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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a inaugurat Tlrgul internațional București
Ediția a XlV-a — grăitoare imagine a economiei naționale în continuă dezvoltare, 
a capacității sale de a crea produse cu performanțe tot mai ridicate, competitive, 
ilustrare a politicii consecvente a României socialiste de extindere a colaborării, 

reciproc avantajoase, cu toate statele lumii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a 
inaugurat, miercuri, 12 octom
brie, Tîrgul internațional Bucu
rești, aflat la cea de-a XlV-a 
ediție.

La festivitatea inaugurării acestei 
manifestări de larg interes econo
mic si comercial, devenită tradițio
nală. au participat membri si membri 
supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. secretari 
ai Comitetului Central, al partidu
lui. membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat si ai guvernului, 
conducători de instituții centrale, 
organizații de masă si obștești.

Au fost prezenti șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la București, 
directorii pavilioanelor naționale și 
reprezentanți ai firmelor de peste 
hotare care iau parte la actuala edi
ție a tirgului, corespondenți ai pre
sei străine.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
intimpinați. la sosirea la Complexul 
expozitional din Piața Scînteii. eu 
deosebită căldură de mii de oameni 
ai muncii din Capitală care, prin 
puternice ovații si urale, au dat 
expresie sentimentelor de înaltă 
stimă si prețuire pe care întregul 
nostru popor le nutrește fată de 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, de numele că
ruia este, legată impetuoasa dezvol
tare a economiei românești, al cărei 
potential este semnificativ pus in 
evidentă și de participarea firme
lor românești la actuala ediție a 
Tirgului international București.

Pionieri și șoimi ai patriei, tineri 
si tinere au oferit cu afecțiune 
buchete de flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

S-a intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Rostind cuvintul de deschidere, to
varășul loan Ungur, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a spus:

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Tovarășe si tovarăși.
Onorată asistentă.
Cea de-a XlV-a ediție a Tirgului 

International București, prestigioa
să manifestare a vieții economice 
din patria noastră, care se bucură 
de un larg ecou international, re
prezintă încă o confirmare a poli
ticii de pace și colaborare a Româ
niei socialiste cu toate statele lumii, 
indiferent de orînduirea lor socială.

Salutăm cu deosebită căldură și 
profund respect, cu sentimente de 
aleasă recunoștință inalta prezentă la

deschiderea Tirgului internațional 
București a secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
ctitorul strălucit al României L de 
azi. căruia ii datorăm inițiativa or
ganizării acestei importante mani
festări expoziționale de - rezonantă 
internațională, toate marile realizări 
din anii de după istoricul Congres 
al IX-lea al partidului, imensul 
Prestigiu de care se bucură tara 
noastră pretutindeni in lume.

Aducem, totodată, lin’ cald și res
pectuos omagiu tovarășei, academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
prim viceprițn-ministru al guvernu
lui. președintele Consiliului Na
țional al Științei Si Învățămîntului, 
pentru contribuția la elaborarea și 
înfăptuirea politicii de dezvoltare 
economică și. socială a țării, la în
florirea necontenită a științei. în-' 
vătămîntului și culturii românești.

Adresăm un călduros salut celor
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat prezenți la des
chiderea Tirgului international Bucu
rești.

Salutăm, de asemenea, partici
parea la manifestarea de astăzi a 
oaspeților de peste hotare, a mem
brilor corpului diplomatic, precum și 
a numeroși expozanți români și 
străini.

Tîrgul international București re
prezintă nu numai un rodnic bilanț 
și o imagine, concretă și concluden
tă a forței și capacității economiei 
românești de a realiza produse la 
un înalt nivel de calitate și compe
titivitate, ci și a voinței României 
de a participa activ, pe baze re
ciproc avantajoase, la schimbul 
mondial de valori materiale și spi
rituale, la dezbaterea și soluționa
rea constructivă, în folosul tuturor 
popoarelor, a problemelor complete, 
economice și financiare, cu care.se 
confruntă omenirea și instaurarea 
un'ei noi ordini economice mondiale.

înscris printre manifestările eco- 
nomice internaționale de prestigiu, 
tîrgul de, la București, ce se des| 
fășoară sub generoasa deviză „Co| 
merț — cooperare — dezvoltare — 
pace", se bucură de un deosebit 
interes, reunind peste 1 250 de în
treprinderi românești și firme 
străine din 45 de țări. Tirgul 
ilustrează pregnant marile rea
lizări obținute de tara noastră 
în anii socialismului. îndeosebi 
în perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea. in făurirea- unei econo
mii moderne, competitive,- de înal
tă eficiență, bazată pe cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, ale 
progresului contemporan.

Această manifestare oferă toate 

condițiile pentru mai buna cunoaș
tere pe plan internațional a pro
duselor realizate în țara noastră, 
precum și pentru desfășurarea unei 
intense activități comerciale, pentru 
o mai susținută conlucrare economi
că, in folosul cauzei ințelegerii, 
colaborării și păcii.

în numele organizatorilor celei 
de-a XlV-a ediții a Tirgului inter
național București, cu profundă 
stimă și deosebită recunoștință, a- 
dresăm secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
respectuoasa rugăminte de a bine
voi să taie panglica inaugurală.

In aplauzele celor prezenți, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU a tă
iat panglica inaugurală a ediției din 
acest an a Tirgului internațional 
București.

Cu fiecare nouă ediție a sa, Tir
gul internațional București ilus
trează progresele tot mai mari în
registrate de România în toate do
meniile activității economice, crește
rea continuă a forței economiei noas
tre naționale, capacitatea sa de a 
crea produse cu performanțe tot 
mai ridicate, de a participa compe
titiv la schimbul .mondial de valori 
materiale și spirituale. Exponatele

(Continuare in pag. a 111-a)

înscriindu-se pe linia consecventă 
a analizelor întreprinse de condu
cerea partidului, in ședința Comi
tetului Politic, Executiv al C.C. 
al P.C.R. de marți, 11 octombrie, s-a 
examinat una din problemele de era 
mai mare importanță pentru înde
plinirea in cit mai bune condiții a 
prevederilor de pian pe ultimul tri
mestru a! anului si pregătirea cores
punzătoare a producției anului vii
lor, pentru desfășurarea normală a 
întregii vieți economico-sociale, și 
anume asigurarea și folosirea rațio
nală, cu maximă chibzuință a resur
selor energetice. Totodată, in legă
tură cu .consumurile de energie elec
trică ale populației, la propunerea 
t o v a r ă s u 1 u i 

Nicolae Ceaușe-cu, 
secretarul gene
rai al partidu’ui, 
Comitetul Politic 
Executiv a a- 
probat o serie de 
măsuri privind 
majorarea con
sumurilor nor
mate de energic, 
precum si redu
cerea unor ta
rife pentru a- 
ceste consumuri.
în ansamblul lor. toate aceste măsuri 
reflectă preocuparea consecventă a 
conducerii partidului și statului nos
tru, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pentru asigu
rarea condițiilor necesare în vede
rea desfășurării ritmice, normale a 
activității productive și sociale, pen
tru înfăptuirea întocmai a obiecti
velor stabilite de Congresul al XIII- 
lea si creșterea pe această bază a 
nivelului de trai al Întregului popor, 

Asigurarea bazei energetice con
stituie, după cum se știe, una din 
condițiile hotăritoare pentru bunul 
mers al întregii activități economi
co-sociale Si depinde de un complex 
de factori care vizează, practic, o 
arie largă de domenii. In prima linie 
a bătăliei pentru sporirea producției 
de energie se află, desigur, oamenii 
mupeii din unitățile energetice și 
din industria extractivă. La acest 
amplu și susținut efort contribuie 
însă deopotrivă si colectivele din 
celelalte întreprinderi industriale 
care trebuie să asigure instalațiile 
necesare unităților din sectoarele e- 
nergetic și extractiv. Producătorii și 
consumatorii de energie au prin ur
mare o răspundere unică în acest 
domeniu. Problema energiei nu are. 
nu poate avea un caracter strict de
partamental ; ea trebuie să preocu
pe in egală măsură pe toți factorii 
chemați să contribuie la asigurarea 
condițiilor necesare pentru buna 
funcționare a centralelor electrice.

Obiective prioritare, cerințe de cea 
mai mare importanță pentru toți 

oamenii muncii, pentru toți cetățenii

TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE DE TOAMNĂ 
-ÎNCHEIATE C1T MAI REPEDE!

® Condițiile bune de lu
cru în cimp, create în urma 
ploilor, trebuie folosite intens 
în vederea încheierii grabni
ce a insămînțării griului
• Strîngerea într-un timp 

scurt a întregii recolte cere o 
temeinică organizare a mun
cii, participarea la lucru a 
tuturor locuitorilor de la sate

® Graficele de recoltare 
și livrare a sfeclei de zahăr
— respectate riguros, pentru 
a se asigura materia primă 
necesară fabricilor prelucră
toare

® Pentru grăbirea trans
portului și depozitarea pro
ducției, toate camioanele, 
tractoarele cu remorci și 
atelajele să fie folosite in
tens, la întreaga capacitate
• îndeplinirea exemplară 

a sarcinilor privind livrarea 
produselor la fondul de stat
— o înaltă datorie patriotică 
a oamenilor muncii din agri
cultură

Nu s-a împlinit încă o 
săptâmină de cînd lucrează 
în întreprinderea de medi
camente din Tîrgu Mureș. 
Dar. din ce spun, din fe
lul in care gîndesc înțelegi 
că și-au găsit locul și ros
tul firesc, le simți „acasă" ; 
uzina le aparține și ele a- 
parțin. sufletește, uzinei.

— V-ați adaptat repede ! 
— constatăm. In alte între
prinderi, integrarea noului 
venit este un proces de 
durată...

— Dar noi facem parte 
din acest colectiv (de mai 
mult timp, cu mult înainte 
de data angajării ! — ne 
spun, aproape într-un glas.

— înainte de a fi opera
tor chimist la întreprinde
rea de medicamente, .me
serie pentru care am ab
solvit liceul de profil de 
aici, din Tirgu Mureș, am 
fost brigadier pe șantierul 
uzinei respective — ne spu
ne utecista Brendus Imola 
Klara. Lucrez aici din luna 
aprilie, anul trecut.

— V-ați construit, prac
tic. locul de muncă...

— Noi. brigadierii. am 
preluat la început tot ce 
înseamnă muncă necalifi
cată : curățenie, vopsito- 
rie... Desigur, prin asta 
s-ar putea spune că am 
contribuit la construirea 
locurilor noastre de muncă.

— Și eu am fost, citeva 
luni bune, brigadier pe 

în același timp, este necesar ca în 
toate domeniile activității economi
co-sociale să Se riianifeste un înalt 
simt de răspundere față de folosirea 
resurselor energetice, să se asigure 
reducerea severă a consumurilor. A- 
șadar. la locul de muncă sau în pro
pria gospodărie, fiecare muncitor și 
specialist, fiecare cetățean poate și 
trebuie să contribuie la folosirea cu 
maximă chibzuință si eficiență a 
resurselor energetice.

Iată tot. atitea argumente, tot a- 
tîtea motivații, riguros fundamenta
te, care impun ca. încă din aceste 
zile, să se treacă la înfăptuirea pro
gramului aprobat de Comitetul Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. cu 

privire la asigurarea producției de 
energie, folosirea rațională a ener
giei electrice, termice si a gazelor 
naturale și regimul de lucru al uni
tăților economice si sociale pe pe
rioada de iarnă 1988—1989. Așa cum 
s-a stabilit, în conformitate cu pre
vederile acestui program, este ne
cesar ca ministerele, comitetele ju
dețene de partid, consiliile populare 
să ia măsuri ferme pentru funcțio
narea centralelor electrice la întrea
ga capacitate și livrarea energiei la 
nivelurile stabilite prin plan, in ve
derea desfășurării normale a activi
tății in unitățile economice, în toate 
domeniile. Ca urmare a alocării unor 
însemnate fonduri de investiții pen
tru dezvoltarea și modernizarea ca
pacităților de producție, economia 
națională dispune în prezent de un 
puternic potențial energetic, care 
în mod normal nu ar trebui să cree
ze probleme în alimentarea ritmică, 
la nivelul prevederilor cu energie 
electrică. Cu toate acestea, după 
cum s-a arătat cu ocazia unor ana
lize efectuate în ultimul timp de 
conducerea partidului, în sectorul 
energetic s-au manifestat o serie de 
neajunsuri in exploatarea și întreți
nerea instalațiilor, nu s-a asigurat la 
toate locurile de muncă un climat 
riguros de ordine și disciplină. în 
special in termocentralele care func
ționează pe cărbune, ceea ce a de
terminat un grad redus de disponi
bilitate a agregatelor din aceste

• reportaje • însemnări • 

șantierul municipal al ti
neretului „întreprinderea 
de medicamente" — inter
vine colega Klarei. opera
torul chimist Olga Bucur. 
Am absolvit liceul în acest 
an. profilul de chimie din 
cadrul liceului „Unirea" 
din Tirgu Mureș. încă din

nei, că am intrat în rindu- 
rile colectivului de aici ca 
brigadier-constructor, mai 
întîi. și, după aceea, ca o- 
perator chimist. în felul 
acesta prețuim uzina mai 
mult, findcă este și rodul 
muncii noastre. nu ne-a 
fost dată așa. de-a gata !

Se naște o uzină, 
se formează un colectiv
liceu mi-am dorit să lucrez 
în această Întreprindere, 
cea mai tînără din orașul 
nostru, și mi-am dorit să 
pun și eu umărul, alături 
de brigadieri, la înălțarea 
uzinei. Simțeam un fel de 
invidie atunci cînd. în cla
sa a XlI-a fiind, mă întîl- 
neam, în drumul meu spre 
școală, cu proaspeții absol
venți care se îndreptau 
spre șantier. Era, după pă
rerea mea, un fel de treap
ta a IlI-a a liceului, pe 
care doream s-o pot urma 
și eu. Sînt mîndră că am 
participat la înălțarea uzi-

La 18 ani ai săi. Olga 
privește în jur cu maturi
tate. Știe că mai are de ’în
vățat. <că va avea tot timpul 
de învățat. Pe fisa ei de 
angajare încă nu s-a uscat 
cerneala, in timp ce pri
mul eșalon de tinere mun
citoare. absolvente ale li
ceului cu un an sau doi 
înaintea ei. sint deja pe 
punctul de a absolvi pri
mul curs de ridicare a pre
gătirii profesionale. înain
tea acestui curs, multe din
tre angajatele mai vechi 
ale uzinei au urmat cursuri 
de specializare la între

centrale Și, în final.'a creat greutăți 
în alimentarea consumatorilor, în 
desfășurarea producției.

Trăgind învățămintele necesare 
din activitatea desfășurată în pe
rioada care a trecut din acest an. din 
felul cum a funcționat sistemul e- 
nergetic national în sezoanele reci 
din anii anteriori, oamenii muncii 
din sectorul energetic — sub directa 
îndrumare a organelor și organiza
țiilor de partid — au acum datoria 
să își intensifice eforturile, să acțio
neze cu maximă răspundere pentru 
folosirea la întreaga capacitate, cu 
randamente superioare a agregatelor 
și instalațiilor din dotare. în acest 
sens, o deosebită atenție trebuie să 

se acorde finali
zării lucrărilor de 
reparații șt mo
dernizări la in
stalațiile din cen
trale ■ electrice, 
astfel îneît să se 
asigure capaci
tățile necesare 
pentru realiza
rea ritmică, inte
grală a energiei 
prevăzute. Tot
odată, , este ne
cesar să se ur

mărească punerea în funcțiune 
la termenele prevăzute a noi
lor obiective de investiții afla
te în construcție și pe producția că
rora se contează în echilibrarea ba
lanței energetice a -țării. Toate ac
țiunile întreprinse trebuie să vizeze 
însă în primul rînd, așa cum s-a in
dicat la recenta ședință a Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
temeinica organizare a producției si 
a muncii, întărirea ordinii și disci
plinei, folosirea deplină a mijloace
lor din dotare pentru ca sistemul 
energetic să funcționeze în bune 
condiții.

Tot in sfera disciplinei muncii in
tră și asigurarea stocurilor de cărbu
ne din termocentrale, problemă la 
care ziarul nostru s-a mai referit in 
ultimul timp. Este adevărat, la ora 
actuală în unele termocentrale sînt 
în stoc însemnate cantități de căr
bune. Totuși, pină la sfirșitul lunii 
octombrie, cînd această acțiune tre
buie să fie încheiată, mai este puțin 
timp, iar cantitățile de cărbune pe 
care le mai au de livrat minerii silit 
încă destul de mari. Situația este 
cu atit mai de neînțeles cu cît in 
depozitele unităților miniere se află 
la ora actuală cantități mari de căr
bune extras. Este necesar prin ur
mare, așa cum s-a indicat la Comi
tetul Politic Executiv, ca atit uni-

(Continuare in pag. a H-a)

prinderi cu experiență în 
acest domeniu — „Tera
pia" — Cluj-Napoca. „An
tibiotice" — Iași. „Nivea"
— Brașov... Cea mai nouă 
întreprindere de profil. în
treprinderea de medica
mente Tîrgu Mureș, dotată 
la nivelul celor mai înalte 
exigente pe plan mondial, 
pretinde oamenilor săi cu
noștințe în materie la ni
vel toondial.

— Ar trebui să vă spun 
că aceasta este partea cea 
mai frumoasă a lucrurilor
— ne mărturisește secre
tarul organizației U.T.C.. 
muncitorul loan Chioreanu 
(și el foarte tînăr — 22 de

.ani). Deprinderea de a în
văța, cu care am venit de 
pe băncile liceului, nu 
ne-a părăsit nici o clipă. 
Dat fiind specificul între
prinderii — în zonă n-au 
existat unități cu profil si
milar — a trebuit să ne pu
nem la punct cunoștințele, 
să înțelegem fiecare pro
ces. să intrăm în tainele 
tehnicii din dotare. Se spu
ne că i-am ajutat pe con
structori. Și chiar i-am a- 
jutat, prin muncă patrio
tică. dînd constructorilor 
și montorilor posibilitatea 
să-și concentreze forțele 
acolo unde era mai mare 
nevoie, într-adevăr. de ei.

(Continuare în pag. aV-a)
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In șpîritu[ sarcinilor subliniate la ședința Comitetului Politic Executiv a[ C£. a[ P£R.
PMTEBNICa flNGBJflRE IN MUNCA PENTRR ÎNDEPLINIREA EXEMPLflRfl « SARCINILOR ECONOMICE
Asigurarea și folosirea cu maximă chibzuință 

a resurselor energetice
Recoltarea si transportul sfeclei de zahăr 

- mai repede, patrivit graficelor!
(Urmare din p(ag. I)
tățile miniere, cit și ceilalți factori 
cu răspunderi în acest sens să ur
genteze livrarea către termocen
trale a întregii cantități de cărbu
ne prevăzute și de calitate cores
punzătoare.

Concomitent cu măsurile care se 
iau pentru realizarea producției pla
nificate de energie, economisirea a- 
cesteia este o sarcină deosebit de 
importantă pentru fiecare om al 
muncii, pentru fiecare cetățean și 
cu atît mai actuală, mai pregnantă 
acum, cind se apropie sezonul rece. 
Evident, cele mai mari economii de 
energie pot și trebuie să se facă în 
primul rind la marii consumatori, 
deci in unitățile economice. Pentru 
aceasta, la ședința Comitetului Poli
tic Executiv s-a stabilit ca în toate 
întreprinderile industriale, cu sau 
fără foc continuu, să se acționeze cu 
hotărire pentru organizarea cores
punzătoare a schimburilor, a fluxu
rilor tehnologice in vederea reduce
rii consumului dc energie electrică 
si încadrării stricte in normele dc 
consum aprobate, care vor fi 
considerate ca maxime. Nu trebuie 
pierdut din vedere că actualele difi
cultăți existente in asigurarea ener
giei sint determinate și de consumu
rile încă mari, uneori chiar exage
rate, caro se înregistrează în unele 
sectoare de activitate. Ca atare, este 
necesar ca in toate unitățile și ra
murile economiei să , se acționeze cu 
mai multă răspundere și fermitate, 
cu mai multă promptitudine pentru 
aplicarea in practică a noilor cuce
riri ale cercetării științifice, pentru 
promovarea progresului tehnic și 
modernizarea producției.

Nici un domeniu al activității eco- 
nomico-sociale nu trebuie să facă 
insă excepție de la acest efort gene

CĂRBUNE MAI MULT, 
DE BUNĂ CALITATE!

Urcind drumul spre cărbune, minerii 
își afirmă vocația înaltei performanțe

Activitate intensă pe tot cuprinsul 
carierei Pinoasa. Coline și văi sint 
străbătute in lung și-n iat de zeci 
de autobasculante. Pe coama dealu
lui Pinoasa se zăresc siluetele uti
lajelor gigant. De aici pornește, pînă 
la depozitul dc la Roșia, primul cir
cuit transportor prevăzut, cu insta
lații moderne. Unul din oamenii 
aflați la comanda acestei magistrale 
a cărbunelui, brigadierul Gheorghe 
Ceaureanu. șeful echipajului de pe 
excavatorul tip 1 400, a ținut să ne 
spună : „Sîntem bucuroși că lucrăm 
pe un utilaj de inaltă productivitate, 
realizat de industria românească. în- 
cepind cu luna septembrie, prin pu
nerea in funcțiune a unor noi ca
pacități, s-a triplat capacitatea de 
excavare, iar producția zilnică a cres
cut cu peste 1 000 tone de cărbune. 
Se lucrează din plin, in schimburi, 
16—18 ore pe zi. ceea ce ne permite 
să realizăm, indici superiori in folo
sirea utilajelor de mare randament 
de care dispunem, să obținem can
tități mai mari de steril excavat și 
de cărbune, consolidind locul frun
taș pe care îl de
ținem în întrece
rea minerească 
pe țară“.

