndoială că 
sesiunile acestor foruri vor răspun
de menirii lor. dind glas voinței 
milioanelor de ’ cetățeni ce și-au 
ales reprezentanții in Marea Adu
nare Națională, milioanelor și mi
lioanelor de oameni, fără deosebire 
de naționalitate, ce alcătuiesc or
ganizațiile componente ale Frontu
lui Democrației și Unității Socia
liste. a milioanelor dă cetățeni ai 
căror reprezentanți în organele lo
cale ale puterii de stat participă la 
Camera legislativă a consiliilor 
populare, tuturor oamenilor muncii 
de a asigura traducerea în viață 
a obiectivelor stabilite de partid — 
forța politică conducătoare a socie
tății noastre, a sistemului demo
crației muncitorești-revoluționare. 
Această indestructibilă unitate în 
jurul partidului, al secretarului său 
general constituie chezășia mate
rializării acestor obiective, a trece
rii patriei noastre într-un stadiu 
superior de dezvoltare, ridicării 
sale pe noi trepte de progres și 
civilizație.

București". Producție a Casei de 
filme Cinci. Premieră TV. Sce
nariul și regia : Ion Popescu Gopo

21,30 Feerie pe gheață (color)
21,50 Telejurnal

LUNI 21 DECEMBRIE
20,00 Telejurnal
20,20 Știința pentru toți (color). Răs

pundem întrebărilor dumnea
voastră. Astăzi despre : Resursele oceanului planetar

20,45 Tezaur folcloric (color). Perma
nențe ale cîntecuiui românesc : 
Sava Negrean-Brudașcu

21,00 Roman-foileton : în căutarea că
pitanului Grant. Adaptare liberă 
pentru televiziune după romane
le Iul Jules Verne. Coproducție 
sovieto-bulgară. Premieră pe 
țară. Cu : Vladimir Smirnov, L. 
Ulfsak, N. Erșmenko, T. Akulova, 
V. Gdstuhîn, O. Stefanko, G. 
Strutlnskala, R. Kurașov, A. Ab
dulov, A. Rudakov, B. Hmelnîțki,
M. Vladi, D. Roșiei, K. Tonev, I. 
Mulușev, A. Penceva și alții. Re
gia : G. Govaruhin. Episodul 1

21,50 Telejurnal 

estul țării din sector nordic la înce
putul intervalului. Temperaturile mi
nime vor fl cuprinse între minus 12 
și minus 2 grade, iar csi*  maxime în
tre minus 5 și plus 5 grade. Noaptea 
$i dimineața, local, se va produce 
ceață, asociată și cu depunere de chi
ciură. In București : Vremea va fi în 
general închisă, cu cerul mai mult 
noros și se va răci. Se vor semnala 
precipitații sub formă de lapoviță și 
ninsoare în prima parte a intervalu
lui. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor os
cila între minus 5 și minus 2 grade, 
iar cele maxime intre minus 2 și plus 
2 grade. Noaptea și dimineața se va 
produce ceață, asociată și cu depunere 
de chiciură.

In întreaga țară se desfășoară cu succes întrecerea socialistă la care 
participă colective de oameni ai muncii din industrie, construcții, trans
porturi. agricultură, din domeniul circulației mărfurilor și prestărilor de 
servicii, din alte sectoare de activitate.

Pe baza rezultatelor obținute în cele unsprezece luni care au trecut 
din acest an și a punctajului general stabilit potrivit indicatorilor pre
văzut! in criteriile de organizare a întrecerii, la sfîrșitul lunii noiembrie 
pe primele locuri se situează :
ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI ÎN SUBTERAN

Locul I : întreprinderea minieră 
Paroșeni. județul Hunedoara, cu 
1 078.7 puncte.

Locul II : întreprinderea minie
ră Voivozi, județul Bihor, cu 1 056,5 
puncte.

Locul III : întreprinderea minie
ră Comănești. județul Bacău, cu 
670 puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea elcctro- 

cenlrale Rimnicu Vîlcea, cu 754,7 
puncte.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Porțile de Fier, cu ,725.2 
puncte.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale Curtea de Argeș, cu 610 
puncte.

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN

Locul I : Schela de producție pe
trolieră Berea, județul Buzău, cu 
699.3 puncte.

Locul II : Schela de producție 
petrolieră Drăgășani. județul Vîl
cea. cu 656.2 puncte.

Locul III : Schela de producție 
gaze naturale Ploiești, județul 
Prahova, cu 618.6 puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUSELOR 
REFRACTARE

Locul I : întreprinderea de pro
duse cărbunoasc Slatina, cu 601,7 
puncte.

Locul II : întreprinderea „Răsă
ritul" Brasov, cu 450.9 puncte.

Locul III : întreprinderea „Car- 
bochim" Cluj-Napoca, cu 435,3 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR 

DE TRACTOARE ȘI MAȘINI 
AGRICOLE. AUTOCAMIOANE ȘI 

TURISME, RULMENȚI SI 
ORGANE DE ASAMBLARE

Locul I : întreprinderea de gar
nituri de frînă și etanșare Rimni
cu Sărat, județul Buzău, cu 775,1 
puncte.

Locul II : întreprinderea meca
nică și piese de schimb Oradea, 
cu 340.4 puncte.

Locul III : întreprinderea ..Auto- 
mecanica" Moreni. județul Dîmbo
vița, cu 193,8 puncte.
ÎN INDUSTRIA ELECTRONICA 

ȘI TEHNICA DE CALCUL, 
ECHIPAMENT DE 

TELECOMUNICAȚII 
ȘI AUTOMATIZĂRI

Locul I : întreprinderea „Steaua 
electrică" Fieni, județul Dîmbovi
ța, cu 949,8 puncte.

(Urmare din pag. I)
mai scurt timp noi vom cunoaște 
răspunsul exact la această întreba
re. încă din aceste zile, in întimpi- 
narea aniversării Republicii noas
tre.

O femeie îmbrăcată într-un pito
resc costum maramureșean vorbește, 
cu voce calmă și caldă, cu cum
pătare, despre problemele de 
muncă, de viață din colectivul in 
caro iși desfășoară activitatea. Se 
numește Eugenia Groza și lucrează 
la Cooperativa agricolă de produc
ție din A'iănău, județul /Maramureș.

— Așadar, agricultura țării va 
trebui să producă, in anul ce vine, 
35 de milioane de tone de cereale. 
Nu ne va fi ușor să realizăm 
această cerință — una dintre multe 
altele ce ne-au fost trasate nouă, 
agricultorilor, de la tribuna Confe
rinței Naționale, de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — dar stă in 
puterea noastră s-o îndeplinim. Stă 
in puterea noastră să facem tot 
ceea ce ni s-â cerut. Nu ne va fi 
ușor, mai cu seamă că, nu toți din
tre noi, ne îndreptăm chiar cu 
fruntea sus către anul viitor. Am 
desprins însă, din neajunsurile 
acestui an, învățămintele necesare. 
S-a vorbit. în conferință, despre 
strădania unora de a căuta mereu 
justificări. Sigur, o ploaie venită 
la timp este minunată. Dar dacă nu 
vine la timp sau nu vine deloc, 
noi nu avem oare altceva de făcut 
decit să ne grăbim să înregistrăm, 
undeva, într-un document oareca
re, că n-a plouat și de asta nu am 
realizat planul ? Asta e o formă 
de birocratism. Și birocratismul nu 
ajută griul să crească. Este nevoie 
de fertilitatea minții omului. Dacă 
omul gindește sănătos și are ini
mă. dacă este harnic și priceput, el 
va smulge' pămîntului roade bogate 
chiar dacă nu plouă. Spunea un 
agricultor. în cuvîntul pe care l-a 
rostit în plenul conferinței, că pă- 
mintul e darnic cu cei harnici. Și

cinema

Locul II : întreprinderea de pie
se radio și semiconductori Bănea- 
sa București, cu 928.3 puncte.