O secvență de 
muncă, un raport 
muncitoresc la în
treprinderea mi
nieră Pinoasa care nu are prea mulți 
ani de existență. Primele cupe de 
cărbune și steril s-au excavat aici 
în toamna anului 1985. A început 
atunci o amplă acțiune pentru des
chiderea in zona sud-vestică a bazi
nului Rovinari a unui perimetru 
minier de mare anvergură, menit să 
asigure cantități sporite de cărbune 
pentru termocentrale. Dispunerea a-1 
cestui perimetru într-o zonă culinară, 
în care sint cuprinse nu mai puțin de 
5 dealuri, a impus ca primele exca- 
vații să se realizeze cu mijloace așa- 
zis clasice. Forma reliefului, poziția 
zăcămintului. ca și necesitatea in
trării in producție intr-un termen cit 
mai scurt a celor dinții capacități au 
pus in fața colectivului de muncitori 
și specialiști dc aici necesitatea a- 
doptării de noi soluții constructive, 
cu totul aparte față de cele aplicate 
pină atunci, pentru deschiderea unor 
microcariere mai întii, pentru ca 
apoi, pe măsură ce fronturile au 
înaintat și s-au unit, să fie introduse 
in flux utilaje tehnologice complexe 
de excavare, transport și haldat.

Tinăra intreprindere de industria
lizare a sfeclei de zahăr din Oarei 
oferă în această campanie agricolă 
imaginea unei veritabile „uzine-far- 
macii", in care, pe fondul unei or
dini ireproșabile instituite, flu
xul tehnologic se desfășoară cu pre
cizie de ceasornic, zi și noapte. La 
capătul complicatului proces de pro
ducție, unde zahărul curge neconte
nit de pe bandă în saci, inginerul-șef 
al unității, loan Deneș. ne vorbește 
cu satisfacție despre performanțele 
înregistrate acum, la începutul celui 
de-al treilea an de funcționare, de 
către această unitate industrială a 
Careiului : „Prin eforturile tinăru- 
lui nostru colectiv și âvind sprijinul 
nemijlocit al comitetului județean 
de partid. în. această cainpanie, acti
vitatea de industrializare a sfeclei 
de zahăr cunoaște impresionante 
mutații cantitative si calitative. Ast
fel, in aceste zile unitatea a 
atins capacitatea de prelucrare 
de 1 000 tone sfeclă în 24 de 
ore, față de numai 400 tone cite 
a atins în 1986 și 610 tone în 1987. 
Dacă ne referim însă și Ia unii^in- 
dicatori calitativi ies și mai semni
ficativ în evidență roadele eforturi
lor depuse pentru funcționarea uni
tății la cei mai inalti parametri. Așa. 
spre exemplu, noi am coborit sensi
bil nivelul pierderilor tehnologice in 
zahăr și melasă la 4,1 la sută, adi
că sub cel admis. Evident, per
formanța noastră de acum se 
va materializa in sute de tone 
de zahăr obținute în plus, numai pe 
calea reducerii acestor pierderi, a

în județul Mehedinți, sfecla de za
hăr — cultivată pe o suprafață de
2 700 hectare — a fost amplasată , in 
unitățile de pe raza a 7 consilii agro
industriale din zona de cimpie. Cum 
este și firesc, s-a avut in vedere 
faptul că, existînd condiții de iri
gare, se pot obține producții ri
dicate la hectar. Se respectă 
acum graficele de recoltare și 
livrare către fabricile prelucră
toare ? Răspunsul la aoeastă întreba
re il căutăm mai întii la cei care se 
află mult avansați cu această lu
crare, tocmai pentru a demonstra că 
acolo unde se asigură o bună orga
nizare a muncii și forțele sint ju
dicios repartizate și folosite integral, 
toate lucrările de sezon-se pot exe
cuta in limita perioadelor stabilite.

In cele 9 cooperative agricole din 
consiliul agroindustrial Bălăcița. sfe
cla de zahăr ocupă 400 hectare. Pînă 
în seara zilei de 10 octombrie produc
ția a fost strinsă și livrată de pe 
300 hectare. Luind în calcul viteza 
zilnică ce se realizează. înseamnă că 
in următoarele 3—4 zile această lu
crare va fi încheiată în unitățile de 
aicj. La cooperativa agricolă din Do
bra. 70 de cooperatori lucrau de zor, 
concentrați pe o solă de 12 hecta
re. Atît a mai rămas de recoltat din 
cele 50 hectare cultivate. Producția 
strinsă se transportă in întregime in 

productivi. Numai la Stațiunea de 
cercetări agricole Suceava au fost 
creați numeroși hibrizi de porumb, 
soiuri de griu, de secară, de orzoai- 
că. de cartofi care au perioada de 
vegetație scurtă. Dintre acestea a- 
mintim hibrizii de porumb DH— 
„Suceava 95“ și JIT—„Suceava 108“, 
soiurile de griu „Bucovina" și „Ani
versar", linia de orzoaică de primă
vară „Suceava 313", soiul de cartof 
„Sucevița" și altele, care asigură 
producții mari la hectar în condi
țiile unei perioade de vegetație 
scurte. Realizările de pină acum sint 
bune. Avînd insă în vedere indica
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de a crea soiuri și hibrizi care să 
fie mai timpurii față de cei culti
vați in prezent cu circa două săp- 
tămîni, vom acționa pentru a face 
pași mai importanți în direcția asi
gurării precocității plantelor. Dis
punem pentru aceasta atit de ma
terialul biologic, cît și de cunoștin
țele de specialitate necesare.

Aș dori insă să fac precizarea că 
oricit de bune ar fi soiurile și hi
brizii, dacă nu sînt cultivați con
form tehnologiilor, ei nu pot asigura 
nivelurile de producție așteptate. De 
aceea, în stațiune se execută cer
cetări care au drept scop elabora
rea tehnologiilor de cultură, ținind 
seama de condițiile agroecologice 
ale zonei, precum și de posibilități
le economice ale unităților benefi
ciare. Periodic, pe baza cercetărilor 
efectuate, stațiunea pune la dispo
ziția unităților dc producție rezul
tate care îmbunătățesc anumite ve
rigi tehnologice, asigurind o perma
nentă prospețime a acestora. Plecînd 
însă de la cerințele noii revoluții 
agrare și avînd în vedere indicațiile 
și orientările date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la consfătuirea pe 
probleme de agricultură, va trebui 
să facem mai mult pentru optimi

. — Unul din obiectivele esențiale 
ale acestei acțiuni — ne-a precizat 
inginerul Gabriel Miertescu, direc
tor cu probleme de investiții al uni
tății — a fost ca, paralel cu deru
larea accelerată a lucrărilor de des
chidere, să extragem ritmic cantități 
tot mai mari dc cărbune. Faptul că 
de aproape doi ani ne aflăm in frun
tea întrecerii socialiste dintre unită
țile de exploatare a cărbunelui la 
suprafață atestă că, in bună parte, 
ne-am realizat obiectivele propuse, 
dar, în același timp, ne obligă la re
zultate superioare. în acest an, prin 
intensificarea lucrărilor de construc
ții, de deschidere a liniilor de front, 
cit și prin desfășurarea in ritmuri 
înalte a activității pe platformele de 
montaj, am reușit să realizăm con
dițiile necesare punerii în funcțiune 
înainte de termen a primelor ca
pacități moderne de excavare și 
transport. Este vorba de două exca
vatoare cu rotor tip 470, puse în 
funcțiune la sflrșitul primului semes
tru al anului, și de primul circuit 
complex, prevăzut cu excavator tip 
1 400, transportor și mașină de hal
dat, conectat la fluxul productiv la 
începutul lunii septembrie. Practic, 
am trecut la sistemul exploatării in
tensive mai devreme cu peste 6 luni 
de zile față de termenul stabilit. 

La întreprinderea 
minieră Pinoasa

ral care urmează să se întreprindă 
pentru reducerea consumurilor și 
economisirea energiei. Măsurile a- 
probate de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., la propunerea 
tovarășului Nicolae Ceausescu, pri
vind majorarea consumurilor nor
mate de energie și reducerea unor 
tarife pentru aceste consumuri, tre
buie să fie însoțite de întărirea spi
ritului gospodăresc în folosirea ener
giei. Chibzuință, spiritul gospodăresc 
sint trăsături caracteristice poporu
lui nostru și, tocmai de aceea în fie
care familie se pot găsi soluții pen
tru economisirea energiei, pentru 
Teducerea consumurilor la strictul 
necesar. Se spune pe bună dreptate 
că cea mai ieftină energie este ener
gia economisită. Dar, în același timp, 
reducerea consumului de energie 
reprezintă și o sursă de economii 
pentru fiecare cetățean, pentru bu
getul fiecărei familii. Un motiv în 
plus'deci să se creeze o opinie.de 
masă, activă, in rindul tuturor cetă
țenilor pentru reducerea consumu
rilor de energie electrică la strictul 
necesar, pentru prevenirea și elimi
narea oricărei forme de risipă.

O dată cu asigurarea ritmică a 
energiei prevăzute, economiile de 
energie electrică pe care le poate 
realiza fiecare cetățean, fiecare om 
al muncii — în unitățile unde lu
crează sau în propriile gospodării — 
au, așadar, o importanță deosebită 
pentru desfășurarea normală a acti
vității in toate sectoarele economico- 
sociale. Ca atare, economisirea se
veră a energiei trebuie să constituie 
acum un indemn la acțiuni concrete 
pentru fiecare om al muncii, pentru 
fiecare cetățean, in interesul fiecă
ruia și al nostru,, al tuturor, al dez
voltării necontenite a economiei na
ționale.

Cum au ciștigat minerii de la Pi
noasa această bătălie cu timpul ? în 
primul rind, prin organizarea te
meinică a muncii, prin valorificarea 
eficientă a mijloacelor din dotare, a 
capacității întregului colectiv, ceea 
ce a asigurat depășirea atît in 1987, 
cit și in 1988 a sarcinilor la extrac
ția de cărbune și de steril. Totodată, 
au fost adoptate o serie de soluții 
tehnice noi, îndrăznețe, in funcție de 
situațiile apărute. Așa de pildă, deși 
primele două excavatoare cu rotor 
au fost montate în termen, la data 
respectivă nu erau create condiții 
pentru deplasarea și amplasarea lor 
pe treptele de lucru. Tehnologia 
obișnuită prevedea realizarea trase
elor de deplasare pentru fiecare- în 
parte, pe o lungime de peste 2 km 
și cu înclinație de 3 la sută, prin 
excavați! și terasări, pînă la cota de 
270 metri, lucrări la care ar fi tre
buit antrenate zeci de excavatoare 
mici, buldozere și peste 200 de auto
basculante. Specialiștii din cadrul 
întreprinderii au ajuns la o soluție 

pe cît de origina
lă. pe atît de sim
plă. După o ana
liză atentă, ei au 
decis ca excava
toarele cu rotor... 
să fie puse la trea
bă. Elaborindu-se 

o nouă tehnologie, s-a stabilit ca aces
te utilaje să excaveze „in marș", din 
treaptă in treaptă, o parte din ste
ril fiind deversat în mijloace de 
transport, altă parte fiind depusă in 
spatele utilajului și folosită ia con
solidarea taluzurilor. in acest fel. ele 
și-au croit singure drumul spre coa
ma dealului, și-au pregătit linia de 
front — lucrări prin care s-a cîș- 
tlgat timp prețios și o economie la 
investiții dc peste 10 milioane lei.

— Ce obiective stau in continuare 
în atenția colectivului de mineri de 
la Pinoasa, ce măsuri și acțiuni se 
întreprind pentru a încheia cu re
zultate cit mai bune acest an ?

— Pe baza acțiunilor și măsurilor 
întreprinse — ne-a precizat inginerul 
Alexandru Ciungulescu, directorul 
întreprinderii — cariera Pinoasa este 
deschisă de pe acum la o capacitate 
anuală de peste un milion tone de căr
bune. Este o realizare meritorie, dar, 
ținind seama de fșptul că sarcinile 
npastre se dublează de la un an la 
altul, trebuie să creăm din timp 
condițiile necesare pentru infăptuirea 
lor. Ponderea in continuare o dețin 
lucrările de investiții, în final ur- 
mind să fie concentrate aici 21 ex
cavatoare cu rotor. Concomitent cu 
deschiderea carierei pe un front larg, 
acționăm pentru a crea si o bună 
bază de producție prin care sâ asi
gurăm realizarea și depășirea lună 
de lună a sarcinilor de plan. în acest 
sens acționăm pentru finalizarea li
niilor de front și a circuitelor teh
nologice la utilajele aflate în func
țiune, pentru executarea unei game 
largi de lucrări — amenajări de dru
muri, asecări, sistematizarea pe ver
ticală, intervenții de calitate — în 
vederea folosirii cu indici superiori 
a utilajelor conducătoare. Pregătim, 
de asemenea, noi platforme de mon
taj, asigutlnd condiții pentru mon
tarea în timp mai scurt a noilor ma
șini și instalații. Toate acestea ne 
permit să sporim ritmul de desco- 
pertă, să menținem la un nivel ri
dicat producția de cărbune, cu creș
teri constante de la p perioadă la 
alta, să Înregistrăm zilnic sporuri, 
astfel incit să putem încheia anul 
cu o producție suplimentară de pes
te 50 000 tone cărbune, in condiții de 
eficiență și calitate superioare.

Dumitru PRUNA,
corespondentul „Scinteii"

UN ANGAJAMENT FERM

AL PRODUCĂTORILOR

„Zilnic, 
o producție 
de energie 
peste nivelul 
planificat!"
Am șansa de a lucra la Centrala 

electrică de termoficare Oradea II, 
cel mai important obiectiv de inves
tiții al actualului cincinal in județul 
Bihor. Colectivul de energeticieni 
din municipiul de pe Crișul Repede 
a primit cu unanimă aprobare mă
surile stabilite la recenta ședință a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. Pentru mine și pentru to
varășii de muncă, ele au o semni
ficație sporită. întii de toate, avem 
datoria de a acționa, in spiritul pro
gramului stabilit, pentru a asigura 
funcționarea la intreaga capacitate 
a centralelor și livrarea energiei 
electrice la nivelurile stabilite prin 
plan. Măsurile adoptate ne privesc 
insă și in calitate de cetățeni, spo- 
rindu-ne preocupările de a înlătura 
orice formă de risipă a energiei.

Bătălia pentru sporirea producției 
de energie angajează din plin răs
punderea muncitorească a fiecă
rui om al muncii și a intregului co
lectiv. In acest sens, aplicarea unor 
măsuri eficiente, care să permită 
funcționarea din plin a fiecărui 
agregat, a avut drept efect depăși
rea substanțială a sarcinilor de plan. 
Eforturile pentru o cit mai bună 
valorificare a disponibilității gru
purilor energetice, pentru funcționa
rea cu randamente optime a tuturor 
instalațiilor, întărirea asistenței teh
nice in toate schimburile și pe în
tregul flux de producție au creat 
condiții pentru pulsarea, peste pre
vederi, în sistemul energetic națio
nal a peste 150 milioane kWh, ceea 
ce echivalează cu producția obținu
tă de întreprinderea electrocențrale 
Oradea in cursul unei luni. încerc o 
satisfacție deosebită pentru faptul că 
și noile capacități de la Ceptrala 
electrică Oradea II produc la capa
citatea nominală. Este imbucurătpr 
că, in comparație cu iarna trecută, 
in acest an vom intra in sezonul 
rece cu o capacitate de producție a 
energiei electrice pe bază de cărbu
ne mai mare cu 50 la sută. Și ceea 
ce e mai semnificativ, pe șantierul 
termocentralei Oradea II strădaniile 
constructorilor, montorilor si, desi
gur, ale beneficiarului vizează pu
nerea in funcțiune, in acest trimes
tru, și a turboagregatului nr. 3, tot 
de 50 MW.

Colectivul nostru este fruntaș in 
întrecerea socialistă și acest titlu ne 
obligă la rezultate mereu mai bune. 
Iată de ce acum urmărim realizarea 
punct cu punct a programului de 
pregătire a centralelor pentru sezo
nul rece. Pentru noi, energeticienii. 
cuvintul de ordine,1 răspunsul cel 
mai convingător la noile măsuri sta
bilite nu poate fi decît unul singur: 
„Zilnic, o producție de energie e- 
lectrică peste nivelul planificat !“ 
Este singura și adevărata măsură a 
hărniciei și priceperii noastre.

Constantin POPESCU 
maistru electrician, 
Centrala electrică 
de termoficare Oradea II

Revoluție în agricultura 
o revoluție în

intensivă înseamnă, înainte de toate, 
modul de a gindi și a crea

Așa cum pe bună dreptate sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
Tezele din aprilie și mai recent in 
cuvintarea rostită la consfătuirea de 
lucru pe probleme de agricultură, 
sarcinile deosebit de mari care re
vin agriculturii, in acest cincinal și 
în perioada următoare, impun îm
bunătățirea continuă a activității de 
cercetare, creșterea, și mai mult a 
rolului oamenilor de știință în solu
ționarea problemelor complexe care 
stau în fata celor ce lucrează în a- 
ceastă ramură de bază a economiei 
naționale, astfel incit știința să de
vină factorul hotărîtor al progresu
lui în agricultură, al noii revoluții 
agrare. Stăruie in mintea noastră, a, 
tuturor celor care activăm pe tări- 
mui științei agricole, <5erința formu
lată de secretarul general al parti
dului de a realiza o autentică revo
luție in genetică, astfel incit cu ni
velul de cunoștințe de astăzi să pu
tem rezolva în domeniul producerii 
de noi semințe în agricultură, in ge
neral, ceea ce natura a făcut in 
sute și mii de ani. O asemenea ce
rință obligă la o regindire a proce
sului de creație in agricultură, la 
punerea acestui proces pe baze noi, 
unitare, in cadrul căruia obligația 
de a gindi, a descoperi, a crea lu
cruri noi nu revine numai unui grup 
ales de oameni, ci tuturor celor care 
ne desfășurăm activitatea in această 
ramură de bază a economiei națio
nale.

Stațiunea de cercetări agricole Su
ceava, in cadrul căreia îmi desfășor 
activitatea, este o unitate cu un pro
fil complex și care a dovedit din 
plin că es.te capabilă să asigure agri
culturii din zonă soiuri și hibrizi 
valoroși, adaptați condițiilor zonelor 
de influentă, semințe din categorii 
biologice superioare, tehnologii mo
derne. de inaltă eficientă. Pe baza 
cunoașterii aprofundate a cerințelor 
producției, în strinsă colaborare cu

„Spirit 
de economie 
in utilizarea 

resurselor 
energetice"

Programul privind asigurarea pro
ducției de energie, folosirea rațio
nală a energiei electrice, termice și 
a gazelor naturale și regimul de lu
cru al unităților economice și socia
le pe perioada de iarnă 1988—1989, 
aprobat de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., are o deose
bită însemnătate pentru desfășura
rea normală a activității în toate do
meniile. în acest sens, imediat după 
apariția in presă a comunicatului 
privind amintita ședință a Comite
tului Politic Executiv, lucrătorii sec
ției turnătorie au dezbătut in colec
tiv cum trebuie să acționăm pentru 
reducerea în continuare a consumu
lui de energie electrică și încadrarea 
strictă în normele de consum apro
bate. In intreprindere avem întoc
mit de pe acum un program special 
de măsuri. La turnătoria de oțel 
și fontă am trecut la reanaliza- 
rea și echilibrarea schimburilor 
și formațiilor pe, fiecare loc de mun
că, la funcționarea decalată a cup
toarelor electrice de oțel pentru a- 
platizarea curbei de sarcină. în spe
cial in orele de vîrf, și încadrarea în 
cotele alocate pe toate zilele săptă- 
minii. De asemenea, o dată cu fina
lizarea montării arzătoarelor autore- 
generative la cuptoarele de trata
ment termic primar, au fost stabilite 
sarcini concrete pe fiecare om al 
muncii din secție, în scopul reali
zării producției cu consumuri cît mai 
mici de energie electrică si gaz me
tan, măsuri similare fiind aplicate 
in toate secțiile și atelierele între
prinderii.

Trebuie insă să fim aceiași buni 
gospodari și la locul de muncă, și 
acasă. De aceea, eu și familia mea 
vom economisi cu grijă energia elec
trică. eliminind orice formă de risi
pă a acesteia, conștienți că astfel 
contribuim la efortul general de u- 
tilizare cit mai rațională a energiei 
electrice de care dispune economia 
națională. Știm că. practic, și kilo- 
wații-oră economisiți in gospodăriile 
populației contribuie la mai buna 
funcționare a unităților productive, 
ceea ce înseamnă produse mai mul
te necesare economiei naționale și 
nouă, tuturor. Iar măsurile propuse 
de tovarășul Nicolae Ceausescu și 
cuprinse. în Decretul privind majo
rarea consumurilor normate lunare 
si reducerea tarifelor Ia energia e- 
lectriță livrată populației pun din 
nou cu pregnanță in lumină grija 
statornică a partidului si statului 
pentru îmbunătățirea continuă a ni
velului de trai al întregului popor. 
Pentru că, iată, o dată cu măsurile 
de majorare a retribuțiilor, de care 
au si început să beneficieze milioa
ne de oameni ai muncii, se iau alte 
măsuri care vin in sprijinul nostru. 
Eu și tovarășii de muncă sîntem 
profund recunoscători tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru tot ceea 
ce face spre binele nostru, al tu
turor, și vom răspunde acestei griji 
prin fapte demne pentru calitatea 
de comunist, de om al muncii.

Spiridon TOMEGEA
muncitor oțelar la secția turnătorie 
a întreprinderii de utilaje și piese 
de schimb din Suceava

organele agricole și cu unitățile de 
producție, cercetătorii stațiunii au 
obținut unele rezultate de valoare, 
care se regăsesc in sporurile mari 
de recoltă înregistrate in ultimii ani. 
Activitatea noastră a fost axată pe 
crearea unor soiuri și hibrizi cu pe
rioada de vegetație scurtă. Precoci
tatea este o însușire care ne intere
sează la toate plantele, însă cu mai 
multă acuitate se pune această pro
blemă la porumb. Și aceasta dato
rită unor multiple avantaje. în zo
nele mai umede și răcoroase, unde 
condițiile climatice și îndeosebi tem
peratura sint mai puțin prielnice 
porumbului, factorul limitativ al 
producției îl constituie perioada de 
vegetație. Numai formele de po
rumb cu perioada de vegetație 
scurtă pot reuși in asemenea con
diții. Hibrizii timpurii pot asigura, 
prin respectarea tehnologiilor speci
fice de cultură, producții mari și 
constante.

Dar. așa cum a atras atenția to
varășul Nicolae Ceaușescu la recen
ta consfătuire de lucru pe probleme 
de agricultură, nu orice formă tim
purie ne interesează, ci numai acele 
soiuri și hibrizi care sint in același 
timp și foarte productivi. îndeplini
rea acestei sarcini, deosebit de difi
cilă, este posibilă, așa cum o dove
desc soiurile și hibrizii creați în țara 
noastră. Aici intervine iscusința cer
cetătorului de a rupe, prin metode 
genetice, corelația foarte strinsă in
tre timpurietate și producție. Se cu
noaște că între aceste două carac
teristici există o legătură foarte 
strinsă. Cu cit soiurile sau hibrizii 
sint mai timpurii, cu atît au ten
dința să fie mai puțin productivi și 
invers. Prin metode și tehnici spe
ciale de genetică, această legătură 
a putut fi desfăcută, asigurindu-se 
in acest fel obținerea de soiuri și hi
brizi de plante cu o perioadă de ve
getație foarte scurtă, dar și foarte

Recoltarea sfeclei de zahăr se 
situează printre lucrările priori
tare în această perioadă, ,1a execu
tarea căreia trebuie mobilizate for
țele necesare pentru respectarea 
întocmai a programelor stabili
te, intrucit orice dereglare sur
venită pe fluxul recoltare, 
transport și livrare a sfeclei de
termină perturbații serioase in 
funcționarea fabricilor, dar și pier
deri de zahăr datorate depozitării 
sfeclei pe cîmp timp măi îndelun
gat. Din datele comunicate de Mi
nisterul Agriculturii rezultă că, * 2 

satu mare: Activitatea este bună și in cimp și la fabrica prelucrătoare

MEHEDINȚI: Ritm mai intens la culesul si transportul producției

pină in seara zilei de 10 octombrie, 
sfecla de zahăr a fost recoltată de 
pe 49 la sută din suprafețele culti
vate., în unele județe, printre care 
Covasna, Harghita și Suceava, rea
lizările reprezintă numai 4—21 la 
sută din prevederi. Totodată, în li
nele județe s-au creat decalaje mari 
între cantitățile de sfeclă re
coltate Și cele transportate la fa
bricile de zahăr. Datorită carențe
lor existente în organizarea muncii 
la recoltat și la transportul pro
ducției, in multe unități rămin pe

îmbunătățirilor și perfecționărilor a- 
dilse procesului tehnologic, c.a și prin 
ridicarea nivelului de pregătire pro
fesională a lucrătorilor noștri".

Faptul că fabrica funcționează in 
condiții bune are și o altă explicație : 
strădania tot mai vizibilă a cooperati
velor agricole producătoare de sfeclă 
de a asigura materia primă necesa
ră. Mai exaot — s-a realizat o co
relare optimă intre ritmul de recol
tare a sfeclei de zahăr si ritmul 
de prelucrare pe care îl poate reali
za fabrica.

în această privință, șeful compar
timentului agricol al întreprinderii. 
Emil Văleanu, ne spunea că răcirea 
timpului după ploile căzute la sfir- 
șitul săptăminii trecute permite tre
cerea fără nici o reținere și la con
stituirea silozurilor de lungă durată 
pe platforme special amenajate, care 
asigură o bună conservare a prețioa
sei materii prime, nemaiexistind pe
ricolul deshidratării și pierderii con
comitente a unui procentaj din con
ținutul in zahăr. Astfel de platfor
me sint amenajate — una în incinta 
fabricii, iar altele la bazele de re
cepție Berveni, Tiream, Moftin. Re- 
sighea și două la Satu Mare. Desi
gur, concomitent continuă livrarea 
sfeclei pentru silozul de utilizare 
curentă.

Avînd „cale liberă" din partea u- 
nității prelucrătoare pentru a tre
ce Ia o recoltare mai masivă, in ul
timele zile, cooperativele agricole au 
intensificat această lucrare, precum 
si transportul sfeclei, depăsindu-se 
cantitățile stabilite in grafic. Astfel.

cursul zilei pentru că s-au asigurat 
mijloacele necesare. „încă de la 
declanșarea campaniei agricole de 
toamnă — ne spune ing. Adriana 
Vizitiu, președintele unității —» in 
raport de volumul de muncă pre
văzut. noi ne-am repartizat in așa 
fel forțele incit să ne încadrăm în 
epoca optimă cu toate lucrările. La 
transportul sfeclei de zahăr folosim 
atit atelajele, cit și mijloacele auto 
pentru a nu lăsa peste noapte pro
ducția in cimp".

Cu aceeași răspundere se muncește 
la recoltare și transport și la coope
rativa agricolă din Bălăcița, unde 
producția de pe 40 hectare a și 
fost livrată. Pe cele 10 hectare 
care au mai rămas s-a prevăzut ca 
atit recoltarea, cit și transportul să 
fie încheiate în ziua respectivă. For
țele au mai sporit cu incă 70 de 
cooperatori din fermele unde po
rumbul s-a terminat de recoltat. In 
unitățile din consiliul agroindustrial 
Recea, sfecla de zahăr ocupă 575 hec
tare. Pe parcursul unei zile se trans
portă atit cit se recoltează : adică 
3 500—3 700 tone.

Am urmărit ritmul acestei lucrări 
și in alte unități. Prima constatare 
este aceea că, in unele locuri, la re
coltarea sfeclei de zahăr se află încă 
un număr mic de oameni. Aceasta si 
explică faptul că, intr-o zi bună de 

zarea continuă a tehnologiilor de 
cultură. Pentru aceasta vom aborda 
cu mai multă cutezanță metode și 
tehnici noi, care să ducă la obține
rea unor rezultate bune intr-un 
timp mai scurt. Am în vedere dez
voltarea unor cercetări de genetică, 
fiziologie si biochimie și chiar de 
inginerie genetică, care să permită 
crearea unor organisme cu însușiri 
superioare celor ce Ie utilizăm in 
prezent. Nici un moment nu trebuie 
pierdut din vedere faptul că, spre 
deosebire de alte domenii nle cer
cetării, noi lucrăm cu organisme vii, 
cu celule, cu cromozomi, cu gene. 
Or, modelarea acestora după dorin
țele și necesitățile noastre cere nu 
numai oameni cu o pregătire foarte 
bună, dar și dăruire, pasiune pentru 
profesiune, un anumit simț biologic. 
Iar acestea se formează si se dez
voltă lucrind in cimpurile experi
mentale si în laborator mii și zeci 
de mii de ore. Iată de ce introdu
cerea în activitatea noastră a teh
nicii de calcul are tocmai menirea 
să execute intr-un timp foarte scurt 
calcule complicate, care oferă con
cluzii de mare valoare practică pen
tru activitatea viitoare. în acest 
sens, în colaborare cu Centrul teri
torial de calcul electronic Suceava 
am organizat o stație de calcul, cu 
toate dotările necesare, care ne este 
de un real folos, permițîndu-ne să 
intrăm mai adine în intimitatea pro
ceselor ce se petrec în plante, sâ 
dirijăm mai concret și mai repede 
procesul de ameliorare, să depistăm 
nțai operativ și mai obiectiv varian
tele optime.

Desigur, problema liotărîtoare pen
tru continua dezvoltare a agricul
turii este transferul operativ al re
zultatelor cercetării in practică, ast
fel incit rezultatele obținute să se 
regăsească în marea producție. In 
această direcție, noi am colaborat în 

Cîmp cantități mari de sfeclă depo
zitate in grămezi, sub cerul liber, 
ceea ce mărește pericolul pierderi
lor prin deshidratarea rădăcinilor. 
Toate acestea atestă necesitatea 
impulsionării recoltării, pe de o 
parte, și a urgentării transportului 
șl livrării producției, pe de altă 
parte.

In continuare, publicăm cîteva 
din concluziile reieșite in urma in
vestigațiilor întreprinse pe această 
temă de corespondenții „Scinteii" 
din județele Satu Mare și Me
hedinți.

pină în seara zilei de 9 octombrie 
fusese recepționată o cantitate de 
21 380 tope, cu 1 280 tone mai mult 
față de cea prevăzută in grafic. De 
altfel, această intensificare a recol
tării sfeclei a creat și posibilitatea 
de a se elibera de urgență, in între
gime, o anumită suprafață destinată 
însămințării cu griu — de circa 1 600 
hectare din totalul celor 3 540 ha 
cultivate cu sfeclă în județul Satu 
Mare. Numeroase unități agricole 
respectă întocmai graficele de re
coltare și livrare a sfeclei. Așa sint 
cooperativele agricole Petrești, Fo- 
ieni, Urziceni, Căpleni. Cămin. „So
meșul" Satu Mare, care au trecut la 
organizarea unor adevărate convoaie 
de transport al sfeclei cu atelajele 
la platformele de insilozare aflate la 
o distantă apropiată de unitățile res
pective. în felul acesta, transportul 
pe distanțe mai mari se realizează 
in exclusivitate cu mijloacele auto, 
care sint folosite mai eficient dato
rită intensificării încărcării operati
ve a acestora în unități. In această 
direcție se evidențiază cooperative
le agricole Petrești. Urziceni și alte
le, în care se asigură încărcarea me
canizată a mijloacelor auto de trans
port. Bunăoară, la cooperativa agri
colă Urziceni cele 3 autocamioane 
de mare capacitate si două tractoare 
cu remorci ale unității realizează 
zilnic fiecare în ultima perioadă cite 
două transporturi cu sfeclă și trei 
cu porumb la bazele de recepție. Un 
exemplu demn de urmat.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii"

muncă, in consiliul agroindustrial 
Devesel s-au recoltat numai 6 ha, în 
consiliul Gogoșii — 3 ha, iar in con
siliul Vinju Mare — doar 7 ha. 
Surprinde și un alt aspect. în uni
tățile de pe raza consiliilor agroin
dustriale Gogoșu și Devesel recolta
rea porumbului se apropie de sfîrșit. 
Există deci forță de muncă dispo
nibilă. Atît conducerile unităților, cit 
și consiliile populare de aici consi
deră — lucru ce nu poate fi acceptat 
— că sfecla de zahăr se poate recolta 
și mai tirziu. fără a înțelege că este 
obligatorie încadrarea în graficele de 
recoltare și de livrare a producției 
necesare fabricilor prelucrătoare. Și 
o altă constatare : atît aici, cît si în 
alte unități — cum sint cele de pe 
raza consiliilor agroindustriale Vinju 
Mare, Gruia și Obirșia de Cimp — 
transportul nu a fost corelat cu 
ritmul recoltării. Pornind de la 
aceste constatări, comandamentul ju
dețean pentru agricultură a stabilit 
măsuri imediate .menite să impulsio
neze ritmul executării acestei lucrări. 
Dovadă că pînă la 11 octombrie pro
ducția s-a strîns de pe 1 224 hectare, 
reprezentind 45 Ia sută din suprafața 
cultivată, iar transportul a crescut 
simțitor.

Virqiliu TATARU
corespondentul „Scinteii"

acest sens cu organismele agricole, 
cu specialiștii din producție, cu me
canizatori și membrii cooperatori. 
Mai intîi am pus la dispoziția uni
tăților tehnologiile corespunzătoare, 
organizind dezbateri cu specialiștii 
și membrii cooperatori atit in ca
drul invățămintului agrozootehnic, 
unde și cercetătorii noștri sint lec
tori, cît și în cîmp, la fața locului. 
Ia aplicarea fiecărei verigi din teh
nologie. Totodată, am organizat fer- 
me-pilot nu numai pe terenurile 
stațiunii, dar si pe cele ale unor 
cooperative agricole de producție 
care întrunesc condițiile de aplicare 
a tehnologiilor. Deosebit de impor
tant este insă ca în procesul de 
prelucrare a rezultatelor cercetării 
în producție să existe o perfectă co
laborare și un interes deosebit atit 
din partea cercetătorului, cit și din 
partea unității agricole respective, 
îndeosebi a specialistului din pro
ducție.

Cerințele formulate de conducerea 
partidului ne-au determinat să îm
bunătățim substanțial programul ju
dețean de introducere in producție 
a rezultatelor cercetării. în acest 
scop, vom spori viteza de realizare 
a noi soiuri și hibrizi, grăbind ast
fel ritmul de înlocuire a soiurilor 
vechi cu cele noi, producerea unor 
cantități mai mari de sămință din 
categorii biologice superioare. De 
asemenea, vom antrena în mai mare 
măsură pe specialiștii din unitățile 
agricole la activitatea de cercetare, 
iar la rindul lor cercetătorii se vor 
implica mai responsabil in activita
tea de producție, indeplinindu-se 
astfel mai bine sarcinile ce ne revin 
pe linia sporirii recoltelor la nivelul 
exigențelor noii revoluții agrare.

Mihai CRISTEA,
director. Stațiunea de cercetări 
agricole Suceava

opinie.de
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TOVARĂȘUL NIC OLAE CEAUȘ E S C U 
a inaugurat Tîrgul internațional București

(Urmare din pag. I) ducere a navelor prin satelit, pre
cum și echipamentul anticoliziune 
— ARPA — care se realizează pen
tru vapoarele românești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au fost in
vitați să viziteze spațiile rezervate 
în expoziție bunurilor de consum 
electronice și electrotehnice, în pro
ducția cărora întreprinderile româ
nești de profil au dobîndit succese 
importante, atestate, printre altele, și 
de solicitările de peste hotare. Se 
disting. între exponate, liniile acus
tice de înaltă fidelitate, radiocaseto- 
foanele portabile, incintele acustice, 
televizoarele alb-negru și color, fri
giderele și congelatoarele, mașinile 
automate de spălat.

Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a apre
ciat calitatea exponatelor — din cape 

"mărfea majoritate: sijit produse * poi 
sau modernizate — indicînd condu
cerii ministerului, specialiștilor să 
continue procesul de modernizare a 
tuturor mașinilor și echipamentelor 
din nomenclatorul ramurii, astfel in
cit industria românească să fie 
dotată la nivel tehnologic și calitativ 
cit mai înalt.

S-au vizitat, în continuare, stan
durile rezervate industriei construc
țiilor de mașini. ramură larg repre
zentată și la actuala ediție a tîrgului. 
în pavilionul central sint expuse 
subansamble pentru industria de 
autovehicule, de tractoare și aero
nautică, motoare de diverse capaci
tăți pentru autocamioane, tractoare 
și autoturisme de teren, rulmenți, 
cuzineți, alte accesorii folosite în 
construcția de mașini.

Prin machete, planșe și fotografii 
este ilustrată ampla dezvoltare și 
modernizare pe care a cunoscut-o, 
in ultimele două decenii, întreaga ra
mură, și mai cu seamă industria na
vală, aeronautica, construcția de 
tractoare și mașini agricole, cea a 
mijloacelor de transport feroviar și 
rutier.

Pe platformele în aer liber din 
apropierea pavilionului central sînt 
expuse, într-o gamă variată, auto
camioane de diverse capacități, auto
tractoare, autobasculante, autospe
ciale, realizate la întreprinderile de 
profil din Brașov și Mîrșa pentru 
transporturile urbane și interurbane, 
ca și pentru turism, autobuze, tro
leibuze. autoutilitare, microbuze, 
creații ale întreprinderii „Autobu
zul11 din Capitală. Un loc important 
este rezervat modelelor noi sau îm
bunătățite, în diverse variante con
structive, de automobile „Dacia11 
1 310 și 1 320. „Oltcit11, ca și de auto
turisme de teren Aro 24 și Aro 10. 
Exponatele prezentate _ constituie 
încă o dovadă a capacității indus
triei românești constructoare de mij
loace de transport, care realizează în 
prezent mai bine de 300 de tipodi- 
mensiuni de autovehicule pentru ce
rințele economiei naționale, precum 
și pentru export.

firmelor românești pun in lumină 
realizările obținute de oamenii mun
cii din țara noastră in ampla și 
complexa acțiune desfășurată din 
inițiativa și sub directa îndrumare 
a secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, vizînd per- 

. fecționarea întregii activități de con
cepție. proiectare și execuție in toa
te ramurile economiei naționale, mai 
buna organizare și modernizarea 
proceselor de producție, ale cărei e- 
fecte se regăsesc atît in planul spo
ririi productivității muncii și eficien
tei economice, cit și in cel al ridi
cării continue a nivelului tehnic și 
calitativ al produselor.

în pavilionul central, unde a în
ceput vizita, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au ,fost ml'ățțșate pro- 
duse reprezentativă realizate în uni
tățile Ministerului Ihdustriei Elec
trotehnice, sector a cărui' dezvoltare 
este semnificativă pentru nivelul 
înalt de tehnicitate atins de indus
tria românească. Se remarcă aici 
noile tipuri de microcalculatoare cu 
viteze de lucru sporite și perfor
manțe îmbunătățite, stația de pre
lucrare a imaginilor transmise prin 
satelit, sistemele de proiectare asis
tată de calculator, cele pentru con
trol nedistructiv cu ultrasunete, 
echipamentele periferice, sistemul 
pentru analiza automată digitală a 
imaginilor. Robotica Se regăsește în 
diferitele sisteme de automatizări 
complexe — mașini-unelte, celule și 
linii flexibile, in noua generație de 
sisteme de comenzi numerice — 
care asigură o productivitate ridica
tă și performanțe tehnico-funcțio- 
nale superioare în realizarea pro
duselor. Rețin atenția roboții pen
tru sudură in' mediu de bioxid de 
carbon, cei pentru sudură și montaj 
în industria de autoturisme, pentru 
medii grele de lucru in industria 
chimică, pentru paletizare, robotul 
specializat in instruirea personalu
lui ce utilizează instalațiile și apa
ratura de automatizare, precum și 
noua generație de sisteme automate 
de comandă pentru roboții folosiți 
in operațiunile de control al calită
ții pieselor sudate.

Produsele prezentate pun în evi
dență liniile principale de acțiune 
ale industriei electrotehnice româ
nești pentru materializarea orientă
rilor și indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a programelor 
speciale adoptate în vederea per
fecționării întregii activități, de la 
proiectare la fabricația de serie a 
unor mașini și utilaje de mare com
plexitate. destinate atît echipării ca
pacităților de producție din țară, cit 
și unor parteneri de contract de 
peste hotare.

Sectorul care găzduiește o gamă 
largă de mașini-unelte-agregat. 
strunguri automate cu comandă nu
merică computerizată, celule flexi
bile. centre de prelucrare pune in 
lumină faptul că tehnica de calcul 
este transpusă în procesele de pro
ducție din tot mai multe ramuri in
dustriale, si mai ales în cele care 
se ocupă de prelucrarea metalelor. 
Sint expuse, de asemenea, agrega
te pentru procese tehnologice în vid, 
laseri cu destinație industrială sau 
medicală.

Secretarul general al partidului a 
urmărit modul de funcționare a 
unor mașini complexe, s-a interesat 
de randamentul acestora, de precÎȚ 
zia prelucrărilor, de alți parametri 
tehnico-funcționali.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au vizitat 
standurile în care sint expuse pro
duse ale mecanicii fine și opticii : 
aparate de măsură și control elec- 
tronizate, aparatură optică medica
lă, microscoape. Vizita a continuat 
in sectorul unde sint prezentate 
produse destinate automatizării pro
ceselor de fabricație din sectoare 
prioritare ale economiei — energe
tică, minerit, petrochimie, metalur
gie. energetică nucleară — ce sint 
realizate la un înalt nivel tehnic, 
competitive pe plan mondial. Sint 
înfățișate apoi preocupările spe
cialiștilor pentru îmbunătățirea 
echipamentelor de telecomunicații, 
fiind prezentate noile modele de 
centrale telefonice automate, apara
te telefonice, echipamente pentru 
telecomunicații. Se remarcă siste
mul electronic computerizat de con

La rîndul său, industria aeronau
tică românească este prezentă cu di
verse tipuri de elicoptere, planoare 
și motoplanoare, avioane utilitare, 
machete ale aeronavei Rombac, pre
cum și motoare, diverse piese și sub
ansamble. Sint expuse, totodată, în 
cadrul unor standuri speciale, ma
chetele unor noi tipuri de nave con
struite de industria navală româ
nească.

Un alt sector distinct al industriei 
construcțiilor de mașini îl reprezintă 
cel al mijloacelor de transport fero
viar. ale cărui exponate — locomo
tive diesel hidraulice, vagoane de 
marfă și pentru pasageri, diverse 
subansamble și accesorii — sint in 
măsură să ilustreze semnificativ evo
luția dinamică a acestei ramuri. In 
același perimetru sint expuse, de 
asemenea, o gamă variată de mașini 
și utilaje, instalații și echipamen
te pentru industria construcțiilor.