Locul III : întreprinderea „Elec- 
troaparataj" București, cu 854.5 
puncte.

RAFINĂRII ȘI PETROCHIMIE
Locul I : întreprinderea Rafină

ria Brașov, cu 353,2 puncte.
Locul II : întreprinderea Rafină

ria Crișana. Suplacu de Barcău, 
județul Bihor, cu '290.4 puncte.

Locul III : întreprinderea „Vega" 
Ploiești, cu 181.1 puncte.

Panoul fruntașilor 
pe 11 luni

ÎN INDUSTRIA DE
MEDICAMENTE. COSMETICE, 

COLORANȚI ȘI LACURI
Locul I : Întreprinderea de pro

duse cosmetice „Farmec" Cluj- 
Napoca, -cu 715,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA EXPLOATĂRII 
LEMNULUI

Locul I : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Rimnicu Vîlcea. cu 1 211,5 puncte.

Locul II : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Piatra Neamț, cu 1 057 6 puncte.

Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Bistrița-Năsăud, cu 1031 puncte.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI, 
MATERIALEI,OR DE 

CONSTRUCȚII, EXPLOATAREA 
AGREGATELOR MINERALE 

PENTRU CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de mate

riale izolatoare „Premi" Vaslui, cu
727.1 puncte.

Locul II : întreprinderea pentru 
lianți Brașov, cu 368 puncte.

Locul III : întreprinderea de ma
teriale de construcții Timișoara, cu
357.1 puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(BUMBAC)

Locul I : întreprinderea textilă 
'„11 Iunie" Cisnădic, județul Sibiu, 
cu 89.7,4 puncte.

Locul II : Fabrica Filatura de

j i ni viloA toi nu uo oieqo . '

ANGAJAREA PRIN FAPTE
avea dreptate. Noi, la Mănău, 
ne-am convins chiar in acest an de 
adevărul acestei vorbe. Am tot 
așteptat ploile, dar ele n-au venit. 
A venit însă ora bilanțului și abia 
atunci ne-am trezit. Pentru campa
nia de toamnă s-a făcut o mobili
zare fără precedent. S-a arat 
cum trebuie, am fertilizat pă- 
mintul „după carte", am semănat 
„după carte". Acum ți-e mai mare 
dragul să privești cimpul. De om 
depinde totul, dar omul nu acțio
nează de la sine. Secretarul general 
al partidului a subliniat că noua 
revoluție agrară trebuie să fie și 
o revoluție in conștiințe, în mo
dul de a gîndi, de a fi și de a 
munci al oamenilor. Munca poli
tică a rămas în urma dezvoltării 
țării, așa cum s-a arătat în Con
ferința Națională, dar depinde de 
noi. de priceperea noastră, de fer
mitatea noastră pentru ca ca să se 
desfășoare la nivelul cerut de 
Conferința Națională a partidului.

Desigur, Conferința Națională a 
partidului marchează încheierea 
unui moment și începerea, altuia. 
Un moment nou se inaugurează in 
munca poporului, în viața sa, do
minat de probleme noi care cer 
răspunsuri noi. Acum este necesar 
să se treacă, fără întirziere. la apli
carea măsurilor stabilite, la înde
plinirea hotăririlor Conferinței Na
ționale.

— Cu acest gînd plec de la 
conferință — a subliniat Ion On- 
cescu, secretatul comitetului de 
partid de la Întreprinderea de uti
laj petrolier din Tirgoviște ; cu 
gîndul că începe un nou moment 
în activitatea noastră. Raportul 
prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu înfățișează in 
mod magistral rolul deosebit de 
important al organelor și organiza
țiilor de partid, al muncii ideolo.- 
gice și politico-educative în strate
gia nrogresului multilateral al tă
rii. Dacă, așa cum s-a arătat în ca
drul dezbaterilor, competența, ini

0 O logodnică pentru print : DA'CIA 
(50 35 94) - 9; 11: 13: 15; 17; 19.
0 Anul soarelui liniștit : UNION 
(13 49 04) — 9: Îl; 13; 15: 17: 19.
0 Inspector fără armă î VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17: 19. POPULAR
(35 15 17) — 15: 17: 19.
0 Paso Doble pentru trei : PROGRE
SUL (23 94 10) — 15: 17: 19.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 11 ; Ploșnița — 18 ; (sala 
Amfiteatru) : Actorul — lb; Cam
pionul — 18 ; (sala Atelier) : Fata 
din Andros — 14 ; Intre patru ochi 
(A) - 18
0 Filarmonica ,, George Enescu" 
(15 68 75. Ateneul Român) : Stagiu
nea educativă pentru elevi. „Călă
torii în lumea muzicii". Dirijor ; 
Dorel Pașcu-Rădulescu. Comenta
riul : Vladimir Popescu-Deveselu — 
11 : Concertul formației ,.SONG“. 
Dirijor : loan Luchian Mihalea — 18 
0 Opera Română (13 18 57) : Spăr
gătorul de nuci —- 11 ; Bal mascat 
— 18
0 Teatru] de operetă (13 63 48. bd.
N. Bălcescu 2) : Povestea soldățelu
lui de plumb — 10,30 ; Paganini —
17.30
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu. 14 75 46) : 
înt.îlnire la metrou — 10,30 ; Trenu
rile mele — 18 ; (sala G”ădina Icoa

bumbac Urlați, județul Prahova, 
cu 720.2 puncte.
'Locul III : întreprinderea Fila
tura de bumbac Cimpulung Mol
dovenesc. județul Suceava, cu 477,2 
puncte.
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA — 

SUBRAMURA MORARIT, 
PANIFICAȚIE SI PRODUSE 

FĂINOASE
Locul I : întreprinderea dc mo- 

rărit și panificație Dîmbovița, cu 
918 puncte.

Locul II : întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Teleorman, cu 
936 puncte.

Locul III : întreprinderea de rao- 
rărit și panificație Vilcea, cu 925,2 
puncte.

ÎN AGRICULTURA DE STAT 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL
Locul I : întreprinderea avicolă 

de stat Bacău, cu 1 168,2 puncte.
Locul II : întreprinderea avicolă 

de stat Focșani, cu 972.3 puncte.
Locul III : întreprinderea avico

lă de stat Suceava.' cu 657 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
REGIONALE DE CAI FERATE
Locul I : Regionala de căi ferate 

Brașov, cu 288.2 puncte.
Locul II : Regionala de căi fe

rate Craiova, cu 248.1 puncte.
Locul III : Regionala de căi fe

rate Cluj, cu 203,2 puncte.

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 

COMERCIALE CU AMĂNUNTUL
Locul I : Întreprinderea comer

cială dc stat mărfuri textile. în
călțăminte Arad, cu 335,1 puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Huși, județul 
Vaslui, cu 317 puncte.

Locul III : întreprinderea co
mercială de stat mărfuri alimen
tare Deva, cu 291,1 puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea econo

mică de odihnă Sinaia, cu 441,4 
puncte.

Locul II : Oficiul Național de Tu
rism „Carpați" Brașov, cu 321 
puncte.

Locul III : întreprinderea de 
hoteluri și restaurante Mangalia, 
județul Constanța, cu 284,7 puncte.

ÎN COOPERAȚIA 
DE PRODUCȚIE. ACHIZIȚII 

ȘI DESFACERE A MĂRFURILOR
Locul I : Uniunea județeană 

Neamț, cu 1 076,2 puncte.
Locul II : Uniunea județeană Ti

miș. cu 899.2 puncte.
Locul III : Uniunea județeană 

Giurgiu, cu 863,5 puncte.