Bine reprezentată este industria 
constructoare de tractoare si mașini 
agricole. Este etalată întreaga paletă 
de tractoare realizate la ora actuală, 
cu puteri variind între 26 si 180 CP, 
aparținind celei de-a treia generații, 
cu modele îmbunătățite, cu design 
modern si cu parametri tehnici su
periori. Rețin atenția, de asemenea, 
semănătorile, combinele cerealiere, 
alte mașini si utilaje agricole.

Sint vizitate, totodată, standurile 
destinate industriei constructoare de 
utilai petrolier, sector' in care tara 
noastră ocupă unul din primele 
locuri în lume în ceea ce privește 
producția si volumul exportului. 
Dintre exponate se remarcă diverse 
instalații de forai si de extracție a 
țițeiului și gazelor, machete ale 
unor instalații de forai marin, a

gregate de cimentare, unități de 
pompare, sape de forai, alte com
ponente si piese de schimb, instala
ții si utila ie folosite in industria 
minieră, ca si în cea energetică.

Apreciind realizările obținute în 
construcția de masipi. mai ales în 
ceea ce1 privește modernizarea si di
versificarea produselor. secretarul 
general al partidului a cerut spe
cialiștilor si factorilor de răspundere 
să se preocupe in continuare pen
tru lărgirea gamei de utilizare a ma
șinilor si instalațiilor, pentru înnoi
rea mai accentuată a 'produselor, 
concomitent cu reducerea consumu
rilor de materii prime si materiale.

Exponatele industriei metalurgice 
nun în lumină dezvoltarea rapidă a 
acestei ramuri în ultimii ani. în 
care baza materială, tehnologiile de 
lucru si structura sortimentală a 
fabricației ' au cunoscut. ; profunde 

' trânstdffhăH. Pe. lingă produsele ex
portate în mod tradițional de între
prinderile metalurgice românești. în 
standurile lor de la actuala ediție a 
T.I.B. se află o serie de noutăți — 
laminate din oteluri inoxidabile sau 
de înaltă puritate, țevi, burlane și 
prăjini de mare rezistentă pentru 
industria extractivă, material tubu
lar pentru plgtfprmele de forai ma
rin. table electrotehnice și altele. Un 
loc important îl ocupă conductele 
sudate cu diametrul de 1 220 .mm. 
pentru transportul gazelor naturale 
si produselor petroliere — expuse 
pentru prima dată —. tablele groase 
pentru construcția reactoarelor din 
industria chimică, diferite tipuri de 
oteluri speciale destinate industriei 
constructoare de mașini. în cadrul 
standului este prezentată, de aseme
nea. o mare varietate de produse 
trefilate, sîrme. cabluri de fracțiune, 
electrozi de sudură cu destinare 
specială, precum si diferite sorti
mente de cord metalic utilizate in 
producția de anvelope.

Apreciind realizările din ultimul 
an ale industriei metalurgice, secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a cerut cadrelor 
de conducere din ministerul de 
profil, specialiștilor să acționeze 
pentru lărgirea gamei sortotipodi- 
mensionale a produse1 or. pentru a 
satisface, într-o măsură mai mare, 
necesitățile economiei naționale si 
solicitările la export.

Preocuparea specialiștilor români 
pentru realizarea unor produse de 
înaltă tehnicitate, inglobind invenții 
de valoare deosebită, este pusă in 
relief si de exponatele din dome
niul transporturilor si telecomuni
cațiilor. Un spațiu amplu este re
zervat instalațiilor si aparatelor me
nite să contribuie la sporirea gra
dului de mecanizare si automati
zare a lucrărilor din porturi și stații 
de cale ferată, precum și la întări
rea siguranței circulației feroviare. 
Se remarcă, atît prin noutate, cit și 
prin originalitatea concepției, apara
tura pentru verificarea și reglarea 
dispozitivelor electronice ale loco
motivelor. vitezometrul-radar pen
tru automatizarea activității triaje
lor de cale ferată, precum și simu
latoarele pentru instruirea conducă
torilor diferitelor mijloace de trans
port, ce reprezintă aplicații origi
nale ale tehnicii de calcul.

Secretarului general al partidului 
i-au fost înfățișate noile creații in
troduse in fabricația curentă în ve
derea eliminării efortului valutar, 
cum sînt bateriile de nichel-cadmiu, 
întrebuințate in transportul fero
viar și în radiotelefonie. și agrega
tul pentru condiționarea aerului in 
cabinele aeronavelor.

Au reținut atenția, totodată, crea
țiile din domeniul telecomunicațiilor.

Un mare număr de planșe și ma
chete înfățișează sugestiv posibilită
țile unităților românești de specia
litate în,. construirea de aeroporturi, 
poduri, viaducte, porturi maritime și 
fluviale, căi ferate.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu le-au fost 
prezentate, in continuare, unele din 
produsele reprezentative ale marilor 
combinate si întreprinderi din cadrul 
Ministerului Industrializării Lemnu
lui și Materialelor de Construcții, ce 
se bucură de aprecieri din partea 
beneficiarilor externi. în standurile 
rezervate industriei mobilei sînt reu
nite diverse grupe de produse, cu un 
înalt grad de prelucrare și prezen
tate întri-un design modern. O pon
dere importantă o detne mobila de 
artă, realizată in diferite stiluri, 
care asigură atit valorificarea supe
rioară a masei lemnoase, cit si li
vrarea unor piese-unicat. extinderea 
piețelor de desfacere. Sint prezenta

te. de asemenea, piese de mobilier 
cu finisaje superioare, diferite gar
nituri, precum și numeroase obiec
te decorative din lemn, instrumente 
muzicale, articole pentru sport. în 
standurile materialelor de construc
ții se impun atenției articolele de 
feronerie, camerele de baie complet 
echipate, diversele sortimente de li
noleum, tapet, ca și de placaje, par
chet și paneluri, mult solicitate la 
export și care pun în valoare re
sursele interne de materii prime, 
priceperea oamenilor muncii din a- 
ceastă ramură a industriei.

O impresie deosebită lasă standu
rile cu produse ale unităților din 
industria sticlei și ceramicii fine. 
Din bogata colecție a ofertei româ
nești pentru produsele de profil, aici 
sînt înfățișate o mare varietate de 
servicii din sticlă, faianță. porțe
lan și cristal, lustre, obiecte decora
tive, toate inglobind un volum ridi
cat de prelucrare a materiilor prime 
Ia parametri superiori de calitate.

Secretarul general al partidului a 
recomandat să se acționeze mai stă
ruitor pentru diversificarea produse
lor, mai ales a celor din faianță, a 
corpurilor de iluminat, a articolelor 
din cristal, precum și sporirea volu
mului exportului de mobilier prin 
creșterea- calității, funcționalității și 
frumuseții acestuia.

Dezvoltarea puternică pe care a 
cunoscut-o in ultimii ani industria 
extractivă; contribuția sa sporită la 
asigurarea bazei de materii prime și 
energetice a țării, îndeosebi prin va
lorificarea resurselor interne, sînt 
relevate prin intermediul unor pa
nouri, grafice și machete. Ele ilus
trează materializarea eforturilor de
puse de specialiștii români in direc
ția creșterii gradului de mecaniza
re a lucrărilor și, pe această bază, 
a măririi productivității muncii și a 
volumului de substanțe minerale 
utile puse la dispoziția economiei 
naționale.

Sînt înfățișate cele mai noi reali
zări în domeniul construcției de o- 
biective, instalații și utilaje com
plexe. de mare randament, pentru 
extracția cărbunelui, minereurilor fe
roase și neferoase, substanțelor ne
metalifere. petrolului și gazelor, e- 
xecutate atît în țara noastră, cit și 
în străinătate. în cadrul unor im
portante acțiuni de cooperare.

La rindul ei. energetica este pre
zentă in expoziție cu un stand ce 
pune in lumină bogata experiență 
dobindită in România in ceea ce pri
vește realizarea de‘baraje și hidro
centrale de diverse capacități, în 
construcția de agregate pentru pro
ducerea și transportul energiei e- 
lectrice și termice, de aparatură de 
înaltă și joasă tensiune, de echipa
mente specifice acestui sector. Este 
reliefată. în acest context, activita
tea desfășurată de specialiștii noș
tri pentru construirea și montarea 
în diferite țări a unor centrale e- 
lectrioe. linii de înaltă tensiune, pen
tru realizarea unor lucrări complexe 
de electrificare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au vizitat, 
în continuare, standurile rezervate 
chimiei și petrochimiei.

Panouri, grafice și numeroase ex- 
poflate.reflectă nivelul actual de, dez
voltare al acestei faifiuri. a cărei 
pondere în volumul total al expor
tului de produse industriale al ță
rii este de peste 25 la sută.

Este bine pusă în evidență contri
buția hotăritoare a creației științi
fice originale desfășurată sub îndru
marea de înaltă competență a to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu la dezvoltarea ca
pacităților de producție, la elabo
rarea unor procedee tehnologice mo
derne. la realizarea de materiale noi, 
la ridicarea nivelului tehnic, calita
tiv și de competitivitate al produ
selor.

Din rîndul exponatelor se remar
că produsele chimiei anorganice și 
organice — soda calcinată și caus
tică, diversele săruri, alcooli, fenoli, 
aminele, precum și grupa de pesti
cide cu eficacitate ridicată.

Un loc aparte este rezervat sec
torului de plasțifianti. unde sînt. pre
zentate o serie de produse origina
le. ce se bucură de apreciere pes
te hotare ■— cauciucul poliizoprenic 
și cauciucul etllenă-propilenă-dienă, 
polimerii și masele plastice,, o va
riată gamă de îngrășăminte chimi
ce. precum și produsele chimiei de 
mic tonaj, cu un grad avansat de 
prelucrare a materiilor prime — 
lacuri, vopsele, grunduri, emailuri 
sau coloranți. Sint înfățișate, de a- 
semenea. ultimele realizări ale in
dustriei de medicamente și cosme
tice, de fibre și fire sintetice.

Bine reprezentate sint și articolele 
din cauciuc, în ansamblul cărora se 
disting noutățile din domeniul fa
bricației de anvelope radiale pentru 
autoturisme, tractoare și alte mij
loace de transport rutier, precum și 
produsele fotosensibile purtînd mar
ca „Azomureș11. Semnificativ pen
tru nivelul tehnic atins de chimia 
românească este și standul de me
tale neferoase și rare, unde sint 
etalate produse de profil într-o 
gamă variată : cupru de înaltă pu
ritate pentru conductori electrici, 
aliaje de aluminiu pentru aeronau
tică și cele folosite la fabricarea 
autoturismelor.

Pe parcursul vizitei, secretarul 
general al partidului a recomandat 
sporirea eforturilor in vederea di
versificării gamei coloranților aflați 
în fabricație, dezvoltarea producției 
de cosmetice, sporirea volumului de 
mase plastice prelucrate, atît pen
tru articole de folosință casnică, 
cit și pentru industria de autotu
risme.

Un spațiu cuprinzător în cadrul 
expoziției este ocupat și de produ
sele din domeniul agriculturii, in
dustriei alimentare, contractării și 
achiziționării produselor agricole, 
întreprinderile de comerț exterior 
„Romagrimex11, „Prodexport11 și 
„Fructexport-Agroexport11 prezintă 
semințe de cereale, legume și plan
te tehnice din cele mai valoroase 
soiuri și hibrizi, cu potențial pro
ductiv ridicat, medicamente și vac
cinuri de uz veterinar, precum și 
mașini și echipamente agricole rea
lizate de unități specializate.

O gamă largă de produse din 
’emn, sticlărie și ceramică eviden
țiază^ activitățile de mică industrie 
desfășurate în cadrul cooperativelor 
agricole de producție. Totodată, sînt 
prezentate o serie de produse de 
morărit și panificație, conserve de 
leg(ume și fructe, preparate din car
ne și pește, produse zaharoase, 
fructe și legume în stare proaspătă, 
plante ornamentale.

Un loc important in expoziție o- 
cupă și produsele industriei ușoare. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au apreciat 
cele mai noi modele de confecții, 
tricotaje, țesături, Încălțăminte, pro
duse de marochinărie. care atrag a- 
tenția prin varietatea modelelor și 
calitatea lor. Cele peste 8 000 de 

sortimente expuse la actuala ediție 
a tîrgului atestă preocuparea lucră
torilor din această ramură de a în
noi permanent tehnologiile de fa
bricație, de a valorifica superior 
materia primă și materialele, de a 
diversifica gama sortimentală, co
respunzător cerințelor populației și 
solicitărilor lă export.

O gamă largă de bunuri de con
sum a fost prezentată si de unită
țile aparținînd Ucecom și Centro- 
coop, care reflectă preocupările oa
menilor muncii din aceste sectoare 
pentru valorificarea superioară a 
resurselor locale și pentru diversi
ficarea producției.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat, 
de asemenea, pavilioanele naționale 
ale țărilor participante la tirg. pre
cum si standurile firmelor străine. 
Prezența unui mare număr de expo
zanți' de pește hotare reflectă largul 
interes manifestat față de actuala 
ediție a T.I.B.. aprecierea de care 
se bucură peste hotare produsele 
românești.

Sînt prezente cu pavilioane națio
nale Albania. Australia. Austria. Bel
gia. Bulgaria. Canada. Cehoslovacia. 
Chile. Cuba. Egipt. R.D. Germană. 
R.F. Germania. India. Irak.' Israel, 
Italia. Iugoslavia. Japonia. Libia, 
Norvegia. Pakistan. Polonia. Spania, 
Suedia. S.U.A.. Tunisia. Turcia. Un
garia, U.R.S.S. și Zair. Participă, de 
asemenea. Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei. în afara acestora. 
Ia tirg iau parte o serie de firme 
individuale din Austria. Belgia. Ci
pru, Danemarca, Elveția, R.F. Ger
mania. Grecia. Italia. Japonia. 
Liechtenstein. Marea Britanie. Olan
da. Portugalia. S.U.A. si altele.

In timpul vizitării acestor pavi
lioane. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați de reprezentanți ai guver
nelor unor țări participante la tirg. 
de șefii misiunilor diplomatice acre
ditați în tara noastră.1 de conducăto
rii firmelor străine, care și-au ex
primat satisfacția de a fi nrezenti 
la această importantă manifestare 
economică si comercială organizată 
în România, de a primi cu acest 
prilej vizita șefului statului român.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost transmise, de către repre
zentanții unor tari participante, sa
lutul șefilor lor de stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit si a transmis, la rindul 
său. șefilor de state si de guverne 
din tarile respective un salut cor
dial si cele mai bune urări.

In timpul vizitării pavilioanelor 
străine au fost relevate bunele ra
porturi de prietenie și colaborare 
existente între România și statele 
.reprezentate la T.I.B. ’88. precum și 
posibilitățile largi de extindere a a- 
cestor relații.

Examinînd cu interes pro
dusele prezentate. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cu 
reprezentanții firmelor străine, ex- 
primind convingerea că actuala edi
ție a Tîrgului internațional Bucu
rești va prilejui mai buna cunoaște
re a realizărilor obținute de Româ
nia. și țările participante în diferite 
domenii, de a dezvolta în continua
re raporturile economice, de a di
versifica schimburile comerciale și 
cooperarea bilaterală reciproc avan
tajoasă.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat tuturor participantilor la 
actuala ediție a Tîrgului internațio
nal București urări de succese tot 
mai mari in activitatea lor.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați din nou. 
cu entuziasm, de mii și mii de 
bucuresteni aflati în incinta com
plexului expozițional. care scandau 
cu însuflețire numele partidului și 
secretarului său general.

Tîrgul internațional București evi
dențiază puternicul potențial eco
nomic al României, disponibili
tatea sa pentru extinderea con
tinuă a schimburilor comerciale, do
rința tării noastre de a dezvolta co
laborarea și cooperarea cu toate 
statele lumii. Și ediția din acest 
an a T.I.B. este o sinteză semnifi
cativă a importantelor realizări ale 
economiei naționale, ce pune în lu
mină capacitatea creatoare a po
porului nostru, hotărîrea lui de a 
înfăptui, sub conducerea partidului, 
a secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. planurile si pro
gramele de dezvoltare economico- 
socială a patriei, obiectivele stabili
te de Congresul al XIII-lea și Con
ferința Națională ale P.C.R., care a- 
sigură înflorirea continuă a Româ
niei socialiste, bunăstarea si ferici
rea întregii națiuni.

k
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Cînd critica și autocritica 
sînt în... haine de lucru

învățămmtul superior seral 
-la nivelul exigențelor unei temeinice pregătiri

Mai întii. două momente. Evident, 
cu conștiința că ele se înscriu in 
sfera fantelor obișnuite. Dar nu o 
dată obișnuitul concentrează in el 
si distilează esențe. Primul : eram 
în zona de lucru „Granitul*1 a me
troului bucureștean. Inginerul co
munist Ștefan Sevastian, membru al 
biroului organizației de bază, tocmai 
punea punct unei convorbiri telefo
nice : „Păi, ce facem, ne tîrguim 7 
Sigur că. fată de calitatea necores
punzătoare a lucrărilor, am luat 
măsuri. Dar numai cu... nemulțumi
rea mea personală asemenea lipsuri 
nu se înlătură. Fiecare poartă răs
punderea pentru lucrul pe care îl 
face. Nu, nu dau înapoi. Și mai 
spuneti-i șefului dv. că nu asa l-am 
învățat eu să muncească în anii în 
care am mîncat. împreună, pîinea 
meseriei**. La citeva minute apoi, 
în tunelul arcuindu-se perfect. pe 
unde vor alerga curind garniturile 
metroului, fată in fată cu un tine
rel : „Dumneata ?“. îl întreabă 
același Ștefan Sevastian, care are 
răspunderea brigăzii ce acționează 
aici. Ni s-a părut, ori tonul lui eră 
chiar ceva mai aspru decit adinea
uri. la telefon 7 „Sînt de la centra
lă". „Și casca <de protecție 7“ 
„Păi !“ „Uite casca mea. Și să nu 
mai pui niciodată piciorul în tunel 
fără cască. Aici regulile nu sînt fă
cute ca să fie... excepție de la 
regulă".

Cu un asemenea „preambul", dis
cuția — purtată în frontul de lucru, 
în tunel, la suprafață — despre cri
tică. autocritică se leagă firesc. 
Cristian Horvat. adjunctul secreta
rului biroului organizației de bază, 
cu care vorbim chiar in frontul de 
lucru, din adine, recurge la un ar
gument forte :

— Azi — era sfîrșit de septembrie 
— brigada noastră (nr. 4. a Antrepri
zei exploatări lucrări de construcții 
subterane. întreprinderea „Metroul" 
n.r.) îndeplinește olanul pe acest an. 
Și nu-i deloc exagerat dacă asociem 
la acest succes si atitudinea activă, 
revoluționară, pentru muncă susți
nută. o bună organizare. întărirea 
ordinii si disciplinei. Atitudine pro
movată constant ' de organiza
ția noastră de partid, tră
sătură partinică căreia tovarășul 
Nicolae Ceausescu ii acordă o 
însemnătate deosebită în Tezele din 
aprilie.

Cert este că si aici Tezele pentru 
viitoarea plenară a C.C. al P.C.R. 
au imprimat un suflu nou, combativ 
muncii de partid. Adjunctul secre
tarului de partid aduce din nou în 
prim plan argumente care să pro
beze constanta acestei atitudini.

— De ce această subliniere 
aparte 7

— Pentru că, mai ales în răs
timpul care a trecut de la dezba
terea Tezelor din aprilie, critica co
munistă in organizația noastră nu-i 
doar floarea rară intîlnită numai in 
ședințe, autocritica nu-i nici ea doar 
un... eveniment ; amîndouă puțind 
fi intilnite întotdeauna în haine de 
lucru.

Dincolo de simple afirmații să stă
ruim la izvorul faptelor. Apelînd, 
evident, tot la argumentele mnncli, 
ale vieții acestei brigăzi. Ce anume 
dă credit, autoritate activității unui 
comunist 7 Munca lui. in primul și 
în primul rind. Standardul răspun
derii cu care iși onorează îndatori
rile. Absolut în orice împrejurare. 
Iar dacă in toate împrejurările co
munistul Marin Postolache. miner 
destoinic, a confirmat, ceea ce l-a 
ridicat în ochii stimei colectivului de 
aici, iată, s-a ivit și o întimplare in 
care nu s-a dovedit la înălțime. 
Viață, cu suișurile si coborîsurile ei. 
Dar despre ce este vorba ? Florin 
Voicu, șeful adjunct de brigadă.

Diversitatea repertoriului
Sibiul numără printre instituțiile 

sale de cultură, alături de presti
gioase complexe muzeale, de filar
monică, de biblioteca tjAstra" (ele 
străveche și glorioasă tradiție), și 
două teatre (vizind, în esență, două 
virste ale publicului). Ambele au luat 
naștere in anii socialismului, ca ex
presie a prețuirii rolului artei scenice 
în inrîurirea conștiințelor, in mode
larea unui om nou.

Spectacolele din această toamnă 
ale Teatrului de păpuși s-au consti
tuit intr-un nou argument al ținu
tei artistice și a demersurilor educa
tive notabile ale acestei instituții, 
cu o activitate cunoscută și aprecia
tă pe plan național, cu realizări de 
performanță. Ele ne-au reamintit 
că aici s-au făcut de-a lungul ani
lor, intr-un climat de continuitate 
rodnică, incitante experimente : in 
privința împrospătării repertoriului, 
a convențiilor scenice, ca si a sin
cretismului cuvint-gest-imagine-su- 
net, specific domeniului ; in direcția 
regindirii relației om-păpușă. a 
reînvierii pantomimei etc. Mai mult 
chiar : colectivul sibian a dat în a- 
ceastă privință un exemplu de „mă
sură", evitindu-se excesele înregis
trate in alte părți, unde păpușarul 
tindea a deveni actor de teatru, lă- 
sind pe planul doi păpușa și. din 
păcate, și arta minuirii ei. Revenind 
la oferta artistică recentă, notabilă, 
de pildă, în cazul montării după 
Jose Geăl (regia : Kovacs Ildiko, 
scenografia : Febus Ștefănescu) era 
priceperea narării si animării peri
pețiilor, ceea ce ducea la un impact 
spectaculos cu copiii. Dincolo de a- 
ceasta, spectacolul avea și rezonante 
de adincime, la ecoul său formativ 
contribuind mai ales expresivitatea 
metaforelor vizuale. comentariul 
liric, pigmentat cu o undă de umor, 
poezia scenică hrănită de expre
sivitatea păpușilor (animate cu mă
iestrie de : Michaels Malinski, Petre 
Baroncea, Camelia Matei, Dan Hân- 
doreanu).

Spre cinstea sa, fără a ignora a- 
dulții, dar și' fără veleități păgubi
toare in acest sens, colectivul sibian 
continuă să acorde o mare atenție și 
să își canalizeze cele mai multe e- 
forturi in direcția educării copiilor 
de virstă preșcolară și școlară. Cu 
atit mai demn de apreciat este fap
tul că o montare ca cea a secției 
germane (care joacă Îndeobște și în 
limba română), „Piticul uriaș" (re
gia. scenografia și adaptarea după 
basmul cu același nume de Dan 
Hândoreanu fiind semnate de Dan 
Frăticiu) cucerește pe cei mici, dar 
interesează deopotrivă și pe cei 
mari (prin plasticitatea si funcționa
litatea dispozitivului scenic inge
nios, sau a păpușilor concepute cu 
spirit, prin sugestiile swiftiene și 
caratul estetic al ansamblului).

Suita spectacolelor Teatrului de 
stat a început printr-o realizare a 
secției germane. „Casanova la Caste

îi cere să-și facă datoria la un anu
me post, minerul interpretează... fa
cultativ dispoziția, si aceasta atrage 
măsura cuvenită față in fața cu ac
tul de indisciplină. Minerul, „supă
rat". merge acasă la șeful de bri
gadă — aflat în concediu — să se 
plingă de „nedreptate". E îndemnat 
să se supună dispoziției pînă se va 
vedea dacă lucrurile stau chiar așa 
cum zice el. Fiind vorba despre un 
comunist, biroul organizației de bază 
se ocupă și el, pe îndelete, de des
lușirea lucrurilor și constată : omul 
săvîrșise. clar, un act de indiscipli
nă. Mai mult : la critica și măsura 
întemeiate a reacționat „că-i ne
dreptățit", „că are cineva ceva 
cu el".

Nu o dată critica dreaptă întîl- 
nește asemenea rezistențe menite 
să-i ricoșeze ascuțișul just, capabil 
să oxigeneze un loc sau altul de 
muncă, să aducă perfecționările ne
cesare ca aerul, ca apa. După cum, 
pentru alții, autocritica este socoti
tă adevărat... „colac de salvare", 
mentalitate puternic criticată de to
varășul Nicolae Ceaușescu în Tezele 
din aprilie. Referindu-se la modul 
în care gîndesc unele cadre de par
tid si de stat să-și facă autocritica, 
secretarul general al partidului arăta 
că se mai intilnește la unii mentali
tatea : „o să mai fiu criticat, o să-mi 
recunosc greșelile, o să mai îmi iau 
niște angajamente și cu asta totul 
s-a terminat 1“ Se-nțelege că nu de 
un asemenea „spirit revoluționar" 
este nevoie. Nu asemenea poziții, de 
minimalizare a autocriticii — ori de 
respingere a criticii, prin felurite 
tertipuri — pot fi promovate. Tocmai 
pentru că ele nu determină o schim
bare în munca și atitudinea celor 
vizați, nu sînt de natură să ducă la 
înlăturarea hotărîtă a lipsurilor sem
nalate.

Iată tot atîtea motivații pentru 
care biroul organizației de bază de 
la brigada nr. 4 a socotit oportun 
să facă din cazul înfățișat un prilej 
de educație în spiritul promovării 
criticii și autocriticii. Principiale, 
drepte, constructive. Discuțiile din 
adunarea generală a comuniștilor au 
vizat cu deosebire înțelesul care 
trebuie dat răspunderii de comunist, 
de muncitor. Actul de indisciplină a 
primit aici o replică decisivă. împo
triva lui fiind mobilizată opinia co
lectivă, intransigența și exigența 
acesteia.

— Și în cazul promovării atitudi
nii combative, și în cel al autocri
ticii doar faptele sînt cele care con
ving, este de părere Gheorghe Du
mitru, secretarul biroului organiza
ției de bază de la altă zonă de 
lucru a metroului — sectorul de 
lucrări miniere, cu punct de sosire- 
plecare a tunelurilor : Piața Muncii.

Exprimate așa, lucrurile par sim
ple; Dar... Se trag oare, peste tot, 

. concluziile necesare dintr-o critică 
sau autocritică 7 Se acționează peste 
tot. pînă la capăt, pentru soluțio
narea lucrurilor ? Și. mai ales, se 
menține peste tot, constant, ridicat, 
în stare permanent activă tonusul 

■ criticii .și autocriticii reale, temeini- 
’ ce, făuritoare de climat exigent, de 
j intoleranță la lipsuri, la orice fel. do. 

abateri ?
— Sint întrebări pe care ni Ie pu

nem și noi mereu, argumentează in
terlocutorul nostru. Tocmai pentru 
că o critică — sau o autocritică — 
se poate face ușor. Mai greu e să 
construiești starea de spirit de neîn- 
găduintă cu lipsurile. de reacție 
promptă, din reflex, la . apariția 
acestora.

Viața, munca ridică și aici fan
te dintre cele ma> felurite. De 
exemplu : despre ordinea desăvârși
tă pe care fiecare schimb trebuie să 
o lase în tuneluri s-a vorbit mult.

Realizări și preocupări pe scenele sibiene

lul Dux" de Karl Gassauer, o op
țiune judicioasă prin calitățile artis
tice ale piesei (superioară subiectu
lui ales), o opțiune argumentată 
substanțial prin ținuta spectacolului. 
Cultivind cu abilitate paradoxul, 
Gassauer demitizează personajul lui 
Casanova. Aventurierul de altădată, 
ajuns la senectute, care incearcâ cu 
greu să se salveze (de la condiția 
tristă în care se află la bătrinețe) 
prin operă, moare aspirind — cu 
o sinceritate, puritate și cu o con
stanță de care nu a fost capabil toa
tă viața — spre fericirea banală, dar 
atît de rară, a împlinirii prin co
municare autentică, alături de o fe
meie simplă, plină de căldură și ge
nerozitate sufletească.

La spectacolul realizat în regia 
lui Christian Maurer, contribu
ția scenografiei (semnată de Maria 
Bodor), ce stilizează imaginea tea
trală in genul tablourilor naive de pe 
inimile de turtă dulce, ca și aportul 
ilustrației muzicale sint substan
țiale. Montarea farmecă din prima 
clipă, prin puterea metaforelor și 
ceremonialelor folclorice și fantasti
ce de a evoca nostalgic un timp și 
o lume. Evitînd registrul me
lodramei, se propune in schimb 
o meditație pe tema etern uma
nului. a aspirați'ei către feri
cire autentică. Regăsim o trans
figurare poetică a datelor realiste și 
în jocul actorilor, remarcabili prin fi
rescul și intensitatea relațiilor, prin 
capacitatea de a da personalitate, 
variație și distincție fiecărei scene. 
Rosemarie Miiller propune o compo
ziție convingătoare și plină de far
mec, Christian Maurer reușește să 
transmită impresionant sentimentul 
timpului care trece iremediabil și 
lecția „soartei schimbătoare".

Prezența comediei in programul 
Teatrului de stat din Sibiu se jus
tifică atît prin setea de destindere, 
cit și prin dorința legitimă de pune
re in valoare a unor forțe actori
cești deosebit de dotate și îndelung 
exersate in arta Thaliei.

In această toamnă alegerea — care 
putea fi mai inspirată — s-a oprit 
asupra „Trenurilor mele". O piesă 
mai puțin reușită, purtind totuși pe
cetea talentului lui Tudor Mușates- 
cu. Versiunea sibiană (regia : Petre 
Popescu) are meritul de a recrea plau
zibil mediul și a valorifica sugestiv 
comicul de limbaj. Din păcate insă 
(dincolo de lungimi și momente de 
ritm mai scăzut) se impune remarcat 
faptul că, supralicitîndu-se hazul 
unor comportamente și situații sau 

Atribuții cuprinse și in regulamente, 
rostite și în adunările generale de 
partid, de sindicat, de U.T.C. S-au 
consemnat multe critici prin proce- 
sele-verbale. Cit despre autocritici, 
să nu mai vorbim. Inflație de vorbe, 
multe vorbe, de vreme ce rezultatele 
palpabile nu mulțumeau pe nimeni. 
Pentru că efectul acestora trebuia 
să fie, concret, oglinda din tunel, de 
la orice punct de lucru „și nu ro
tunjirea caligrafică a tuturor •«•zice
rilor»" în proceseie-verbale. Biroul 
organizației de partid e format din 9 
tovarăși. Mineri cu prestigiu profe
sional și moral, cadre cu răspunderi 
în sector, repartizați pe toate cele 
trei schimburi. S-a decis ca aceștia 
împreună cu conducerea tehnică să 
inițieze controale la locul de muncă 
în fiecare schimb. Ceea ce a urmat 
cu schimbul maistrului C. Nazarie 
și al șefului de echipă C. Toader s-a 
repetat cu toate schimburile. Cu 
puțin timp înainte de încheierea lu
crului, un scurt raid prin tunel. Colo 
un morman de argilă, dincolo nisip 
ori dulapi lăsați vraiște. Schimbul 
maistrului Ion Marcu și al șefului 
de echipă Vasile Lăpușneanu se pre
zentaseră să preia ștafeta, dar...

— întîi să se facă ordine.
— Dar sîntem obosiți, replică cei 

care terminaseră lucrul...
— ...dar vouă v-ar conveni să în

cepeți treaba într-o asemenea 
vraiște ?

O simplă, dar elocventă exempli
ficare de atitudine combativă. Aici, 
în munca de zi cu zi, aceasta are 
infinite alte înfățișări. înțelesul care 
se extrage din ele ? Faptul esențial 
că atit critica, cît si autocritica — in 
expresia înaltă conferită acestora de 
Tezele din aprilie — nu sînt socotite 
lucruri în sine. Și. cu atît mai pu
țin. promovate ca scop în sine. Ele 
își afirmă rolul de instrumente via
bile. de neînlocuit în efortul perfec
ționării în toate domeniile. Prin pre
lungirea firească a ecourilor și pu
terii transformatoare, critica și auto
critica ajută la statornicirea unui 
climat de muncă și viață așezat 
trainic sub semnul exigenței comu
niste. Cu condiția să fie în „sesiune 
continuă". Mereu active, mecanism 
al progresului cu funcționare non
stop. Mecanism de perfecționare și 
de educare de o uriașă forță aflat 
la îndemîna fiecărei organizații de 
partid, a fiecărui colectiv, preocu
pate permanent de instaurarea peste 
tot a unui climat de muncă girat de 
mari răspunderi comuniste.

Iile TĂNASACHE

Imagine dintr-un concert coral susținut la Deva, in cadrul etapei de masă 
a Festivalului național „Cintarea României", de colectivele artistice 

hunedorene
Foto : Nicolae Gheorghiu

farmecul personal al unor actori, se 
ajunge, uneori, la excese de mimică 
și gesticulație și chiar la tușe prea 
groase, frizind vulgaritatea. Consem- 
nincl aparițiile notabile ale unor in- 
terpreți, precum Kitty Stroescu, Ge- 
raldina Basarab, Ion Buleandra, Mir
cea Hindoreanu, Constantin Stoichi- 
ță, Wolfgang Ernst, ca și propunerea 
de compoziție a lui Constantin Chi- 
riac, se cuvine să insistăm asupra 
naturaleții, firescului, căldurii, dar 
și a măsurii cu care actorul Constan
tin Stănescu incarnează rolul omu
lui simplu, marele său bun simț, 
imensa sa putere de înțelegere și 
generozitate.

O premieră a secției române, aș
teptată cu deosebit interes, este re
luarea (după exact șase decenii de 
la prima și unica versiune, pe scena 
Teatrului Național din București, 
cind printre interpreți se afla Ma- 
rioara Ventura), a dramei „Pavilio
nul cu umbre" de Gib. Mihăescu. O 
piesă care nu merită să fie „uitată", 
susține teatrul sibian. într-un nobil 
și curajos gest de valorificare — in 
registru! unui limbaj teatral modern 
— a moștenirii literare.

Original demers de descifrare și 
incifrare (vizind a păstra misterul 
uman), interesant amestec de realism 
psihologic și semne teatrale de fac
tură mai degrabă expresionistă, 
montarea sibiană este realizată cu 
profesionalitate și rafinament (chiar 
dacă există și inconsecvențe și exce
se simbolistice). Spectacolul realizat 
de tînăra regizoare Cristina Ioviță, 
la prima ei colaborare aici, captează 
atenția incă de la intrarea in sală, 
prin simplitatea și sobrietatea deco
rului in alb-negru, prin alternanța 
umbră și penumbră, de opacități și 
transparențe, de oglindiri și răsfrin- 
geri creată de Mugur Pascu (sceno
graf care. în aceste zile, a fost pre
zent în Capitală cu o interesantă 
expoziție de pictură, dar și de reali
zări ori proiecte teatrale, intitulată 
„Natură și metaforă scenică").

Un bogat și rafinat evantai de sim
boluri (aparținînd, e drept, mai mul
tor coduri și devenind, pină Ia urmă, 
excesiv) tinde să exprime stările ca
racteristice. dominantele eroilor. 
După cum o altă preocupare nota
bilă a regizoarei este aceea de a 
vizualiza și plasticiza relațiile și, 
totodată, de a elabora expresive i- 
magini și metafore scenice, născute 
din jocul luminii, din forța gestului, 
din intensitatea vibrantă a rostirii 
replicilor, din resursele de impresio
nare ale benzii sonore și muzicale.

Analize la fața locului, concrete, 
multilaterale, cu simțul perspectivei 
și al însemnătății sociale ce-i este 
proprie învățămîntului nostru supe
rior, se fac multe, se fac temeinic și 
cu rezultate pe măsură în perfecțio
narea activității universitare. Nu în- 
timplător asemenea analize au fost 
cu timpul consacrate ca instrumen
te de bază în reevaluarea succesivă 
și in structurarea eforturilor crea
toare pe direcții esențiale, pros
pective, ale vieții universitare. To
tuși se mai intimplă ca aceste de
mersuri să conducă uneori spre re
zultate prestabilite, cristalizate adi
că înaintea încheierii actului de 
investigare, și care, de regulă, 
trec puțin observate tocmai pentru 
că adeseori nu fac decît să cultive 
automulțumirea factice. Dar, mai de
vreme ori mai tirziu, stările reale de 
lucruri ies inexorabil în evidență, 
numai că orice întîrziere în cunoaș
terea lor, cu cît e mai prelungită, 
devine cu atît mai păgubitoare. Pe 
cită vreme dimensionarea exactă a 
reliefului lor. cu împlinirile, dar si 
cu minusurile existente, constituie 
nu numai primul act care limitează 
răsfringerile acestora din urmă, dar 
și întîiul semn al vocației constructi
ve pe care o include autodepășirea. 
Așa se face că tocmai analizele exi
gente, cu cele mai curajoase pene
trații critice în desfășurarea învăță- 
mîntului superior sint cele mai rod- 
nioe în ordinea perfecționărilor si 
ele mai cu seamă cultivă optimismul 
întăritor, stimulează spiritul înnoi
tor prin chiar puterea de a pătrunde 
în adincimea realității universitare 
și de a-i imprima un curs ascendent.

O asemenea analiză s-a dovedit a 
fi și cea efectuată, spre sfîrșitul 
anului universitar precedent, de că
tre mai multe colective coordonate 
de Ministerul Educației și învăță
mîntului, asupra secțiilor serale de 
subingineri de pe platformele indus
triale. subordonate institutelor poli
tehnice din București, Cluj-Napoea, 
Iași, Timisoara, universităților din 
Brașov. Craiova și Galați. Sigur, se 
știa de mai multă vreme că învăță- 
mintul superior seral și cu deosebire 
cel de subingineri nu întotdeauna se 
ridică la nivelul exigențelor specifice 
activității universitare de calitate. 
Ceea ce nu se știa prea bine 
este cum, pe ce căi pot fi suplinite, 
îndreptate stările nefirești de lu
cruri și mai cu seamă în această di-

teatral
îndrumați cu profesionalitate, ac

torii . reușesc compoziții de ținută, 
în caro relieful unor dominante nu 
exclude o permanentă notă de am
biguitate, hrănita de continua osci
lație intre realitate și vis, bun simț 
moral și obsesie, aspirație autentică 
și disimulare, gind și gest, căutare 
și opțiune. O creație deosebită pro
pune Dana Taloș, actriță ce iși im
pune cu discreție și eleganță perso
nalitatea, interpretă care configu
rează convingător, cu o rară fluidi
tate de la o stare la alta, prin fine 
tranziții, ipostazele eternului fe
minin. Constantin Chiriac (luptind 
in fond cu inadecvarea unora din 
datele sale la cerințele rolului) se 
face remarcat prin vitalitatea și ten
siunea deosebită cu care recrează tri
bulațiile lui Geo. O foarte bună im
presie lasă și Dana Lăzărescu-Popa, 
care, jucind cu multă dăruire, cu un 
patos reținut, transmite tumultul și 
suferința eroinei. Evoluții reușite 
sint de consemnat și in privința lui 
Nae Floca Acileni (actorul evitînd 
cu succes pozele ostentative), Bene
dict Dumitrescu (in dublu rol) și 
Rodica Mărgărit (care, conform indi
cațiilor regizorale exprese, iși trans
formă radical personajul, făcînd din 
doică tot ce poate fi mai diferit de 
un personaj domestic : o eminență 
cenușie, o pasională disimulată în 
spatele unor măști șî veșminte de 
vestală, o forță care tiranizează și, 
poate, mai mult, o purtătoare de 
destin și hazard).

Așa cum au arătat-o și discuțiile 
pe marginea premierei Ia care au 
participat și criticii teatrali, și criti
cii și istoricii literari, prezențl la 
„Cibinium", calitatea spectacolului, 
ca și șansa lui de a găsi audiență în 
rîndurile spectatorilor (criteriu ce 
trebuie să stea și mai insistent in 
atenția colectivului sibian) vor creste 
printr-un efort de concentrare a ma
teriei dramatice, simplificare și lim
pezire a semnificațiilor teatrale.

In programul teatrului sibian 
(unde s-au jucat cu remarcabilă ori
ginalitate și profunzime piese de 
D.R. Popescu. Paul Everac, Th. Ma
zilii, Iosif Naghiu. Ion Băieșu ș.a.) 
figurează, într-o interesantă monta
re, și una din cele mai importante 
lucrări ale dramaturgiei contempo
rane : „Jocul vieții și al morții in 
deșertul de cenușă" de Horia Lovi- 
nescu (regia : Mihai Constantin 
Ranin). Se află in lucru, in stadii 
mai avansate sau incipiente, capo
dopere de Moliere și Caragiale, dra
me și comedii de Tudor Popescu, 
Dina Cocea, Christian Maurer. Fi
nalizarea celor din urmă lucrări va 
da. sperăm, o mai mare consistență 
capitolului piesei contemporane, tea
trul din Sibiu fiind încă dator față 
de publicul său cu spectacole mai 
numeroase și de înalt carat estetic, 
inspirate din realitățile de azi ale 
țării.

Natalia STANCU 

recție și-au dovedit utilitatea amin
titele colective de îndrumare și con
trol. Este și motivul pentru care con
cluziile analizei lor. sint deosebit de 
actuale acum, la începutul unei noi 
etape de activitate universitară, cînd 
un climat superior de exigență este 
solicitat, ca urmare a sarcinilor si 
îndemnurilor de însemnătate majo
ră formulate de conducătorul parti
dului și statului nostru la inaugura
rea anului de învățămînt 1988—1989.

Din această perspectivă, să reți
nem mai intîi că unele dintre sec
țiile serale de subingineri, intre care 
cele din Satu Mare. Cîmpulung. Bor- 
zești. Cugir, aflindu-se la distanțe 
apreciabile de instituțiile universi
tare tutelare, folosesc, in mod ex
plicabil, pentru desfășurarea proce
sului de invățămînt, mulți specialiști 
din producție, numai că, din păcate, 
experiența universitară, științifico- 
didactică a acestora este minimă 
ori cîteodată ca si inexistentă. Chiar 
și cadrele didactice universitare re
partizate să efectueze aici o parte 
însemnată a sarcinilor de predare 
au uneori gradul didactic numai de 
șefi de lucrări sau chiar de asistenți 
(îndeosebi secțiile de subingineri din 
Cîmpulung, Miercurea-Ciuc și Bor- 
zești din subordinea Universității 
din Brașov și a Politehnicii din 
Iași). în aceste condiții, rezultatele 
pregătirii studenților nu pot fi pe 
măsura cerințelor, pe cîtă vreme în 
cazul institutelor politehnice din 
Cluj-Napoca și Timișoara, care au 
recurs, sub acest raport, la cadre di
dactice cu mai multă experiență (in
clusiv profesori universitari), rezul
tatele procesului de învățămînt au 
înregistrat constant valențe superi
oare.