țiativa, creativitatea, spiritul revo
luționar, fermitatea în acțiune sint 
factori de care depind în mod 
determinant eficiență muncii prac
tice in procesul complex și dina
mic al producției materiale, al 
dezvoltării generale a țării. ma
nifestarea acestor factori depinde 
de calitatea activității politice. Sint 
rare cazurile în care, intr-un colec
tiv de muncă, vin oameni gata 
formați, în stare să acționeze de 
la început cu inaltă competență, să 
dovedească spirit revoluționar, ini
țiativă, creativitate. Nimeni nu dă 
de-a gata astfel de oameni. Ei tre
buie să fie formați in acest fel. 
Să fie pregătiți pentru a munci cu 
răspundere și competență. S-a ce
rut cu fermitate și cu claritate, de 
la tribuna conferinței, să se ac
ționeze pentru a se. depăși rămi- 
nerea în urmă a activității politice 
și educative ; pentru ctf, în activita
tea economico-socială. conștiința 
oamenilor să determine profunde 
transformări pe planul productivi
tății, al calității muncii, să dobîn- 
dească un rol activ, transformator 
în îndeplinirea planului, a tu
turor sarcinilor. In spiritul ce
rințelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, avem dato
ria să definim, printr-o con
tribuție colectivă, dar dind dovadă 
de o rna^e răspundere personală, 
toate aceste sarcini, toate pro
blemele specifice, pentru a le 
găsi răspunsuri noi. in deplină 
concordantă cu exigențele generale. 
Nu mai putem munci ca pînă 
acum. Trebuie să asigurăm o coti
tură radicală în munca noastră, să 
realizăm o adevărată revoluție în 
conștiințe.

Documentele marelui forum co
munist constituie programul de 
muncă și de luptă al partidului, al 
întregului popor. Important, acum, 
este ca să fie studiate cu temeini
cie, înțelese și însușite, și să se 
treacă la înfăptuirea exemplară a 
ceea ce s-a stabilit.

nei, 11 95 44) : Cîntec despre mine însumi — 10,30 ; Hamlet — 17 
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Popescu — 18
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :Ana-Lia — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Pețitoarea — 10 ; Capcană pentru un bărbat singur — 18
0 Teatrul „C. I. Nottara*  (59 31 03. 
saîa Magheru) : Floarea de cactus
— 10 ; Rîs și plîns — 18 ; (sala Stu
dio) : Complotul .miliardarilor —
10,30 ; Pensiunea doamnei Olimpia
— 18,30
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Regina balului — 10 ; Sim
ple coincidențe — 18 ; (sala Giulești,
18 04 85) : Așteptam pe altcineva — 
11 ; Medalionul de argint — 18
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tă- nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Pom- 
piliu de Pompadour — 18 ; (sala
Victoria, 50 58 65) : Bărbatul fatal —19
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 90) : Cîntă ciocîrlie— 18
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 5a) : Pistruiatul — 10,30
0 Teatrul „Țăndărică" f.5 23 TI, sala 
Victoria) : Oul buclucaș - 11
0 Circul București (10 41 95) : Ca
valcada circului — 10 ; 15,30 : 18.30 
0 Ansamblul de estradă „Optimiș
tii" (la sala Victoria a Teatrului ,.C. 
Tănase") : Cîntați du noi, optimiștii 
— 14
0 Studioul de teatru I.A.T.C. (15 72 59) : Noaptea marilor speran
țe (spectacol susținut de Teatrul 
popular din Rm, Vîlcea) — 18.30

U.R.S.S.
O nouă hidrocentrală pe Irtîș

Constructorii sovietici au încheiat 
ridicarea barajului cu o înălțime 
de 220 metri al celei mai mari 
hidrocentrale de pe rîul Irtîș — 
Șulbinsk. In spatele pintenului de 
beton și oțel a început să se umple 
lacul de acumulare. In acest an vor 
fi puse în funcțiune primele două 
agregate. în momentul cind vor 
fi date în exploatare toate cele 
șase agregate ale noii hidro
centrale se va imbunâtăți în

R, P. CHINEZĂ
în construcție — un modern edificiu

La Shanghai se află in curs de 
finalizare lucrările de construcție a 
unei noi gări a orașului, care ur
mează să fie dată in folosință în 
prima zi a anului viitor. Gara vâ 
putea primi simultan peste zece 
mii de pasageri, va dispune de 16 
săli de așteptare și de o serie de 
alte facilități pentru călători, prin
tre care se numără accesul la sta
ția de metrou din apropiere.

Construirea acestui modern edi
ficiu a fost determinată de numă

R. D. GERMANĂ
Aviația în sprijinul ocrotirii pădurilor

Tn Republica Demoprctă Germa
nă se folosește pe larg aviații utiȚ 
litară în scopul ocrotirii și îngrijirii 
suprafețelor acoperiie cu păduri. în 
cadrul întreprinderii de transpor
turi aeriene INTERFLUG • funcțio
nează o secție specială, care dispu
ne de un număr suficient de avioa
ne utilitare și elicoptere, capabile

R. P. POLONĂ

Un nou port maritim
în niica localitate poloneză de 

pe coasta Mării Faltice. Police, se 
află în construcție un nou port 
maritim. Acest însemnat obiectiv 
al economiei naționale polone va 
sluji pentru aprovizionarea perma
nentă cu materii prime a marelui 
combinat chimic „Police". De ase
menea. producția finită a. combi
natului va fi exportată spre parte
nerii externi pe nave de mare

R. P, UNGARĂ

Perfecționarea sistemului informațional
Computerele Institutului de cer

cetări în domeniul fizicii al Acade
miei de științe din Ungaria vor fi 
incorporate într-un sistem informa
țional unic pentru a facilita un 
schimb mai rapid de informații in
tre Specialiști. Institutul dispune‘dă 
instalații electronice de calcul care

R. P. D. COREEANĂ

Magistrală feroviară
în R.P.D. Coreeană se desfășoară 

in ritm accelerat lucrările de con
strucție a căii ferate din nordul 
țării — unul dintre cele mai im
portante proiecte din domeniul 
căilor de comunicație înfăptuit pe 
teritoriul Coreei socialiste. Străbă- 
tînd zone predominant muntoase, 
cu numeroase cursuri de apă și 
frecvente porțiuni de sol instabil, 
noua magistrală feroviara solicită 
din partea constructorilor eforturi 
și cunoștințe tehnice ample, oferin- 
du-le. totodată, posibilitatea de a

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
ÎN CAPITALĂ : Centre

Ca in fiecare an. Consiliul muni
cipal pentru educație fizică și sport 
București organizează, in colaborare 
cu factorii cu atribuții in acest do
meniu. în întreaga Capitală, centre 
de vacanță pentru elevi, unde aceș
tia pot practica șahul, tenisul de 
masă, jocuri sportive, patinaj. Se vor 
desfășura, de asemenea, concursuri 
de inițiere și selecție la mai multe 
discipline.

Iată principalele centre care vor 
funcționa in timpul vacanței de iar
nă a elevilor : sector 1 : Stadio
nul tineretului. stadionul Rapid, 
baza Cireșarii, sediul C.M.B.E.F.S. ; 
sector' 2 : Casa pionierilor și șoimilor 
patriei, stadioanele Dinamo și Olim-

★

♦FOTBAL. Ultima partidă din tu
rul campionatului diviziei A de fot
bal va avea loc azi. la Hunedoara, 
între echipele Corvinul și Sportul 
studențesc. Acest meci (restanță din 
etapa a VH-a) începe la ora 13. Re
zultatul său poate influenta doar 
poziția în clasament a celor două 
echipe : in caz de victorie sau meci 
egal, Corvinul va urca un loc (pe 6). 
Sportul studențesc (acum pe locul 
13) poate urca un loc doar in caz de 
victorie. Clasamentul de toamnă, 
după cum se știe, are pe primele 
locuri. în ordine, pe Steaua (32 p), 
Dinamo (30 p). Victoria (21 p). Oțe
lul Galați și Flacăra Moreni (cite 
20 p), iar pe ultimele locuri 15. 
C.S.M. Suceava. 16. S.C. Bacău (cite 
12 p), 17. Rapid. 18. Petrolul (cite 
11 P).

HANDBAL, 0 Azi. la Sofia, se 
dispută ultimele meciuri (decisive) 
ale campionatului mondial feminin 
de handbal (grupa B). Finala pro- 
priu-zisă și-o dispută reprezentati
vele României și Iugoslaviei, forma
ții care în preliminarii si în meciu
rile din grupele semifinale n-au cu
noscut înfringerea. acumulînd punc
tajul maxim. Miza acestei finale este 
dublă : echipa . învingătoare va ciș- 
tiga turneul (prin aceasta, se va ca
lifica in grupa A a campionatului 
mondial) și. totodată, va obține drep
tul de a lua parte la turneul final al 
Jocurilor Olimpice din 1988. în cele
lalte partide de azi. tot la Sofia, se 
intîlnesc Ungaria — Austria (pen
tru locurile 3—4 ale clasamentului 
final) și R.D. Germană — Danemar
ca (pentru locurile 5—6). 9 în ora
șul iugoslav Niș a început campio
natul balcanic de handbal masculin, 
în partida inaugurală, echipa Româ
niei a întrecut cu scorul de 32—21 

mod considerabil aprovizionarea 
cu energie electrică a între
prinderilor industriale și a com
plexelor agroindustriale din În
treaga zonă de est a Kazahstanu- 
lui. Pentru colhozuri și sovhozuri 
centrul hidroenergetic Șulbinsk va 
fi principala sursă de apă în ve
derea irigării unor întinse supra
fețe ce vor intra în circuitul agri
col. Se prevede ca pină la sfîrșitul 
actualului cincinal să fie irigate 
aproximativ 10 000 ha teren.

rul mare de călători cu trenul care 
sosesc și pleacă de la Shanghai. 
Astfel, in 1986 peste 70 milioane 
de călători au trecut prin acest o- 
raș din sudul Chinei, din care 67 
milioane au folosit calea fșrată. 
Pentru a răspunde cerințelor flu
xului de călători, gara in construc
ție a fost jastfel dimensionată in
cit să permită tranzitut a circa 200 
mii pasageri zilnic. Totodată, in 
apropierea noii gări se prevede ri
dicarea unor hoteluri.

să răspîndeiscă îngrășăminte și 
pesticide pe o zonă forestieră de 
circa 10 000 hectare. Suprafața 
ocupată de păduri atinge. , în 
R.D.G., aproximativ 27 la sută din 
totalul teritoriului. în cele 77 de 
întreprinderi silvicole din diversele 
districte ale tării iși desfășoară 
activitatea 51 000 de lucrători.

tonaj. Pe cheiurile noului port, cu 
o lungime de 400 tn. se montează 
puternice’ macarale portabile, ca
pabile să incarce fiecare 600 tone 
pe oră. Se estimează că. anual, 
portul Police va putea încărca- 
descărca două milioane tone de 
mărfuri, el inscriindu-se, peste doi 
ani. alături de cunoscutele porți 
maritime ale R.P. Polone — 
Gdansk, Gdynia și Szczecin.

vor fi interconectate și legate de 
centrul de calcul al institutului.

Această activitate se înscrie în 
efortul de realizare a infrastructu
rii. jntpcmatipnale din țară^^gresi 
re a unui sistem unic prin concen
trarea , centrelor de calcul de pe 

aLfuJtfi instituții, intreprin-, 
deri și centre de invățămînt.

utiliza o serie de tehnologii noi, 
cu mare randament. Pină in pre
zent au fost realizate 10 stații de 
cale ferată. 95 la sută din tunelele 
ce vor însuma nu mai puțin de 
24 000 m. precum și 77 la sută din 
totalul viaductelor și zidurilor de 
consolidare a terenuiui pe laterale
le traseului. Prin construirea aces
tei căi ferate se vor crea condiții 
favorabile dezvoltării mai rapide 
a regiunilor nordice ale R.P.D. 
Coreene 'și exploatării mai efi
ciente a bogatelor resurse din a- 
ceastă parte a țării.

de vacanță pentru elevi
pia, C.S.Ș. nr. 2. parcul Morarilor și 
baza sportivă T.C.l.A.Z. ; sector 3 : 
Casa pionierilor și șoimilor patriei, 
baza sportivă a clubului Voința ; 
sector 4 : baza sportivă din șoseaua 
Olteniței. Parcul tineretului. Casa 
pionierilor și șoimilor patriei ; sec
tor 5 : clubul Progresul, Casa pio
nierilor și șoimilor patriei. Școala 
generală nr. 148 ; sector 6 : baza 
sportivă Urbis și Casa pionierilor și 
șoimilor patriei ; sectorul agricol 
Ilfov : Școala generală nr. 1 Buftea, 
Școala generală nr. 214 Brănești, 
Școala generală nr. 185 Chitila. Vor fi 
amenajate, de asemenea, peste 20 de 
patinoare naturale la principalele 
baze sportive ale Capitalei.

* 
(15—10) formația Bulgariei. Princi
palii realizatori ai selecționatei ro
mâne au fost Dumitru și Mocanu 
(cite 7 goluri). Berbece (6 goluri). 
• în turneul internațional masculin 
de handbal de ia Eisenach, selec
ționata R.D. Germane a întrecut cu 
26—25 (12—13) echipa Danemarcei, 
iar reprezentativa Poloniei a dispus 
cu 30—24 (16—10) de formația Un
gariei. '

ȘAH. Meciul pentru titlul mondial 
de șah desfășurat la Sevilla. intre 
marii maeștri sovietici Gări Kaspa
rov și Anatoli Karpov s-a încheiat la 
egalitate : 12—12 puncte. Ultima par
tidă. a 24-a. a fost ciștigată de Kas
parov la mutarea a 64-a. Conform 
regulamentului, la scor egal, titlul ră- 
mine in posesia lui Kasparov, actua
lul campion.

în virstă de 24 de ăhl, absolvent al 
Facultății de limbi străine din Baku, 
Gări Kasparov, unul dintre cei mai 
talentați jucători din istoria șahului, 
a cucerit titlul de campion al lumii 
în anul 1985. cînd l-a întrecut pe 
Karpov cu scorul de 13—11. cîștigînd 
în anul 1986 și meciul revanșă cu 
12.5—11,5 puncte.

TENIS. în finala competiției de 
tenis „Cupa Davis", ce se dispută la 
Goteborg, intre echipele Suediei și 
Indiei, după primele două partide de 
simplu gazdele conduc cu 2—0 (Mats 
Wilander a cîștigat cu 6—4, 6—1. 6—3 
la Ramesh Krishnan, iar Stefan 
Edberg l-a învins cu 6—3, 6—3, 6—1 
pe Vijay Amritraj).

BASCHET. în meci pentru sfer
turile de finală ale competiției in
ternaționale masculine de baschet 
„Cupa Koraci". echipa Partizan Bel
grad a întrecut pe teren propriu, cu 
scorul de 115—98 (57—44), formația 
Estudiantes Madrid.
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Presa din diferite țări continuă să reflecte lucrările Conferinței 
Naționale o Partidului Comunist Român, subliniind importanța deosebită 
a programului de acțiune pe plan intern și extern cuprins în Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. De asemenea, mijloacele de

informare de peste hotare continuă să reflecte inițiativele șl acțiunile 
concrete ale țării noastre îndreptate spre edificarea în lume a unui climat 
nou de înțelegere și colaborare intre țări și popoare. Sint prezentate, 
totodată, realizările României pe calea edificării socialismului.