Pe de altă parte, a fost remarcat 
și faptul că nu întotdeauna și nu 
toate unitățile industriale, sub egi
da cărora ființează secțiile serale de 
subingineri, depun eforturi susținu
te, consecvente pentru a le asigura 
acestora condiții optime de desfășu
rare a activității universitare. Con
trolul amintit a scos in evidență 
faptul că tocmai din această cauză, 
la unele secții de subingineri (Cîm
pulung, Miercurea-Ciuc, Rm. Vîl- 
cea), unele lucrări de laborator sînt 
improvizate sau se situează sub ni
velul cerințelor programelor anali
tice și, ca atare, parcurgerea mate
riei nu se face in strictă conformi
tate cu prevederile calendaristice. O 
situație și mai slabă, in ceea ce pri
vește baza materială, caracterizează 
secția de Centrale termoelectrice de 
la Tg. Jiu (Rovinari) care, deși are 
o vechime de peste 10 ani, nu pose
dă încă spațiile necesare și nici la
boratoarele aferente. Intrucît pe in
stalațiile în exploatare din CET Ro- 
vinari nu șe pot efectua lucrări cu 
studenții, aceste activități se rezumă 
la ședințe de observare. Nici secțiile 
din profilul Chimie (mai ales cea de 
la Borzești) nu excelează în ceea 
ce. privește baza materială.1 Liceele

TIMPUL LIBER-UN TIMP AL CULTURII,

AL DISTRACȚIEI EDUCATIVE, CIVILIZATE

Serile cultural-distractive 
-o „temă cu variațiuni“

Nu de azi, de ieri, serile cultural- 
distractive sînt una din cele mai la 
indemînă și mai agreate formule de 
petrecere a timpului liber, mai cu 
seamă la sfirșit de săptămină. Sîm- 
bătă. la Oradea, dintr-o duzină de 
săli — cite am inventariat la prima 
numărătoare — unde erau găzduite 
astfel de acțiuni, ne-am oprit ia 
„Poligraf-Club" — veritabil spațiu 
de cultură și educație al tipografi
lor din municipiul de pe Crișul Re
pede, constant situați intre fruntașii 
întrecerii socialiste pe ramură.

O bogată și sugestivă propagandă 
a programului de activitate ne în- 
timpină și captivează de la intrare. 
Din stradă chiar. Ce află, bunăoa
ră, aici simplul trecător 7 întii, de
taliat traseul excursiilor de sfîrșit 
de săptămină organizate îndeobște în 
Apuseni. Apoi despre apropiata 
bienală de artă fotografică „Prem- 
foto", manifestare de amploare, ajun
să la cea de-a 6-a ediție, cu parti
cipare națională, reunind lucrări în 
premieră. Pentru cei interesați, a- 
mănunte privind acțiunile bibliote
cii, ale fotocineclubului, modul de 
desfășurare a cursurilor de tehnică 
fotografică, de dans de societate, 
programul acțiunilor de propagandă 
tehnico-economică. Atrăgător sînt 
înfățișate multiple alte DOsibilităti de 
petrecere plăcută și utilă a timpului 
liber : prezentări de filme artistice 
și documentare, intîlniri cu brigada 
științifică a instituției, schimburi de 
experiență, Invitații pe luna in curs, 
succesele repurtate de unele forma
ții artistice ale Poligraf-Clubului etc.

Măsura atractivității lor, a orga
nizării ireproșabile 7 în fiecare în
căpere, in deplină ordine, acțiuni în 
plină desfășurare. Sala de festivități 
era cea mai populată la acea oră a 
după-amiezel, 110 tineri și tinere, 
din care mai bine de jumătate mun
citori în întreprinderi orădene, de- 
prindeau aici tainele tangoului. Era 
prima serie a cursului de dans de 
societate. După două ore intră in 
ring o altă serie, la fel de nu
meroasă. Instructori coregrafi : Va
leria Mangra. funcționar la adminis
trația județeană a Asigurărilor de 
Stat, și Gheorghe Giuncă, subinginer 
la întreprinderea de subansamble și 
piese de schimb pentru mijloace de 
transport Oradea. Se cîntă Dunaev- 
schi. Două perechi par mai stînga- 
ce. E de abia lecția a treia. Intervi
ne prompt „modelul". Adică dansa
tori cu ' experiență. Absolvenți ai 
acestor cursuri, acum membri ai 
prestigioasei formații de dans de so
cietate de la Poligraf-Club, multilau- 
reată la edițiile Festivalului național 
„Cintarea Român iei", precum și la 
alte competiții de gen. („Dansul Flo
rilor" de la Pitești și altele). Ochiul 
ager al instructorului reține greșe
lile de execuții. Sfetnic bun — ră
gazul dintre următoarele reprize de 
dans. Perechile model creionează 

de specialitate care găzduiesc aceste 
secții au o bază materială bună, co
respunzătoare invățămîntului liceal, 
nu însă celui superior.

Așa se face că însăși prezenta stu
denților la activitățile de pregătire 
își asociază uneori procente scăzute 
(pină la 40 la sută dintre studenți 
fiind absenți). Situații mai bune au 
fost înregistrate la secțiile de la 
Cugir, Satu Mare, Bistrița. Arad, 
dar unele întreprinderi -(îndeosebi 
din Rm. Vilcea și Borzești) nu în
totdeauna le asigură studenților lu
crul in schimbul I care să le îngă
duie astfel să participe la formele 
de pregătire. „Multe dintre între
prinderile care găzduiesc secții se
rale de subingineri — se specifică 
pe bună dreptate în sinteza conclu
ziilor elaborate pe baza acestei ac
țiuni de îndrumare și control — 
«uită» de existenta acestora și rar se 
interesează de situația in care pro
priii lor angajați își îndeplinesc, sar
cinile ce le revin ca studenți (Bor
zești, Rm. Vilcea. Cîmpulung, 
Miercurea-Ciuc, Tg. Jiu).**

Nici in privința cărții universitare 
lucrurile nu stau întotdeauna mai 
bine. Cursurile, tratatele, culegeri
le de probleme, îndrumătoarele de 
laborator și de proiecte sînt în ge
neral sub necesar și, in plus, sint în 
mare parte învechite. Secția de sub
ingineri din Arad este o excepție 
fericită, datorită inițiativei Institu
tului politehnic din Timișoara de a 
fi transferat aici un număr cores
punzător de materiale bibliografice 
recent elaborate. în genere însă, a- 
semenea inițiative nu întrunesc un 
caracter curent, sistematic, iar une
le dintre cadrele însărcinate să des
fășoare activități didactice la secții
le uzinale au, uneori chiar din mo
tivele semnalate mai sus. o partici
pare slabă la elaborarea de mate
riale bibliografice. Așa se face că 
rezultatele la învățătură ale studen
ților de la secțiile serale de subingi
neri nu se ridică întotdeauna la ni
velul exigențelor universitare. La 
majoritatea secțiilor, notele obținute 
de studenți sînt sub nivelul mediilor 
specifice institutelor tutelare, iar 
procentul notelor mari este. în ge
neral, mult mai scăzut.

De bună seamă că unele dintre 
asemenea neajunsuri au fost între 
timp suplinite, acesta fiind de alt
minteri rostul principal al tuturor 
acțiunilor de îndrumare și control. 
Dar fie că sînt de domeniul trecu
tului ori își fac incă simțită pre
zența, asemenea stări de lucruri ofe
ră o seamă de învățăminte cu deo
sebire valabile pentru noul ah de 
învățămînt. Astfel, de pildă, nu este 
greu de observat că originea mul
tora dintre aceste lipsuri se regă
sește în Însăși concepția — combă
tută și tn alte anchete ale noastre — 
după care procesul de invățămint 
universitar poate fi. la nevoie, „a- 
daptat" posibilităților locale din- 
tr-un centru sau altțrl. De aceea, la 
semnalarea unor lipsuri cum sint 

cind cu eleganța necesară, cînd cu 
tușa îngroșată. Așa da, așa nu. La 
capătul a aproape două ore de dans, 
pentru prima serie, într-o sală în
vecinată, urmează circa 30 de minu
te de sfaturi de bune maniere. De 
la cuviință la etichetă. Reguli de 
bază menite să completeze cunoș
tințele cursanților în materie de 
comportare civilizată în societate. 
Doctorița Nicoleta Hebeș, absolven
tă împreună cu soțul' ei Radu, medic 
la rindu-i, a cursului de dans de 
societate, aborda simbătă problema 
salutului : cum salută bărbatul, cum 
salută femeia etc., gesturi mici, dar 
de mare importanță. Predomina fi
resc dialogul, demonstrația practică. 
Prima serie de cursanți parcursese 
deja înaintea lecției de dans acele 
momente instructive. In comple
tarea aceluiași curs de dans de so
cietate duminica se desfășoară ciclul 
„Muzica pe înțelesul tuturor", sus-

Insemnări din Oradea

ținut de profesorul Oscar Tuduca, 
de la Filarmonica de stat Oradea. 
Selective cunoștințe din istoria mu
zicii sînt dublate aici de audiții 
muzicale strict adecvate lecției de 
coregrafie. „Se spune că muzica e 
bătaia de inimă a dansului, conchi
dea profesorul Tuduca. Se poate în
văța pe de-a-ntregul, bunăoară, su
fletul valsului fără să vorbești des
pre Strauss, despre Ivanovici și 
nemuritoarele lor pagini muzicale?'*.

Dar cine oare ar putea vorbi mai 
îndreptățit despre cursul de dans 
de societate și bune maniere decît 
beneficiarii, protagoniștii înșiși 7 
Iată opiniile cîtorva. loan Suciu. 
strungar la întreprinderea „înfră
țirea" Oradea : „Mi-as îngădui o pa
rafrază : spune-mi ce știi să dansezi 
ca să-ti spun cine ești. Chiar dacă 
mulți socot criticabilă o asemenea 
judecată, ea cuprinde și mult ade
văr. Am încheiat cu citeva luni în 
urmă acest curs. Am aflat nu numai 
că dansul e un lucru foarte serios, 
artă. De ce să nu recunosc — ciclurile 
de civilizație a comportamentului și 
cel de educație muzicală cultă mi-au 
fost de un real folos. Dacă adaug 
că am ajuns titular și în formația 
de dans a clubului, încerc, firesc, sen
timentul împlinirii". Szodorai ZoI- 
tan, frezor la întreprinderea de sub
ansamble și piese pentru mijloacele 
de transport Oradea : „Am treizeci 
de ani, a fost o încintare să 
descopăr că modul în care sînt 
organizate cursul de dans, se
rile cultural-distractive trezește o 
reacție față de tine, fată de parte
ner, față de muzică și dans. E un 
adevăr mult mai larg — ceea ce 
faci fă cu adevărat bine". Polițidu 

cele de mai sus, unele întreprinderi 
se leagănă in iluzia că din moment 
ce subinginerii vor lucra după ab
solvire in chiar unitatea unde s-au 
pregătit, eventualele minusuri din 
dotarea acesteia si care se răsfnng 
acum asupra nivelului modern de 
competență al tinerilor specialiști 
nu ar mai cîntări chiar așa de greu 
in adaptarea lor viitoare. Aici, ca și 
în alte cazuri specifice învățămintu- 
lui superior seral, este evidentă eroa
rea de apreciere. în realitate, fie că 
frecventează cursurile de zi ori se
rale, calitatea pregătirii viitorilor 
specialiști reclamă cel mai înalt ni
vel, tocmai pentru ca fiecare inginer 
sau subinginer să poată lucra nu 
numai la Cugir. la Borzești sau la 
Miercurea-Ciuc, ci oriunde țara are 
nevoie de specialiști cu înaltă califi
care.

Pentru aceasta se impune o mai 
bună conlucrare între unitățile de 
învățămînt, de cercetare și de pro
ducție. O demonstrează inclusiv 
unele dintre constatările amintitelor 
colective de îndrumare și control. 
Iată, de pildă, pornind de Ia faptul 
că recrutarea candidaților si asista
rea lor în timpul studiilor nu întot
deauna au întrunit pină acum crite
riile valorice consacrate, la secțiile 
de la Cugir, centrala industrială, in 
strinsă colaborare cu institutul de 
invățămînt superior care le patro
nează, a adoptat o formulă nouă : 
recrutarea și pregătirea candidaților 
pentru concurs se efectuează conco
mitent la toate întreprinderile, si
tuate pe întregul teritoriu al țării, 
care aparțin de această centrală. în 
felul acesta, candidații sint mai nu
meroși, selecția de admitere e mult 
mai bună, iar pregătirea studenților 
întrunește premise superioare prin 
aceea că toți candidații reușiți sînt 
detașați pe durata studiilor Ia Cugir, 
iar după absolvire sint încadrați ca 
subingineri în rețeaua întreprinderi
lor de unde provin. Așa se face că 
secțiile de subingineri de la Cugir 
(Tehnologia construcțiilor de mașini 
și Mecanică fină) nu mai sint secții 
ale întreprinderii de mecanică din 
Cugir, ci secții ale centralei indus
triale. fapt ce sporește și posibili
tatea de a fi sprijinite sub raport 
material. Un procedeu asemănător 
este folosit la Brăila : întreprinde
rea „Progresul" din localitate, care 
patronează patru secții serale de 
subingineri, recrutează viitorii stu
denți de la toate întreprinderile din 
zonă și-i pregătește pentru concurs. 
Rezultatul 7 O selecție valorică mult 
mai riguroasă și o creștere a calită
ții învățămîntului superior brăilean.

Sînt doar citeva argumente in spri
jinul unei conlucrări de mai mare 
amploare intre învățămînt. cercetare 
și producție, care acum, în noul an 
universitar, se cere generalizată la 
scara întregii noastre școli supe
rioare.

Mihai IORDANESCU

Artemi, muncitoare la întreprin
derea forestieră de exploatare și 
transport Oradea : „Aici am făcut 
cunoștință intr-un mod deloc anost 
și improvizat cu dansul. Să înveți 
in 3 luni, pe parcursul a 24 de lec
ții. 9 dansuri — de la tango plus 
vals la rock și perinița este cred o 
acțiune plină de spirit și miez. Cred 
că moda disco a îndepărtat, cel mai * 
mult din necunoaștere, numeroși 
tineri de adevărata valoare a dan
sului. E tocmai ceea ce recuperăm 
noi aici". Iată și aprecierea directo
rului instituției, Toth Stefan : „Ne 
sint cu atît mai dragi tinerii cu cît 
înțeleg exigențele și privesc cu toa
tă seriozitatea ceea ce fac. Anual 
primesc diploma de absolvire a aces
tui curs aproape 1 000 de tineri. în
drumăm asemenea cursuri și la li
ceele „Emanoil Gojdu" și pedagogic 
„losif Vulcan" din Oradea. în a- 
ceastă lună inițiem un curs și pen
tru copiii între 9 si 13 ani. Dacă do- I 
riți să ne vedeți roadele vă invi
tăm duminică la o seară cultural- 
educativă".

...Am răspuns invitației. Zeci d<? 
cursanți pe care-i zăriserăm cu o sen • 
ră înainte erau prezenți. Aceeași 
ținută vestimentară îngrijită. Același 
aer de lucru bine gindit pentru a 
asigura „cale liberă" spre public. 
Același gen de dans. Clipele de 
răgaz intens folosite. Un tînăr, elev 
al Școlii populare de artă Oradea, 
recită cu expresivitate „Leoaică 
tinără, iubirea" de Nichita Stănescu. 
în cauza următoare se prezintă nou
tăți discografice. La 20,30 tombolă. 
Cadourile 7 Cărți realizate de înșiși 
tipografii orădeni, lucrări prezen
tate apoi în datele lor esențiale. Ju
mătate de oră mai tîrziu, un dar 
muzical, un vals pentru toti mem
brii clubului (amintiți nominal), 
care au avut ziua de naștere în săp- 
tămina încheiată. Un alt reper, după 
alte secvențe muzicale : „Moda — 
dulce pasăre a tinereții", alternînd 
bilunar cu noutăți în cosmetică. 
Mulți dintre cei cu care am stat 
de vorbă își amintesc cu plăcere de 
prezentarea de către muzeografi 
orădeni a unor vibrante pagini de 
istorie (acum un ciclu dedicat pre
zenței bihorenilor în înfăptuirea 
Marii Uniri din 1918), a unor va
loroase creații plastice și inspirate 
aranjamente florale de sezon, de 
vizionarea unor lucrări ale fotocine
clubului „Nufărul", de evoluția unor ■ 
perechi din formația de dans a 
„Poligraf-Clubului" prezentă recent 
și pe micile ecrane, de organizarea 
unor concursuri de dans, a unor 
jocuri de îndemînare. Sînt acțiuni 
organizate cu toată rigoarea și cu 
tot sufletul, invitații generoase pen
tru felurite ' cursuri, instructive șl 
recreative pentru toți,

loan LA ZA
corespondentul „Scinteii"
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al. Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu privire la ședința ordinară a Comitetului miniștrilor
apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia • REPOR TAJE • NOTE» INFORMA ȚII

Dorim să vă exprimăm cele mai sincere mulțumiri dumneavoastră, 
Partidului Comunist Român, Guvernului Republicii Socialiste România și 
poporului român pentru telegrama de felicitare transmisă cu ocazia celei 
de-a 39-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze.

Raporturile de prietenie, solidaritate și colaborare multilaterală dintre 
partidele, țările și popoarele Chinei și României, întemeiate pe baza princi
piilor respectului și sprijinului’ mutual, egalității în drepturi și avantajului 
reciproc, neamestecului în treburile interne, s-au dezvoltat și s-au întărit, 
rezistînd la diferite încercări timp îndelungat. Sîntem ferm convinși că aces
te raporturi vor cunoaște, prin eforturi comune, o dezvoltare permanentă, 
stabilă și multilaterală.

Urăm poporului român ca, sub conducerea Partidului Comunist Român, 
în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, să obțină noi și tot mai mari 
succese în opera de construire a socialismului.

In a doua jumătate a lunii octom
brie 1988. in capitala Republicii So
cialiste Cehoslovace — Praga — va

avea loc ședința ordinară a Comite
tului miniștrilor apărării ai statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia.

Cronica zilei
a Spă
tari la 
Garcia

Panoramic prahovean

ZHAO ZIYANG
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez
YANG SHANGKUN

Președintele Republicii Populare Chineze
WAN LI

Președintele Comitetului 
al Adunării Naționale 
a Republicii Populare

LI PENG
Premierul Consiliului 

al Republicii Populare

Cu prilejul Zilei naționale 
niei, ambasadorul acestei 
București, Antonio Nunez 
Sauco, a oferit miercuri o recepție.

Au participat membri ai guvernu
lui. reprezentanți ai unor ministere, 
instituții centrale, oameni de știință 
și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră.

★
Cu prilejul celei de-a 45-a ani

versări a Zilei Armatei Populare

ambasadorul Republicii 
Polone la București, Jerzy 

a oferit, .miercuri, un

Polone.
Populare
Wozniak, 
cocteil.

Au participat membri ai condu
cerii Ministerului 
nale. reprezentanți 
Afacerilor Externe, 
teri.

Au fost prezenti 
diplomatice și ... 
acreditați in țara noastră.

(Agerpnes)

Apărării Națio- 
ai Ministerului 
generali și ofi-

șefi de misiuni 
atașați militari

Permanent
Populare 
Chineze

t

ție Stat 
Chineze

20,00 Telejurnal
20,20 România la T.I.B. ’38 0 Export, 

calitate, eficiență (color)
20,40 Memoria documentelor (color) 

• Gindul și fapta în slujba uni
tății tuturor românilor

20,55 Teatru TV In serial (color). 
„Stîlpil societății” de Henrik 
Ibsen. Premieră TV. Adaptarea 
TV și regla artistică : Dan Nec- 
șulea. Partea a treia

21,50 Telejurnal
22,00 Închiderea programului

Excursii pentru toate 
vîrstele și preferințele

UN EXPERIMENT REUȘIT PROPUS GENERALIZĂRII
Cu aproape doi ani în urmă, ziarul 

nostru (nr. 13 744) a publicat un arti
col in care era prezentată experiența 
județului Dolj in crearea și funcțio
narea microfabricilor pentru indus
trializarea legumelor si fructelor. în 
articol erau evidențiate multiplele 
avantaje ale construirii microfabrici
lor de tip gospodăresc amplasate in 
bazinele legumicole si pomicole, me
nite să asigure, cu cheltuieli minime, 
valorificarea superioară a legumelor 
si fructelor. Ce s-a intîmplat de la 
publicarea articolului ? Cum s-a ex
tins această experiență in alte ju
dețe ?