HOTĂRlRI DE MARE IMPORTANTĂ PENTRU

PREZENTUL Șl VIITORUL PATRIEI
Ziarul „RENMIN RIBAO", alte 

cotidiane chineze au publicat co
respondențe din București privind 
lucrările Conferinței Naționale, 
reproducînd largi extrase din Ra
portul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In corespon
dențe se subliniază că marele for 
al comuniștilor români a dezbătut, 
intr-un climat de exigență și res
ponsabilitate, probleme fundamen
tale ale edificării orînduirii so
cialiste, a analizat stadiul actual 
al dezvoltării țării, prefigurîndu-i 
viitorul, sarcinile ce revin în etapa 
care urmează din îndeplinirea 
directivelor Congresului al XIII- 
lea al P.C.R. A fost relevată poli
tica externă constructivă, realistă, 
promovată de România^in numele 
idealurilor de pace, libertate, pro
gres.

„Renmin Ribao", alte cotidiane 
au inserat, totodată, articole pri
vind marile realizări ale poporu
lui nostru.

De asemenea, POSTURILE DE 
TELEVIZIUNE au transmis atît în 
programele în limba chineză, cit și 
in cele de limbă engleză relatări 
filmate și comentate de la lucrările 
Conferinței Naționale.

Agenția sovietică de presă 
T.A.S.S., care redă ample ex
trase din textul rezoluției adop
tate de Conferința Națională a 
P.C.R., subliniază că România are 
toate condițiile pentru ca în pe
rioada 1988—1990 să asigure înde
plinirea integrală a planurilor și 
programelor de dezvoltare din ac
tualul cincinal, a tuturor obiective
lor stabilite de Congresul al XIII- 
lea privind dezvoltarea intensivă a 
industriei, agriculturii, a celorlalte 
ramuri ale economiei naționale. 
Referitor la capitolul din rezolu
ție privind viața internațională se 
subliniază că România socialistă 
acordă o atenție deosebită relați
ilor cu țările socialiste, in primul 
rind cu vecinii săi, relevîndu-se, 
totodată, importanța tratatului 
sovieto-american.

Ziarul „PRAVDA", ca și ziarele 
„SELSKAIA JIZNI" și „SOȚIA- 
LISTICESKAIA INDUSTRIIA" in-

IN PRIMELE RlNDURI ALE LUPTEI 
POPOARELOR PENTRU DEZVOLTARE 

PAȘNICĂ Șl INDEPENDENTĂ
Sub titlul „Rolul fundamental al 

președintelui Nicolae Ceaușescu în 
conducerea statului și a politicii 
externe a României", cotidianul 
„THE NATION" din Thailanda 
a publicat, intr-un supliment con
sacrat aniversării a 40 de ani de 
la proclamarea Republicii în Româ
nia. un artic.nl in care, după ce 
prezintă ample date biografice ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. re
levă : în întreaga sa activitate, pre-

CONFERINȚA. La Beijing s-au 
1 Încheiat lucrările conferinței Aso

ciatei pentru pace ș dezarmare 
Idin R.P. Chineza. După cum in

formează agenț a China Nouă, in 
acest cadru a fost evident atâ pro- 

| funda preocupare a opiniei publice 
I față de problematica dezarmării, 

subllniindu-se eforturile sporite 
, care se cer in vederea accelerării

serează, de asemenea, pasaje din 
rezoluția Conferinței Naționale.

Ziarul „NODON SINMUN" din 
R.P.D. Coreeană a publicat un larg 
rezumat al Raportului prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Se scot in evidență profundele 
transformări revoluționare din anii 
construcției socialiste, succesele 
istorice dobîndite de poporul român 
în edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, cu’ precă
dere înfăptuirile României socia
liste din ultimii 20 de ani. Se men
ționează, de asemenea, orientările 
de perspectivă din Raport în ve
derea perfecționării activității ge
nerale, a înaintării României spre 
noua etapă de dezvoltare revolu
ționară.

Analiza făcută de secretarul ge
neral al P.C.R. situației internațio
nale contemporane, principiile 
politicii externe a partidului și 
statului roman, importantele ini
țiative și propuneri referitoare la 
dezarmare și edificarea unei lumi 
mai drepte și mai bune ocupă uri 
loc distinct in relatarea publicată 
de cotidianul C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea.

„Nodon Sinmun" a publicat 
și un articol despre dezvoltarea 
industriei construcțiilor de mașini 
din România.

Lucrărilor Conferinței Naționale 
a P.C.R. li s-a acordat un spațiu 
amplu și de către celelalte ziare 
centrale din R.P.D. Coreeană, pre
cum și de posturile de radio și 
televiziune.

POSTURILE DE RADIO DIN 
GUINEEA au relatat, de aseme
nea, despre lucrările Conferinței 
Naționale, au relevat bilanțul re
zultatelor obținute în înfăptuirea 
obiectivelor celui de-al XIII-lea 
Congres al P.C.R., orientările 
pentru perioada următoare.

Ziarul „HOROYA" a inserat am
plul articol „Roinânia și Africa", 
însoțit de portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, relevînd acti
vul sprijin al țării noastre pentru 
împlinirea idealurilor de libertate, 
independență, pace ale popoarelor 
africane, ale tuturor popoarelor 
lumii.

ședințele Nicolae Ceaușescu a dat 
dovadă de calități politice remar
cabile. simț al realității, de gîndire 
novatoare, de largă perspectivă.

Conducător politic vizionar șl 
ginditor profund, promovează ferm 
o politică de accelerare a dezvol
tării economice și progresului so
cial al țării, de modernizare și 
dezvoltare a forțelor de producție, 
a științei, învățămînțului și cultu
rii, de îmbunătățire a relațiilor de 

procesului dezarmării pe plan in
ternațional.

MISIUNEA O.N.U. Însărcinată 
cu aplicarea rezoluției Consiliului 
de Securitate privind retragerea 
trupelor R.S.A. de pe teritoriul 
angolez și-a încheiat vizita in An
gola. Intr-o declarație făcută zia
riștilor, șeful misiunii a precizat 

producție, organizare și conducere 
a vieții sociale, de adîncire a de
mocrației socialiste, respectare și 
aplicare fermă a normelor de etică 
și echitate socialistă, de continuă 
creștere a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor.

Președintele Nicolae Ceaușescu
— scrie ziarul — are un rol esen
țial în elaborarea politicii interne 
și externe, a strategiei și obiecti
velor programatice ale construc
ției societății socialiste multilate
ral dezvoltate în România.

Aplicînd creator adevărurile u- 
niversal valabile ale materialistttU- 
lui dialectic ș.i iștoric la condi
țiile specifice din România, 
Nicolae Ceaușescu aduce o contri
buție de cea mai mare importanță 
la înnoirea și dezvoltarea practicii 
și teoriei revoluționare, la îmbo
gățirea cu idei, teze și concepte 
noi a tezaurului socialismului ști
ințific, a patrimoniului cunoașterii 
epocii contemporane.

în cuvîntările sale, președintele 
României subliniază întotdeauna 
necesitatea intensificării eforturi
lor pentru oprirea cursei înarmă
rilor și înfăptuirea dezarmării.

Puternica sa personalitate de 
conducător revoluționar, gîndirea 
și acțiunile sale clarvăzătoare și 
principiale, înaltul său umanism 
i-au adus dragostea și respectul 
poporului român, stima și respec
tul opiniei publice internaționale
— evidențiază ziarul thailandez, în 
concluzie.