De la bun inceput. o precizare ; 
datele „la zi" privind activitatea 
microfabricilor confirmă si reconfir
mă multiplele avantaje ale acestora, 
în primul rina, ele contribuie direct 
si eficient la imbunătătirea aprovi
zionării populației cu o gamă diversă 
de conserve de legume si fructe, de 
sucuri. în al doi
lea rind. mica in
dustrie alimenta
ră amplasată in 
mediul rural, in 
imediata apropie
re a grădinilor si 
livezilor, este de 
natură să reducă 
transportul, cît și. 
timpul de la re
coltare pină la in
dustrializarea le
gumelor si • fruc
telor. âsigurind 
astfel păstrarea 
prospețimii și a 
calităților nutriti
ve ale produselor, 
intr-un cuvint. realizarea unor con
serve de cea mai bună calitate. In al 
treilea rind. amenajarea unor aseme
nea unități se poate realiza, așa cum 
ne-au demonstrat specialiștii, cu chel
tuieli minime in fiecare comună. în 
sfîrsit. in al patrulea rind. valoarea 
experimentului doljean rezultă și mai 
pregnant dacă avem în vedere că 
toate cele 14 microfabrici ale coope
rativelor agricole, cît și cele aparti- 
nind cooperativelor de producție, 
achiziții si desfacere a mărfurilor din 
Dolj și-au încheiat. in fiecare an, ac
tivitatea cu insehmate beneficii.

Dar iată, in această privință, un 
exemplu concret : experiența coope
rativei agricole Ostroveni privind 
amenajarea, dotarea și functionarea 
microfabricii de conserve de legu
me și fructe. „întreaga construc
ție a fost realizată cu forțe si 
miiloace proprii, de către meseriașii 
cooperativei, in mai puțin de trei luni 
— ne spune inginerul Gheorghe 
Oprescu. președintele cooperativei a- 
gricole de producție. Investițiile, mi
nime. au fost amortizate intr-un sin
gur an de producție. în acest an. de 
pildă, se va realiza o productie- 
marfă în valoare de trei milioane lei. 
iar beneficiile vor depăși o jumătate 
de milion lei. In ceea ce privește do
tarea. dispunem de patru autoclave 
pentru sterilizarea produselor si două 
cazane pentru prepararea conserve
lor. Dotarea tehnică mai cuprinde o 
masă de umplere si un scriDete ac
ționat manual pentru manevrarea 
conteinerelor cu borcane, aparate 
pentru măsurarea temperaturii si 
presiunii. Această dotare este sufi
cientă pentru a produce pină la cinci 
sute tone de conserve de legume si 
fructe pe an. In sezonul de virf lu
crăm in două schimburi, cooperatorii 
fiind bine instruiti".

De altfel, o bună parte a forței de 
muncă din această unitate, cit si din

microfabricile altor cooperative agri
cole o formează absolvenți ai liceelor 
agroindustriale. Eșalonarea producției 
de legume — element esențial pen
tru continuitatea procesului de fabri
cație — se bazează pe adaptarea 
structurii unei părți din culturile de 
leeume la cerințele microfabricii. în 
acest scop, sint cultivate specii si 
soiuri a căror recoltare începe in 
mai-iunie si se încheie in septembrie- 
octombrie : castraveți timpurii și in 
cultură succesivă, ardei gras, capia 
și gogoșari, varză etc. După 
cum este lesne de observat, se reali
zează numai produse ce se conservă 
in otet ori in saramură cu un consum 
redus de energie, combustibilul fiind 
procurat în exclusivitate ne olan 
local. De altfel, simplitatea si eficien
ta sistemului gospodăresc se referă, 
înainte de toate, la faptul că sursa 
de energie este focul de sub cazane 
în care se utilizează corzi de viță de

Microfabrici
pentru industrializarea 
legumelor și fructelor

vie. ramuri din tăieri in livezi, tul
pini de floarea-soarelui. rumeguș si 
alte deșeuri lemnoase.

Așadar, retinind toate aceste lu
cruri. s-ar putea pune întrebarea : ce 
ar mai fi necesar pentru generaliza
rea largă a experienței acestor micro
fabrici. pentru extinderea lor in cit 
mai multe localități din județ ?

— Un singur lucru — precizează 
ing. Rodica Bițoianu, președintele 
consiliului pentru industrie alimen
tară al județului : este indispen
sabilă opțiunea specialiștilor consi
liilor agroindustriale, a cooperative
lor agricole de producție. Analizele 
tehnico-economice întreprinse, după 
citiva ani de funcționare a acestor 
microfabrici. ne determină să apre
ciem simplitatea amenajării acestora 
si marea lor eficientă. Trebuie, desi
gur. putină bătaie de cap. preocupa
re. inițiativă, dar experiența existen
tă în cooperativele agricole Ostro
veni, Nedeia. Ghidici. Gîngiova, Va
lea Standului, Castranova si altele 
dovedește că este o acțiune care me
rită. Sigur, s-au făcut unele lucruri 
pentru generalizarea experienței a- 
cestor unități, dar consider că niei 
noi n-am .insistat prea mult pentru 
extinderea acestor unităti cu; mari 
posibilități în valorificarea superioară 
a producției de legume si l'ructe. in 
asigurarea autoaprovizionării popu
lației. In același timp, este necesară 
o mai strinsă conlucrare intre micyo- 
fabrlci si beneficiarii produselor — 
I.P.I.L.F. Calafat, care asigură asis
tenta tehnică si diferite materiale — 
borcane, capace, condimente, strict 
necesare preparării conservelor.

Cum se extinde in diferite județe 
organizarea microfabricilor pentru 
industrializarea legumelor si fruc
telor ?

Pentru a încerca să răspundem 
acestei întrebări, am discutat cu spe
cialiști si cad're de conducere din Mi-

nisterul Agriculturii. O precizare : 
utilitatea si avantajele multiple ale 
acestor microfabrici au fost recunos
cute unanim. Și totuși, in ce privește 
stimularea si sprijinirea unităților 
din agricultură pentru extinderea 
acestora se face încă puțin. în cadrul 
ministerului, această activitate inclu
să în compartimentul micii industrii 
este urmărită incă sporadic.

— Pentru anul viitor — ne spune 
tovarășa Elena Orza, director adjunct 
al direcției organizării producției in 
cooperativele agricole — s-a prevă
zut si a fost nominalizată prin plan 
o producție de 13 000 tone conserve 
de legume si fructe realizată în 
microfabrici din șapte județe : Dolj, 
Olt. Timiș. Prahova. Teleorman. 
Vrancea si Neamț.

Așadar, de la bun început rezultă 
că in cele mai multe iudete. unele 
mari producătoare de legume si fruc
te — Ialomița, Călărași, Vîlcea. Argeș.

Arad, Buzău, Ga- 
________ lăți, Brăila, Bis- 

trița-Năsăud etc.
— nu au fost pre
văzute măsuri de 
implementare a 
micii industrii a- 
limentare în me
diul rural. Dacă 
avem in vedere 
c^ din programul 
amintit peste opt 
mii de tone pro
duse urmează să 
l'ie realizate în- 
tr-o singură uni
tate — C.A.P. To- 
polovățu Mare, 
județul Timiș — 

rezultă că producția prevăzută a se 
realiza în microfabrici este mai mult 
decit minimă, puțind fi realizată prac
tic în unitățile existente intr-un singur 
județ. Să fie vorba de manifestarea 
unei neîncrederi in eficienta acestor 
microfabrici ? Oricum, problema ge
neralizării experienței La care ne-am 
referit — dar trebuie să spunem că o 
asemenea experiență există și in alte 
județe — nu este rezolvată. puținele 
acțiuni întreprinse nefiind în măsură 
să ofere premise pentru a asigura 
revirimentul așteptat. Experimentul 
doljean — ca și al microfabricilor 
care produc mii de tone de conserve 
in cooperativele agricole din județul 
Olt. spre exemplu — trebuie
nu numai lăudat, ci și urmat, 
extins. Iar pentru aceasta este ne
voie de o mai strînsă conlucrare între 
Ministerul Agriculturii și Ministerul 
Industriei Alimentare în promovarea 
acelor elemente de organizare a ac
tivității care să asigure cele mai efi
ciente soluții constructive, de dotare, 
de asigurare a materiei prime si ma
terialelor necesare. Ca atare, ar fi 
cît se poate de util ca intențiile de 
a organiza unele schimburi de ex
periență în unitățile cu cele mai bune 
rezultate să fie finalizate in această 
perioadă cit microfabricile funcțio
nează din plin. In acest sens, un rol 
important l-ar putea avea, de ase
menea. direcțiile agricole, consi
liile populare județene. Și nu in 
ultimul rind. se cere să fie mai larg 
promovată cooperarea între coopera
tivele agricole si întreprinderile de 
prelucrare a legumelor si fructelor — 
I.P.I.L.F. din județe, cooperare 
bazată pe principii economice avan
tajoase pentru unitățile respective, 
pentru autoaprovizionarea populației 
județelor, pentru economia națională.

Oficiile județene de turism și 
I.T.H.R. București oferă, in luna 
octombrie, numeroase posibilități 
de excursii in toate zonele tării.

0 LITORALUL MARII NEGRE 
isi menține. în continuare, atracția. 
Se asigură cazarea în hoteluri, 
masa la restaurant sau in unitâti cu 
specific. Posibilități multiple de 
agrement și excursii : pe Canalul 
Dunăre — Marea Neagră, la Cheile 
Dobrocei. în Delta Dunării.

0 Excursiile în DELTA DUNĂ
RII au un farmec aparte in această 
perioadă. Se fac plimbări cu vapo
rul. se organizează programe dis
tractive. partide de pescuit.

0 TÎRGUL INTERNATIONAL 
BUCUREȘTI, organizat intre 12—22 
octombrie — prilej de cunoaștere a 
realizărilor de virf din industria 
românească și de peste hotare, dar 
si prilej de a vizita obiective so- 
cial-economice si edilitare din Ca
pitală (metroul, amenajarea riului 
Dîmbovița etc.).

Cei care doresc ca la meciurile 
din campionatul de fotbal să fie 
alături de echipele favorite pol 
apela la organizatorii de turism 
care asigură deplasarea cu trenul 
sau autocarul, cazare, masă și pro
gramul turistic dorit.

Agențiile de turism stau la dispo
ziție cu informații asupra tuturor 
excursiilor preferate.

(Urmare din pag. I)

i

C. BORDEIANU

Concurs de grafică pe tema economiei

de munca lor calificată. 
Noi le deschideam front de 
lucru și. apoi, veneam după 
ei cu curățenia, oare la noi 
e chiar curățenie de far
macie. In fapt Insă, marele 
ciștig a fost de partea 
noastră : am învățat tot ce 
se putea învăța despre ma
șini și instalații incă din 
faza de montaj, ne-am ini
țiat in tainele muncii noas
tre înainte de a o începe. 
Angajările s-au făcut, ul
terior. numai din rindurile 
brigadierilor. începînd cu 
cei mai merituoși.

Un colectiv tînăr, un co
lectiv la început de drum. 
Tinerețea sa este tinerețe 
la propriu — în secțiile de 
producție veteranii abia au 
depășit virsta de 20 de 
ani ; la figurat : nu a tre
cut decîl o jumătate de 
an din momentul în care 
prima instalație a Început 
să producă. Și poate eveni
mentul ar fi avut loc cu 
mult mai tirziu dacă n-ar 
fi fost inițiativa aceasta 
frumoasă a comitetului 
municipal U.T.C. de a da 
curs unei propuneri în 
acest sens, formulată de 
un fost brigadier al anilor 
56—58... Fostul brigadier se 
numește loan Boitan și 
este directorul întreprinde
rii. Un director care timp 
de o lună de zile (octom
brie 1985) n-a avut nici un 
subaltern ! Angajatul nr. 2 
avea să apară în noiembrie 
1985, în persoana contabi- 
lului-șef. Apoi, incet-încet. 
s-a închegat un nucleu al 
viitoarei (actualei) între
prinderi. Acum, deși colec
tivul nu a ajuns, numeri- 
cește. la 200 de oameni, 
deși, din multe puncte de 
vedere, se află încă la în
ceput de drum, există deja 
o experiență, există, mai 
ales, dorința de maturizare

O Oamenii muncii 
de la uzina „Cablul 
românesc" di». Ploiești 
raportează îndeplini- 
rea integrală a planu
lui la export pe acest 
an. Acționind cu înal
tă răspundere munci
torească pentru utili
zarea eficientă a ma
teriilor prime, intro
ducerea in fabricație 
a unor noi tipuri de 
cabluri solicitate de 
partenerii externi,
plicarea prevederilor 
din programul de per
fecționare a organi
zării și modernizarea 
proceselor de produc
ție, colectivul de aici 
a reușit să livreze su
plimentar parteneri
lor externi- produse in 
valoare de aproape 12 
milioane lei.

a-

O Secția stomatolo
gie a filialei Praho
va a Uniunii societă
ților de științe medi
cale a organizat, in 
stațiunea Sinaia. o 
consfătuire interjude
țeană. Participanta — 
cadre universitare, 
medici . stomatologi și 
tehnicieni dentari — 
au realizat un f ructuos 
schimb de experiență 
privind noile tehnici 
și metode de rezolva
re a unor tratamente 
eficiente la populația 
adultă și școlară.

® Printr-o folosire 
mai bună a mijloace
lor tehnice din dota
re, utilizarea integrală 
a timpului 
întărirea i 
disciplinei, 
de oameni 
de la mina 
de Pădure 
suplimentar 
tone cărbune.

de lucru, 
ordinii și 

colectivul 
ai muncii 

Filipeștii 
au livrat 

■ peste 800

0 La întreprinderea 
de rulmenți grei Plo
iești a intrat parțial 
in funcțiune o nouă 
capacitate de produc
ție: secția forjă. Noua 
capacitate va asigura 
integrarea fabricației 
de rulmenți grei, di
versificarea produc
ției, flexibilitate teh
nologică și o mai 
bună satisfacere a ce
rințelor beneficiarilor 
interni și ale partene
rilor

redusă de substanțe 
chimice.

externi.

Lucrătorii 
antrepriză 
construcții

Trus- 
gene- 
mon- 

predat

• 
tulul 
rală 
taj Prahova au 
pinii acum locuitorilor 
din județ 2 122 aparta
mente, urmind ca 
pină la finele anului 
să se mute in casă 
nouă incă. 500 de fa
milii. Concomitent, 
colectivul trustului 
acționează pentru in
tensificarea lucrărilor 
de creare a noi fron
turi de lucru 
mai bine de 
apartamente.

pentru
1 500

© In unitățile agri
cole de stat și coope
ratiste din județ și-au 
desfășurat o parte a 
practicii productive 
peste 50 000 de elevi 
din ciclurile gimna
zial, liceal și al șco
lilor profesionale, stu- 
denți ai Institutului 
de petrol și gaze 
Ploiești. Sub condu
cerea directă a cadre
lor didactice, elevii 
și studenții prahoveni 
s-au dovedit harnici 
și pricepuți și la mun
cile agricole, partici- 
pind la culesul roa
delor toamnei din vii 
și livezi, din grădini
le de legume, 
collar ea 
a sfeclei 
Timpul 
unitățile 
oferit 
tice lecții 
educative.

la re- 
porumbului, 
de zahăr, 

petrecut in 
agricole a 

tuturor auten- 
instructiv-

O Colectivul 
lei de producție 
lieră Boldeștir-Scăeni, 
in colaborare cu spe
cialiștii filialei Plo
iești a Institutului de 
cercetări și proiectări 
petrol și gaze Cîmpi- 
na, a pus la punct o 
modernă tehnologie 
de tratare a țițeiului 
cu ajutorul unui grup 
de instalații termo- 
electrochimice. Noua 
tehnologie prezintă a- 
vantajul că 
tm consum, 
combustibil.
țional. pierderile de 
hidrocarburi sînt mult 
mai mici, iar pentru 
tratarea țițeiului se 
utilizează o cantitate

Sche- 
petro-

necesită 
redus de 
conven

• Elevii lonuț Du
mitrescu și 
Butuceanu, 
drumarea 
rului 
teescu de la 
nierilor și 
patriei din 
au realizat 
în patru timpi cu dis
tribuție rotativă. Pri
mul mare avantaj al 
creației elevilor pra
hoveni il constituie 
faptul că, prin noua 
construcție, se elimină 
aproape 60 la sută din 
piesele aflate in 
mișcare în varianta 
unui motor clasic.

Gabriel 
sub in- 
instructo- 

Alexandru Ma- 
Casa pio- 

șoimilnr 
Ploiești, 

un motor

loan 
MARINESCU 
corespondentul
„Scînteii"

CERNAVODĂ : Noi ansambluri
Imaginea de astăzi a orașului 

Cernavodă sc apropie tot mai mult 
de aceea a unui centru urban 
aflat mi plină dezvoltare. Orașul 
nou, reprezentat de cartiere tine
re, cu arhitectură deosebită, ocupă 
tot mai mult spațiu. Constructorii, 
prin adoptarea unor metode efi
ciente de lucru si creșterea gra
dului de mecanizare a lucrărilor, 
înaintează cu pași mari spre fina-

grabnică, 
unui ritm 
resc prin 
curajul de a aborda pro
bleme tehnice; matur prin 
seriozitate, prin capaci
tatea de, a le soluționa. Un 
tinăr COlcdtiv muncitoresc 
la început de drum. Ne-a 
vorbit despre el, cu fireas
că însuflețire, directorul 
întreprinderii, om cu bo
gată experiență politică și 
profesională.

— Sint copii extraordi-

de imprimare a 
de muncă tine- 
entuziasm, prin

de locuințe
lizarea tuturor apartamentelor pre
văzute în planul pe acest an. Ar
tere noi, cu nume noi, cartiere noi, 
cu nume noi atestă chipul întinerit 
al acestei așezări. în zona centrală 
a orașului au fost date în folosin
ță în acest an peste 100 de noi 
apartamente, urmînd ca alte blo
curi să fie înălțate aici pentru oa
menii muncii. (Lucian Cristea).

să pună în aplicare ce a 
învățat. Și prilejul nu s-a 
lăsat mult așteptat. La în
ceputul lunii

. instalație de 
a început să 
prima zi. de 
startul. Felicia Iacob 
dovedit neîntrecută, 
cea mai bună 
de la mașina de compri
mat. și nu întîmplător, pe 
lingă ea am întîlnit cîteva 
ucenice — nou angajate 
— care învățau de la ea

aprilie prima 
medicamente 
producă. Din 
cînd s-a dat 

s-a 
Este 

operatoare

Se naște o uzină,

ziu și care urmează să 
înceapă zilele acestea 
cursul respectiv, s-au or
ganizat mese rotunde, in
formări periodice, schim
buri de experiență. S-au 
imprimat deja anumite re
flexe : nu se vine la uzină 
fără să fi trecut în preala
bil pe la manechiuristă. nu 
se preia mașina fără un 
control bacteriologic, nu-ti 
etalezi pletele în secția de 
producție și, în general. în 
incinta uzinei — unde, ca 
un amănunt, 
vopsite doar 
lori : alb și 
bul imaculat 
al 
al 
al 
al

sînt agregate 
în două cu- 

albastru : al
ai curățeniei, 
al farmaciei, 
albastrul pur 
al încrederii.

In scopul stimulării creației gra
fice pe tema economiei și pentru 
realizarea unor afișe de populari
zare a ideii și avantajelor econo
misirii la 
Ca șa de 
tiuni, in 
artiștilor 
prilejul 
1988. cea 
cursului de afișe cu tema : . 
tajele economisirii la C.E.C.

Concursul este deschis tuturor 
participanților. membri sau 
membri ai U.A.P.

Lucrările pentru concurs se 
prezenta in formatul 70 X. 100 
numai cașerate și vor fi astfel 
realizate incit să permită tipărirea 
lor in maximum șase culori.

Pentru cele mai bune afișe. Casa 
de Economii și Consemnațiuni a- 
cordă următoarele premii :

— Premiul 1 : un libret de eco
nomii cu dobindă, cu o depunere 
de 5 000 de lei ;

— Premiul II : un libret de eco-

C.E.C. cit mai sugestive, 
Economii și Consemna- 
eolaborare cu Uniunea 
plastici organizează, cu 
„Săptăminii economiei*' 
de-a XX-a ediție a con- 

,Avan-

ne-

vor 
cm.

momii cu dobindă, cu o depunere 
de 3 500 lei ;

Premiul III : un libret de Eco
nomii eu dobindă, cu o depunere 
de 2 000 lei ;

— Două mențiuni eonstind în li
brete de economii cu dobindă, cu o 
depunere de 1 500 de lei fiecare.

In vederea acordării premiilor, 
afișele vor li selecționate ele către 
un juriu format din reprezentanți 
ai Uniunii artiștilor plastici și ai 
Casei de Economii și Consemna- 
tiuni. Casa de Economii și Con- 
semnațiuni iși rezervă dreptul de 
a tipări unele dintre afișele pre
miate.

Pentru lucrările prezentate la 
concurs pe care le va achiziționa 
Casa de Economii și Consemna- 
tiuni se vor plăti drepturile legale 
de autor.

Afișele pentru concurs se vor 
expedia pină la data de 15 octom
brie a.c. (data poștei) pe adresa : 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni. București, Calea Victoriei nr.

13. Afișele se vor preda împreună 
cu un plic închis pe care se va 
menționa același moto, inscris și 
pe spatele afișului. In plic se va 
introduce o coală de hîrtie pe care 
se vor menționa, de asemenea, mo
toul înscris pe spatele afișului, 
precum și numele, prenumele și 
adresa exactă ale autorului.

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni va organiza cu prilejul „Săp
tăminii economiei” — 23—31 oc
tombrie. 1988 — o expoziție în care 
vor fi prezentate afișele selecțio
nate de juriul concursului.

Afișele care nu au fost selecțio
nate pentru expoziție pot fi ridi
cate de autori de la Centrala 
C.E.C. in maximum 15 zile de la 
deschiderea expoziției.

Afișele prezentate în cadrul ex
poziției pot fi ridicate in maximum 
10 zile de la închiderea acesteia.

Lucrările neridicate in limitele 
acestor termene nu vor fi păstrate.