într-un alt articol, intitulat 
„România : Promovarea activă a

VASTĂ OPERĂ CONSTRUCTIVĂ, 
MATERIALIZARE A UNOR VISURI SECULARE

Realizările deosebite ale poporu
lui român în construirea vieții sale 
noi, socialiste sînt prezentate pe 
larg de publicații din diferite țări. 
Sub titlul „Dovezi grăitoare ale 
progresului României", cotidianul 
mexican „EL UNIVERSAL" a pu
blicat un articol, în care se arată, 
între altele :

începind cu Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român, din 
anul 1965, Romania înregistrează o 
dezvoltare impetuoasă, ritmurile 
înalte de creștere au avut drept 
rezultat progresul multilateral al 
țării.

Transfăgărășanul, modernă cale 
de transport rutier, Canalul Du- 
năre-Marea Neagră, Metroul din 
București și alte realizări de sea
mă — subliniază ziarul — nu s-ar 
fi putut înfăptui anterior, deoarece 
lipsea suportul unei economii pu
ternice și moderne. Ele sînt opera 
întregului popor, realizată cu forțe 
proprii, care evidențiază marea ca
pacitate industrială a României.

Amplele programe de construcție 
și modernizare, se arată în articol, 
sint rezultatul directei coordonări a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
care a analizat minuțios planurile 
fiecăruia dintre marile obiective 
naționale. Această activitate face 
ca președintele României să fie în 
contact permanent cu poporul, ast
fel îpcît românii s-au obișnuit să-l 

că în cursul vizitei efectuate tn 
sudul Angolei, experții O.N.U. au 
constatat că trupele sud-africane 
continuă să ocupe o parte din te
ritoriul angolez.

UNIFICARE. Partidele Liberal 
și Social-Democrat din Marea Bri
tanic au dat publicității proiectul 
unui statut, care este considerat o 
etapă .importantă pe calea spre 
unificare. Noua formațiune politică 
va fi numită operativ Alianța, iar 
numele ei oficial va fi Noul Partid 
Liberal și Social Democrat.

DESEMNARE. Robert Mugabe, 
președinte și prim secretar al 
Uniunii Naționale Africane din 

independenței de stat", „The Na- 
'■tion“ evidențiază: A lupta pentru 

o lume mai bună și mai dreaptă 
este cauza fundamentală a Româ
niei și a președintelui ei — 
Nicolae Ceaușescu. Potrivit afir
mației președintelui României, po
poarele trebuie să fie stăpine pe 
propriul lor destin, să fie inde
pendente și suverane, ca o primă 
condiție a unei lumi noi, în care 
dreptatea trebuie să prevaleze asu
pra forței.

Independența și suveranitatea — 
scrie ziarul — sînt principii de 
bază ale politicii externe a Româ
niei. în ceea ce îi privește pe ro
mâni, nimeni nu le-a oferit inde- 

. pendența. Ei au luptat timp de 
secole, au făcut uriașe sacrificii și 
eforturi. De fapt, întreaga istorie a 
României este străbătută de lupta 
pentru independență, pentru că ro
mânii au știut dintotdeauna că, 
fără independență, nu puteau să 
ciștige libertatea și să asigure 
progresul social al țării.

După 1965, de cînd președintele 
Nicolae Ceaușescu conduce desti
nele poporului român. indepen
dența României a început să ca
pete forme noi, sunerioaro de ma
nifestare — subliniază ..The Na
tion". Poporul român trăiește în 
concordantă cu voința proprie si 
vocea șa este auzită pe arena mon
dială. Politica externă de pace si 
colaborare a României este o ex
presie vie a voinței ferme a unui 
stat independent, o politică des
chisă către lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
Include dreptul popoarelor de a fi 
stăpine pe propriile lor destine în- 
tr-o concepție largă, complexă, ca
re nu poate fi redusă numai la 
cîștigarea independenței politice. 
O independență reală Înseamnă 
dreptul la dezvoltare, la folosirea 
resurselor proprii pentru progresul 
poporului, la stabilirea programe
lor de dezvoltare economică și so
cială în concordanță cu interesele 
naționale — subliniază cotidianul 
thailandez.

Afirmarea liberă a popoarelor, 
triumful rațiunii împotriva forței, 
cooperarea internațională, activă în 
interesul fiecărui popor — se spune 
în încheiere — constituie drepturi 
universale pe care România le pro
movează, fiind deplin convinsă că 
popoarele libere, independente și 
suverane, reprezentînd suprema 
forță a dezvoltării ' omenirii, sînt 
cele care vor cîștiga victoria.

Poziția României referitoare la 
situația din Orientul Mijlociu este 
reflectată într-un articol inserat de 
revista libaneză ..SABAH AL- 
KHEIR", care subliniază că, potrivit 
acestei poziții, o pace dreaptă și 
durabilă în regiune nu se va putea 
realiza decît prin retragerea Israe
lului din teritoriile arabe ocupate 
și redobîndirea drepturilor națio
nale ale poporului palestinian, în 
conformitate cu rezoluțiile Națiu
nilor Unite. ’ 

întîlnească pe președintele lor în 
diferite locuri din țară, într-un dia
log fructuos cu constructorii socia
lismului.

Se poate afirma că în „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" s-au înfăptuit 
idealurile de .milenii ale poporului 
român, lipsit anterior de posibilități 
de afirmare și expresie depline. 
Tot ce a realizat poporul român 
în ultimii 22 de ani sub conduce
rea președintelui Nicolae Ceaușescu 
constituie materializarea unor vi
suri seculare.

„Agricultura românească — di
namică, modernă, competitivă" este 
titlul unui articol publicat în re
vista indiană „FAIR IDEA", in 
care sînt puse în evidență succe
sele înregistrate în această ramură 
economică în anii socialismului.

Anul 1986 —■ se arată în articol 
— s-a dovedit a fi un an de refe
rință pentru actualul potențial in- 
dustrial-agrar al României. pro
ducția de cereale fiind de peste 30 
milioane de tone.

Natura a fost învinsă 1 Este o 
victorie în aceeași măsură a oa
menilor, a țăranilor din noul și 
modernul sat românesc, ca și a po
liticii statului român, care a asi
gurat agriculturii toate condițiile 
necesare dezvoltării ei dinamice, 
moderne și competitive.

(Agerpres)

Zimbabwe, Frontul Patriotic Zanu 
(FP), a fost desemnat în unanimi
tate de plenara Comitetului Cen
tral al partidului candidat Ia func
ția de președinte al republicii. 
Pînă la viitoarele alegeri generale, 
în 1990, președintele țării va fi de
semnat cu majoritate simplă de 
voturi în cadrul unei sesiuni co
mune a celor două camere, ale 
parlamentului, la 30 decembrie.

ÎN MAREA BRITANIE bogății 
devin și mal bogati. iar săracii mai 
săraci, a declarat in parlament 
Gordon Brown, membru al con
ducerii Partidului laburist. După 
publicarea la Londra a unei statis
tici privind situația economiei bri

VIENA: Reuniunea 
general-europeanâ

Încheierea lucrărilor 
celei de-a patra etape

VIENA 19 (Agerpres). — La Viena 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
patra etape a reuniunii general- 
europene pentru securitate și coope
rare.

După aprecierea unanimă a celor 
35 de state participante, deși a ob
ținut unele rezultate, forumul gene- 
ral-european de la Viena nu a 
realizat încă progrese semnificative 
în convenirea documentului final, 
chemat să contribuie la sporirea în
crederii și la dezvoltarea colaborării 
pe continent.

Faptul că statele participante la 
cele două alianțe militare au conve
nit, în cadrul consultărilor de la 
Viena. obiectivele viitoarelor nego
cieri și au hotărît ca tratativele să 
înceapă in cursul anului 1988 repre
zintă. fără îndoială, un pas pozitiv. 
Pe de altă parte există, practic, 
consensul statelor participante Ia 
reuniunea de la Viena pentru relua
rea tratativelor începute la Stockholm 
privind convenirea de noi măsuri de 
încredere și de securitate, care să 
ducă la diminuarea pericolului de 
confruntare militară în Europa. La 
baza înțelegerii realizate în aceste 
domenii au stat și propunerile pre
zentate de România, poziția con
structivă și contribuția activă ale țării 
noastre la găsirea unor soluții gene- 
nal-acceptabile.

în domeniul cooperării economice, 
de-i s-a realizat o apropiere a pozi
țiilor asupra unor aspecte referitoa
re la schimburile comerciale, la pro
tejarea mediului înconjurător și 
altele, nu s-a ajuns încă la conveni
rea unor angajamente mai ferme și 
mai concrete privind eliminat ea ba
rierelor și a restricțiilor din calea 
cooperării economice și tehnico-ști- 
ințifice.

Delegația țării noastre a subliniat 
în intervențiile sale că fără o exa
minare aprofundată a acestor pro
bleme. în cadrul unor foruri cores
punzătoare, și fără convenirea unor 
măsuri practice — așa cum au 
propus România și alte state parti
cipante — nu se poate ieși din si
tuația dificilă ce caracterizează ra
porturile dintre țările europene in 
acest domeniu.

în ceea ce privește cooperarea în 
domeniul umanitar, cu toate că există 
numeroase posibilități pentru inten
sificarea acesteia, nu s-a reușit to
tuși să se pună de acord prevede
rile corespunzătoare din cauza po
zițiilor și abordărilor unilaterale, ne- 
realiste și adeseori neconstructive 
ale unor state participante. Și in 
alte probleme aflate în atenția reu- 
niunif de la Viena progresele sînt 
modeste, deși pe parcursul lucrări
lor s-au făcut numeroase eforturi 
pentru încheierea cit mai grabnică 
și cu rezultate pozitive a forului 
general-european.

Sesiunea Comitetului mixt 
România - 0. N. II. D. I.
VIENA 19 (Agerpres). — In ca

pitala Austriei s-au desfășurat lu
crările sesiunii anuale a Comitetului 
mixt România—O.N.U.D.I., în cadrul 
căreia au fost examinate rezultatele 
participării țării noastre la realiza
rea unor proiecte și programe ini
țiate de Organizația Națiunilor Uni
te pentru Dezvoltare Industrială în 
folosul țărilor in curs de dezvoltare. 
Sesiunea a convenit programul pe 
anul viitor, care, pornind de la 
potențialul actual al economiei ro
mânești, pune accentul pe acțiuni de 
cooperare în domenii ale industriei 
chimice și petrochimice, construc
țiilor de mașini, recondiționării și 
refolosirii echipamentelor și pieselor 
de schimb în agricultură. în indus
tria lemnului și a textilelor.

O.N.U.D.I. va lărgi, de asemenea, 
cooperarea cu țara noastră. în di
recția folosirii experților și specia
liștilor români Ia realizarea de pro
iecte în țări în curs de dezvoltare.

Totodată, vor fi întreprinse acțiuni 
pentru întărirea contactelor între 
institut-'i din tara noastră și 
O.N.U.D.I.

ORIENTUL MIJLOCIU
Condamnare a represiunilor 
comise de trupele israeliene 

în teritoriile arabe ocupate
NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 

— Grupul țărilor nealiniate a pre
zentat Consiliului de Securitate al 
O.N.U. Un proiect de rezoluție prin 
care condamnă actele de violență 
comise de forțele israeliene în teri
toriile ocupate, soldate cu morți și 
răniți în rindul populației palesti
niene.

Documentul cere secretarului ge
neral Javier Perez de Cuellar Să ur
mărească îndeaproape situația și să 
prezinte pînă la 20 ianuarie un ra
port cu privire la măsurile care se 
impun pentru garantarea securității 
și protejarea popularei civile aflate 
sub ocupație israeliană.

Agenția palestiniană de știri 
W.A.F.A., citată de M.E.N., anunță 
că sîmbătă cinci palestinieni au fost 
uciși și 150 răniți în timpul unor 
acțiuni declanșate de forțele israe
liene de ocupație în orașele Gaza 
și Ierusalim.

TUNIS 19 (Agerpres). — Liga 
Arabă și Organizația Unității Afri
cane cheamă comunitatea internațio
nală și Organizația Națiunilor Unite 
să intervină pentru a determina Is
raelul să pună capăt actelor repre
sive împotriva populației palestinie
ne din teritoriile arabe ocupate, se 
arată într-o declarație comună dată 
publicității.

tanice. el a subliniat că. potrivit 1 
acesteia. 10 la sută din cei mai a- . 
vuți membri ai societății isi spo
resc veniturile permanent. în timp I 
ce trei milioane de cetățeni trăiesc 
sub limita oficială a sărăciei.

CORECȚIE A TIMPULUI. Potri
vit unei hotăriri a Biroului inter- i 
național al timpului. în noaptea de 
31 decembrie spre 1 ianuarie, la I 
ora zero se introduce o secundă . 
suplimentară. Corecția orei se va 
face de către posturile de radio ale 
statelor care transmit semnalele ■ 
orei exacte. în acest fel. ultimul 
minut al anului 1987 va dura 61 tje 
secunde. i

Manifestări consacrate României
Centrul „Kniga" din MOSCOVA 

găzduiește o expoziție de carte ro
mânească.

Sint prezentate lucrări din gin- 
direa social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, precum și volume- din ciclul 
„România pe drumul construirii so
cietății socialiste multilateral dezvol- 
tate", apărute in limba rusă și in alte 
limbi de circulație internațională.

De asemenea, sint expuse lucrarea 
științifică a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu 
„Progrese in chimia și tehnologia po
limerilor", in limbile rusă și germa
nă, precum și „Enciclopedia de chi
mie" elaborată sub înalta sa îndru
mare.

In expoziție este prezentată lu- 
crarea consacrată convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mihail 
Gorbaciov, vizitei in țara noastră a 
secretarului general al C.C. al
P.C.U.S. Se află expus, de asemenea, 
volumul „Scrieri alese" de M. S. 
Gorbaciov. tipărit la București.

In standurile expoziției se află, 
totodată, volume din literatura so
cial-politică, reflectind rezultatele 
remarcabile obținute de poporul ro
mân in edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate in România, 
onere reprezentative din literatura 
clasică și contemporană, în limbile 
română și rusă, precum si în limbi 
de circulație internațională.

tn alocuțiunile rostite la vernisaj 
au fost puse in evidență marile 
succese obținute de țara noastră pe 
tărîmul creației științifice, literare și 
artistice, al editării de carte, dez
voltarea fructuoasă a schimburilor 
de valori spirituale dintre România 
și V.R.S.S.

Plenara C. C. al P. C. din Cehoslovacia
Raportul Prezidiului C.C. al partidului.

PRAGA 19 (Agerpres). — în cadrul 
plenarei C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. secretarul general al C.C. al 
P.C.C., Milos Jakes, a prezentat ra
portul Prezidiului C.C. al P.C.C. cu 
privire la realizarea consecventă a li
niilor directoare ale celui de-al 
XVII-lea Congres al partidului. Ra
portul pune în evidență măsurile ce 
trebuie aplicate în vederea intensifi
cării activității economice, creșterii 
eficienței, stimulării aplicării largi în 
producție a realizărilor științei și 
tehnicii, asigurării de schimbări în 
structura producției, participării mai 
largi a țării la diviziunea interna
țională a muncii. Este subliniată în
semnătatea perfecționării sistemului 
conducerii centrale, a sporirii renta
bilității întreprinderilor pe baza 
autogestiunii, autofinanțării și auto- 
conducerii. Se relevă că scopul aces
tor măsuri îl constituie crearea con
dițiilor pentru dezvoltarea largă a 
inițiativei creatoare a celor ce mun
cesc, adîncirea democrației — care 
este indisolubil legată de creșterea 
responsabilității, de întărirea ordinii 
și disciplinei..

Referindu-se la cauzele neîndenli- 
nirii planului de creștere a venitu

Plenara C. C. al P. S. U. G.
Cuvîntarea tovarășului E. Honecker

BERLIN 19 (Agerpres). — în cu
vîntarea rostită la încheierea plenarei 
C.C. al P.S.U.G., Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, s-a referit pe larg la 
rezultatele înregistrate de R.D. Ger
mană pe diverse planuri în anii ’80. 
Vorbitorul a arătat că. în această pe
rioadă. au fost obținute progrese im
portante în direcția edificării socie
tății socialiste dezvoltate, apreciind 
rezultatele din industrie, agricultură, 
construcții, transporturi și din alte

Plenara C. C. al P. C. din Cuba
HAVANA 19 (Agerpres). — în

trunit în plenară la Havana. Comi
tetul Central al P.C. din Cuba a 
examinat situația economică și socia
lă a țării în 1987 și a aprobat liniile 
directoare ale planului pe 1988 care 
prevede o creștere economică de 2—3 
la sută mai mare față de anul în 
curs — informează agenția Prensa 
Latina.

în urma spolierii neocolonialisfe brutale

Zambia a hotărît să abandoneze 
programul de restructurare al F.M.I.

LUSAKA 19 (Agerpres). — în
tr-un discurs rostit în cadrul Consi
liului Național al Partidului Unit al 
Independenței Naționale (U.N.I.P.), 
de guvernămînt. Kenneth Kaunda, 
președintele Zambiei, a relevat că 
programul și clauzele F.M.I. au ig
norat problemele de structură ale 
țărilor în curs de dezvoltare, inclu
siv ale Zambiei. Ca urmare a apli
cării programelor F.M.I., datoriile 
externe ale țării au sporit de la 750

Povara tot mai apăsătoare 
a dobînziîor ridicate

MONTEVIDEO 19 (Agerpres). — 
Țările latino-amermane au transfe
rat în perioada 1986—1987. după 
caz, între 51.8 și 10,1 la sută din be
neficiile realizate din export pentru 
plata dobînziîor la datoria lor ex
ternă, calculată la 400 miliarde de 
dolari. Media transferurilor efectua
te, în perioada amintită, de cele 11 
țări de pe continent cu cele mai mari 
datorii este de 32.8 la sută din ex

Sindicatele vest-germane îngrijorate de 
proporțiile șomajului

BONN 19 (Agerpres). — Reduce
rea șomajului se află în fruntea lis
tei de priorități a sindicatelor din 
R.F. Germania în 1988, a declarat 
președintele Uniunii Vest-Germane 
a Sindicatelor (D.G.B.), Ernst Breit, 
la o conferință de presă la Bonn. 
Liderul D.G.B. s-a pronunțat în fa
voarea elaborării și finanțării unor 
programe de dezvoltare regională. în 
special în zonele industriale vechi,

Au participat reprezentanți ai 
M.A.E. al U.R.S.S., ai unor institu
ții culturale sovietice, ziariști, un nu
meros public.

La BUDAPESTA au fost prezen
tate o expoziție de carte social-po
litică și istorică, precum și un stand 
de reviste social-politice, economice 
și culturale in română și in limbi 
străine.

Sint prezentate opere ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, evidențiind 
contribuția hotărîtoare a secretarului 
general al partidului la elaborarea 
și traducerea in viață a politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru, inițiativele sale in 
direcția înfăptuirii dezarmării și asi
gurării păcii in lume.

Au participat reprezentanți ai C.C. 
al P.M.S.U., ai Ministerului Afaceri
lor Externe, conducători ai unor in
stituții centrale, reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă și obștești, oa
meni de artă și cultură, diplomați, 
ziariști.

La BRASILIA au fost inaugurate 
expoziția de fotografii „România, 
patru decenii de republică" și o ex
poziție de carte social-politică. în ca
drul căreia la loc de cinste se află 
lucrări din gîndirea social-politică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Postul de radio „Mec" a prezen
tat intr-o emisiune semnificația zilei 
de 30 Decembrie 1947 în istoria po
porului român, realizările obținute 
de România in cei 40 de ani care au 
trecut de la acest eveniment, cu deo- 
seb'ro după cel de-al IX-lea Congres 
al P.C.R.

Postul de televiziune „Nacional" a 
difuzat filmul documentar „România, 
țară in plină dezvoltare".

(Agerpres)

lui național, raportul arată că nu 
au fost depuse suficiente efor
turi pentru folosirea deplină a 
resurselor de producție, a poten
țialului economic. Dezvoltarea ști
ințifică și tehnică nu a deve
nit factorul principal al creșterii 
economice — menționează raportul 
— subliniind, totodată, că nu au 
fost atinse nivelurile planificate de 
sporire a productivității muncii și 
nu au fost introduse mai rapid teh
nologiile și instalațiile cu un consum 
redus de resurse. în același timp a 
crescut volumul stocurilor supranor- 
mafive.

Abordînd aspecte ale vieții inter
naționale, secretarul general al C.C. 
al P.C.C. a subliniat că trecerea de 
la confruntare la o largă colaborare 
a statelor cu orinduiri social-econo- 
mice diferite constituie baza politicii 
externe cehoslovace.

în hotărîrea adoptată la înche
ierea plenarei se subliniază necesi
tatea creșterii rolului conducător al 
partidului, al centralismului demo
cratic, planificării economiei și repar
tiției în funcție de rezultatele 
muncii.

domenii economice. în același timp, 
a menționat vorbitorul, nu s-a rea
lizat tot ceea ce a fost prevăzut. în
deosebi în ceea ce privește proble
mele eficientei și respectarea terme
nelor și contractelor de executare a 
unor investiții.

Referindu-se la situația interna
țională. Erich Honecker a evidențiat 
că în anul care se încheie au fost 
înregistrate rezultate încurajatoare 
pentru omenire în asigurarea păcii, 
care justifică noi speranțe pentru 
viitor.

In încheiere, a luat cuvîntul Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, președintele Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri, care 
a subliniat necesitatea intensificării 
eforturilor în direcția sporirii pro
ducției de zahăr și a cerut stabili
zarea acesteia la cel puțin un milion 
de tone înOepînd din anul agricol 
1988/89 — arată Prensa Latina.

milioane dolari în 1976 la peste 5,1 
miliarde dolari in 1986. iar pro
dusul intern brut real a rămas 
neschimbat. Dat fiind această situa
ție. a subliniat Kenneth Kaunda, 
Zambia a hotărît să abandoneze pro
gramul de restructurare al F.M.I., în 
luna mai. și s-a angajat- intr-un nou 
program de redresare economică 
avînd drept deviză „creștere prin 
resurse proprii".

porturile lor de bunuri și servicii — 
relevă un studiu întocmit de econo
mistul Uruguayan Luis Viana, dat 
publicității la o reuniune desfășurată 
la Montevideo. S-a precizat că re
sursele afectate în anul 1985 plății 
serviciului datoriei externe latino- 

-americane au fost de ordinul a
46 536 000 000 dolari, echivalînd cu 
33,4 la sută din exporturile de bu
nuri și servicii ale țărilor regiunii.

cum ar fi Ruhrul. litoralul și regiu
nea Saar.

Apreciind că șomajul a atins în 
Europa occidental ..un nivel insu
portabil". E. Breit a arătat că sindi
catele se pronunță pentru măsuri 
coordonate ale guvernelor vest-eu- 
ropene în direcția sporirii număru
lui locurilor de muncă șl depășirii 
crizei structurala, tn special tn do
meniile agriculturii, energeticii, side
rurgiei, șantierelor navale.
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