Informații suplimentare privind 
organizarea concursului pot fi so
liditate la telefonul 13 38 14/185-181.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Duminică. 16 octombrie 1988, iu

bitorii îndrăgitului sistem LOTO 
iși pot valorifica din nou șansele, 
cu perspectiva obținerii unor im
portante ciștiguri eonstind in bani, 
autoturisme și excursii peste hota
re. participind la TRAGEREA 
MULTIPLA LOTO „A RECOL
TEI”. Devenită tradițională, o ast-

fel de acțiune are darul de a evo
ca nu numai bucuriile toamnei, ci 
și de a oferi numeroase satisfacții 
participanților. avind in vedere a- 
tractivitatea și avantajele formulei 
tehnice, care întrunește, practic, 
caracteristicile mai multor trageri 
obișnuite. Reamintim că se extrag 
nu mai puțin de 72 de numere, cu
prinse in 8 extrageri „legate**, cu.

posibilitatea de a se obține cîști- 
guri și pentru numai 3 numere din 
18 extrase. Biletele in valoare de 
25 de lei pot participa la toate ex
tragerile, 
paletă a 
Ultima zi 
numerele 
octombrie.

avind aoces la întreaga 
ciștigurilor puse in joc. 
pentru participarea cu 
favorite este simbătă, 15

nari, și le spun copii fiind
că au virsta copiilor mei. 
Sint dintre cei ce — for
țați fiind deci de împre
jurări. de necesitatea de a 
ne forma rapid cadre teh
nice — au crescut intr-un 
an cit alții în șapte.

— Ca Făt-Frumos 
poveste...

— Exact. Am să vă 
un exemplu, primul 
care.

Am intîlnit-o pe tînăra 
muncitoare Felicia Iacob. 
In decembrie va împlini 
doi ani de cînd lucrează 
aici — primul an ca bri
gadier și al doilea ca ope
rator chimist, deci ca an
gajat efectiv al întreprin
derii. Acest ultim an a în
semnat pentru ea. ca pen
tru atâția alți colegi ai ei. 
un an dens, un an în oare 
a „crescut" cit în șapte. A 
mers Li specializare cu 
primul grup selectat de în
treprindere. S-a întors gata

din

dau 
pe 

il intilnim în secție.

cum să lucreze pe o astfel 
de mașină.

— Mașina de comprimat 
este sufletul producției, ne 
spune ea. Dacă „bate” co
rect, producția merge co
rect, ritmic. Nu e greu de
loc. dar e foarte important 
să cunoști bine mașina, să 
nu mergi pe dibuite. Uzina 
a fost dotată la nivel teh
nic mondial, iar noi tre
buie să stăpînim tot la ni
vel tehnic mondial această 
zestre din dotare. E de la 
sine înțeles.

Am aflat astfel că, de
parte de a se simți com
plexat de lipsa lor de ex
periență. tinerii muncitori 
de aici s-au apucat cu am
biție și entuziasm să înve
țe cît mai mult. Primul 
curs de perfecționare. în
ceput la 1 iulie a.c.. a adu
nat în bănci întreg perso
nalul existent la 
pectivă în uzină, 
pentru cei venit!

ca 
te 
în

ri-

cinema
O Agentul straniu: MUNCA (21 50 97)
— 15: 17: 19

data res
in plus, 

mai tîr-

medicinei. 
sănătății ; 
tinereții, 
vieții.

Sînt culorile care te în- 
tîmpină de departe — ele 
au fost alese și pentru con
strucție, pentru exterior, 
și pentru interior — și 
însoțesc la tot pasul 
uzină.

Sigur, colectivul, ca și
zina, e la început de drum. 
Uzina — ale cărei pri
me capacități au intrat în 
funcțiune eșalonat. înce- 
pînd din primăvara acestui 
an, urmînd ca in acest tri
mestru să intre și ultima 
capacitate care se află deja 
in probele ce preced recep
ția finală — a crescut fru
mos. alb-albastru, modernă, 
conoentrind. nractic. inteli
gentă tehnică pe metrul 
pătrat. Colectivul, tînăr ca 
și uzina, și pregătit pentru 
examenul de fiecare zi al 
producției, a pornit la 
drum cu această frumoasă 
deprindere de a Învăța, cu 
setea de a trece rapid pro
ba de foc a maturității : 
proba faptelor, a produc
ției. a științei de a stăpini 
o astfel de uzină.

Anica FLORESCU 
Gheorqhe GIURGIU

• Hanul dintre dealuri :
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
20, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 
15; 17; 19, EXCELSIOR (65 49 45) 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Nelu ; UNION (13 49 04) — 9;
13; 15; 17; 19, VOLGA (79 71 26) 
9; 11,30; 14; 16,30; 19, GRI VIȚA
(17 08 58) — 9: 11,30: 14: 16,30; 19
• Novăceștii : LIRA (317171) — 9; 
11; 13. ARTA (213186) — 9; 11; 13
• Artista, dolarii și ardelenii : LIRA
— 17: 19, la grădină — 20
• Pruncul, petrolul și ardelenii : 
ARTA — 15: 17; 19
• Să-ți vorbesc despre mine : DRU
MUL SĂRII (3128 13) —■ 15; 17; 19
• în fiecare zi, mi-e dor dc tine :
PACEA (71 30 85) — 9; 11; 13; 13;
17; 19
• Păstrează-mă doar pentru tine :
VIITORUL (10 67 40) — 15: 17: 19
• Gheața verde : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 8.45; 11; 13,15;
17,45; 20
• Școala tinerilor căsătoriți : 
DIO (59 53 15) — 9; 11; 13,15;
17,45: 20
• Dragonul alb : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Program special pentru copii și 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Intercepția :
(13 «1 10) — 9
17,45; 20
• Ultima intllnire : 
(17 55 46) — 9; tl; 13;
• Fata fără zestre :
(49 48 48) — 15; 19
< Misiune specială : 
(47 46 75) — 9; 11 î 13;
• Johann Strauss, regele neîncoronat 
al valsului: POPULAR (35 15 17) — 
15; 17; 19

SCALA 
18; 
137

ii:

15,30;

STU- 
15,30;

TIMPURI 
ii:

____ NOI
13,15; 15,30:

GIULEȘTI
15: 17: 19
COTROCENI

GLORIA
15; 17; 19

teatre
Sala 
Am- 
(sala 
spre

• Teatrul National (14 71 71, 
mare) : Harap Alb — 18; (sala 
liteatru) : Contrabasul — 18; 
Atelier) : Pe la ceasul cinci 
seară — 18
• Filarmonica „George Enescu” 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Horia Andreescu. 
Solist : Ivan Roncea — harpă — 13 
© Opera Română (13 18 57) : Flautul 
fermecat — 18 
0 Teatrul de operetă 
Contesa Maritza — 13 
0 Teatrul „Lucia Sturdza 
(sala Schitu Măgureanu, 
Secretul familiei Posket — 18 
0 Teatrul Mic (14 70 81) :
— 19
0 Teatrul Foarte Mic 
Bătrîna și hoțul — 19,30 
0 Teatrul de comedie 
Acești nebuni fățarnici — 
0 Teatrul „Nottara” (59 31 03, sala 
Magheru) ; Livada de vișini — 18; 
(sala Studio) : Concurs de Împreju
rări — 18,30
0 Teatrul Glulești (14 72 34, sala Giu- 
lești) : Așteptam pe altcineva — 18 
0 Teatrul satlric-muzical ,.C. Tâna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Mi sc pare 
că mă-nsor — 19
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Citită, ciocirlie 1
— 18
0 Teatrul ..Ion Creangă” (50 26 55) : 
Mary Poppins — 9; Pinocchio — 18 
0 Teatrul ..Țăndărică" (1112 01, sala 
Cosmonautilor) ; Anotimpurile mln- 
zului — 15; (la casa de cultură ..Mi
hai Eminescu") : Oul buclucaș — 
13; 15
0 Circul București (10 41 95) : Mara
tonul circului — 19

(13 G3 48) :

Bulandra”
14 75 46; :

Cameristele

(14 09 05) :

(16 64 60) : 
19

(59 31 03,

ROMÂNIA-FiLM prezintă 
„Fiul stelelor" 

o producție a Studioului 
„Animafilm"

Scenariul — Mircea Toia ; Deco
rurile — Mircea-Sorin Georgescu ; 
Muzica — Stefan Elefteriu ; Ani
mația — Călin Cazan, Adela Cră- 
ciunoiu. Dan Chisovsky. Adrian 
Gheorghiu ; Imaginea — Roxana 
Mihalcea ; Montajul — Manuela 
Iloclor ; Producția -- Silvia Flores- 
cu : Vocile personajelor — Ion Ca- 
ramitru. Mircea Albulescu. Marcel 
Iureș, Mihai Cafrița, Ovidiu Schu
macher. Stefan Sileanu. Virgil O- 
gășanu. Constantin Diplan. Alexan
drina Halic ; Regia — Mircea Toia.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 13 octombrie (ora 20) — 16 
octombrie (ora 20). In țară : Vremea 
va ti predominant frumoasă, cu cerul 
variabil, mai mult senin. Izolat, in ves
tul și nordul țării, se vor semnala ploi 
slabe. Vîntul va sufla slab pînâ la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse, in general, intre 4 și 14 gra
de, iar cele maxime intre 16 șl 26 
grade, mai ridicate In sud-vest. Pe 
alocuri, ceață, îndeosebi în estul țării 
șt la munte. Izolat, In prima noapte, 
în depresiuni, se va produce brumă. 
In București : Vremea va fi frumoa
să, cu cerul variabil, mai mult senin. 
Vtntul In general slab. Temperaturi
le minime vor fi cuprinse intre 7 și 
10 grade, iar cele maxime între 23 și 
26 grade. Dimineața, ceață slabă.

RIMNICU SĂRAT: 
Mașini și instalații 

moderne 
prin autodotare

La întreprinderea de garnituri 
de frlnă și etanșare Rimnicu Sărat, 
unde se realizează întreg necesa
rul de garnituri de frină și etan
șare pentru 
preocuparea pentru înnoirea pro
duselor este permanent __ '/____
de investiții sporite de inteligen
tă tehnică proprie. Profesionalis
mul, competenta și pasiunea aces
tui colectiv — distins pentru a 
treia oară consecutiv cu „Ordinul 
Muncii** clasa I — și-au găsit expri
mări revelatoare în ampla acțiune 
de organizare și modernizare a 
producției. In acest context, men
ționăm citeva din creațiile tehnice 
recente, realizate prin aut.outilare : 
instalația de presare a ferodourilor 
pentru autoturismele ..Dacia", care 
permite utilizarea matrițelor în
chise și. pe această cale, o reduce
re de material pe norma de con
sum cu 20 la sută; dispozitivul de 
tăiat plăci de marsit pe calandru, 
care asigură reducerea efortului 
fizic și creșterea calității plăcilor ; 
mașină semiautomată pentru debi
tat garnituri circulare ; instalație 
pentru preinchis și planat garni
turi de chiulasă. Firesc, toate a- 
cestea, precum și alte produse ale 
creatfei tehnice proprii se răsfrîng 
semnificativ in bilanțul 
derii, care înregistrează 
te depășiri de plan la 
indicatori de eficiență 
(Stelian Chiper).

economia națională.

susținută

întreprin- 
importan- 
principalii 
economică.

VASLUI : Noi și moderne 
spații comerciale

în ansamblurile de locuințe .,13 
Decembrie" și „Gară" din munici
piul Vaslui, „Centru" și „Lirei — 
Olga Bancic" din municipiul Bîr- 
lad, ..Alex. Ioan Cuza" din Huși au 
fost puse, in aceste zile, la dispozi
ția cetățenilor noi și modeme sna- 
ții comerciale. Este vorba de ma
gazine pentru desfacerea mărfu
rilor industriale, un magazin tio 
..Romarta" si două alimentare, din 
care una cu autoservire. în arest 
fel, a$a cum ne spunea Virgil Dan
ci u. directorul direcției comercia
le județene. numai în perioada ce 
a trecut din acest an. în cartiere
le în plină dezvoltare ale localită
ților urbane vasluiene, la parterul 
blocurilor, au fost deschise 12 noi 
magazine pentru desfacerea măr
furilor. însumînd aproape 2 500 mp 
spatii comerciale, dotate cu mobi
lierul necesar și încadrate cu per
sonal calificat. (Petru Necula).

INFORMAȚII SPORTIVE
„CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI" LA POPICE

Aurul Baia Mare - locul intii, 
Io masculin

Electromures — locul doi, la feminin
„Cupa campionilor europeni" la 

popice (masculin). desfășurată in 
orașul italian Bolzano, s-a încheiat 
cu victoria echipei Aurul Baia Mare 
(Hosu, Nașodi, Ghergheli. Donos, 
Sekeli. Boariu). urmată in clasamen
tul final de formațiile Olimpia 
Morfelden si Elore 
competiția feminină, 
mures Tirgu Mureș 
locul al doilea.

Ieri, la fotbal
în cele 8 meciuri disputate ieri in 

cadrul etapei a 10-a a campionatu
lui diviziei A la fotbal s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Steaua 
Rapid 2—0 (1—0). Au marcat: Hagi șl 
Belodedici ; F.C. Farul — F.C. Ar
geș 0—1 (0—1). Unicul gol l-a inscris 
Vlădolu ; S.C. Bacău 
1—0 (1—0). Autorul golului : 
leânu 
Flacăra 
te cele trei goluri ale gazdelor le-a 
marcat * I... ____ _ __ __ ____
fiind înscrise de Culcear si C. Solo
mon ; F.C.M. Brașov — Sportul stu
dențesc 4—2 (1—0). Au înscris Șu- 
lea. Pîrvu (două) și Cigan, respectiv 
Popa și C. Pană ; Corvinu! — Uni
versitatea Craiova 0—0 ; A.S.A. Tg. 
Mures — Universitatea Cluj-Napoca 
1—1 (1—0). Gazdele au deschis sco
rul prin Lucian Moldovan, oaspeții 
obținînd egalarea prin Bănică ; Di
namo —■ F.C. Olt 6—0 (3—0). Autorii 
golurilor : Cămătaru. Vaișcovici (trei
— două din penalti) și Mateuț 
(două). Partida Otelul Galati — F.C. 
Inter Sibiu a fost amînată. In cla
sament. pe primul loc se află in 
continuare Dinamo (cu 20 puncte) 
urmată de Steaua (20 puncte). Vic
toria (13 p). Flacăra Morenl (11 
puncte) etc.

0 Aseară la Sofia, în meci retur 
pentru competiția internațională de 
fotbal „Cupa U.E.F.A.". echipa Parti
zan Belgrad a surclasat cu scorul de 
5—0 (0—0) formația locală Slavia, 
învingători și în prima partidă (tot 
cu 5—0), fotbaliștii iugoslavi s-au 
calificat pentru turul al doilea.
• La Bremen. în meci retur pen

tru „Cupa campionilor europeni", e- 
chipa Werder Bremen a întrecut cu 
5—0 (1—0) formația Dynamo Berlin. 
In prima partidă. Dynamo Berlin 
ciștigase cu 3—0. astfel că pentru 
turul al doilea s-au calificat fotba
liștii din Bremen.

? 0 Campionatul de fotbal al 
U.R.S.S. a continuat cu etapa a 25-a, 
în cadrul căreia. în derbiul capi
talei. Torpedo a întrecut cu 2—0 
G—0) pe Spartak. Alte rezultate : 
Dinamo Kiev — Dnepr 2—0. Metallist
— Șahtior 1—2, Kairat — Cernomo- 
r<?t 1—1 ; Dinamo Minsk — Dinamo 
Tbilisi 0—0. în clasament conduce 
Dnepr Dnepropetrovsk cu 36 puncte, 
urmată de Dinamo Kiev 35 puncte, 
Spartak Moscova 33 puncte, Torpedo 
Moscova 32 puncte etc.

★
BASCHET. Sala sporturilor Flo- 

reasca din Capitală a găzduit asea
ră, în cadrul competiției internațio
nale feminine de baschet „Cupa 
Liliana Ronchettf", meciul dintre 
echipele Voința București și Kremi- 
kovski Sofia. Tntîlnirea s-a încheiat 
la egalitate : 58—58 (20—21).

ȘAH. In sala clubului I.T.B. (str. 
Lipscani 21) a inceput turneul de 
șah „Memorialul V. Ciocîltea". Iată 
rezultatele din runda inaugu
rală : Popescu — Bănică 1—0 ; Bu- 
gariu — Monea 1—0 ; Bogza — Isac 
1—0 ; Bucur — Sima remiză ; Tăcu
— Nicolau 0—1.

Budapesta. In 
echipa Electro- 
s-a situat pe

F.C. Bihor
Bur- 

(din lovitură de la II m) ; 
— Victoria 3—2 (1—1). Toa-

Lala. _ punctele oaspeților

F.C. Olt 6—0 (3—0). Autorii

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 12 OCTOMBRIE 1988 
Extragerea I : 2 29 13 25 41 42. 
Extragerea a II-a : 30 36 37 28 27 6. 
Fond de ciștiguri : 504 697 lei.



Marcîndu-se un eveniment deosebit de important în evoluția relațiilor
româno-chineze, la Beijing s-a deschis expoziția

„OPERA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU"
BEIJING 12 (Agerpres). — Sub 

genericul „Opera' președintelui 
Nicolae Ceaușescu", la Beijing s-a 
deschis o expoziție de 'carte româ
nească, ce se constituie într-un 
omagiu adus personalității și opere: 
prodigioase‘ale t o v a r ă șului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Inaugurată . în preajma vizitei 
oficiale de prietenie pe care condu
cătorul partidului și statului nostru, 
împreună .cu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. urmează să . o efectueze 
în Republica Populară Chineză, ex
poziția prezintă o selecție cuprinză
toare de voturile din opera de deo
sebită importantă 'teoretici si practi

că a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
apărute în limba români, și iu lim
ba chineză, precum și in alte limbi 
străine-

Alături de opera președintelui 
Nicolae Cecușescu sitt expuse lu
crări științifice ale, tovarășei 
academician doctor Inginer Elena 
Ceaușescu, in limba română și in 
traducere chineză, din. domeniul 
chimiei macromoleculare și al altor 
ramuri Înrudite.

Expoziția este. întregită cu un gru
paj de volume cu conținut social- 
politic, istoric, economic, reflectind 
efortul creator al poporului român 
in procesul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna- 
iztâi ii. României spre comunism.

Luind cuvîntul la inaugurarea ex
poziției, Gao Yunjia, adjunct al mi
nistrului culturii, a relevat semni
ficația deosebită a expoziției ca 
simbol al relațiilor de prietenie și 
solidaritate dintre China și Româ
nia, dintre popoarele chinez și ro
mân. „Ne exprimăm, și cu acest 
prilej, sincera noastră dorință de a 
amplifica schimburile culturale și 
de a extinde colaborarea in acest 
domeniu, in vederea promovării cu
noașterii reciproce și a schimbului 
de experiență, pentru a contribui 
astfel la întărirea prieteniei dintre 
popoarele român și chinez" — a 
subliniat adjunctul ministrului cul
turii.

Expoziția se bucură de un deose
bit interes și apreciere.

R.P. CHINEZĂ ÎN AȘTEPTAREA ÎNALTILOR OASPEȚI
■ •________ *

DIN ROMÂNIA SOCIALISTĂ

Gînduri despre prietenie și colaborare
La Beijing, strada oferă imagi

nea tonică a marilor transformări 
ce au loc in viața poporului chi
nez. Piața Ten-anmen : oameni din 
toate părțile Chinei, oameni din 
toate părțile lumii vin aici, pe a- 
ceastă impunătoare esplanadă, de 
numele căreia se leagă multe eve
nimente din istoria veche și con
temporană a țării. Este unul din 
puținele locuri din capitală care a 
rămas fidel statorniciei edilitare, 
clădirile ce delimitează uriașul pa
trulater fiind o certitudine in acest 
sens. în rest, nu există colț din 
Beijing care să nu fi cunoscut, in 
ultimii zece ani, schimbări de ne
imaginat in trecut. Jur-imprejurul 
capitalei, ca și pe principalele ar
tere, s-au înălțat adevărate orașe 
noi, cartiere de locuințe cu blocuri 
de 25—30 de etaje, realizate deopo
trivă cu bun gust arhitectural și 
cu grijă pentru asigurarea unei 
funcționalități maxime. S-au „tăiat" 
cu îndrăzneală artere noi de circu
lație, bulevârde ' largi cu ' șase-opt 
benzi de circulație, zeci de pasaje 
rutiere suprapuse — toate oferind 
de pe acum imaginea unei capitale 
in plin proces de modernizare. 
Acestui chip nou al Beijingului 
s.ă-i mai adăugăm linia zveltă, .pli
nă de cutezanță a zecilor de hote
luri, noi, ultramoderne, care pot ri
valiza cu cele mai elegante din 
lume, înălțate aici într-o impre
sionantă . competiție cu timpul;. i

Privindu-i pe constructori, aflați 
pe șantiere din zori și pînă țn 
amurg, văzind cum se înălță noile 
construcții de la o zi la alta, îți poți 
da seamă că pașii spre • înfăptuirea 
complexului program de moderni
zare a Chinei se fac într-un cli
mat de angajare a celor mai largi 
forțe sociale. Așa se explică și rit
murile înalte de creștere a produc-1 
ției industriale — de peste 14 la 
sută in țiltimii ani — așa se ex
plică creșterea masivă a produc
ției agricole in ultimii opt ani; așa 
se explică succesele tot mai impor
tante ce se conturează în cerce
tarea științifică. Și fiecare dintre 
aceste realizări slujește deopotrivă 
progresului țării și creșterii nive
lului de trai al oamenilor muncii.

Constați cu bucurie, pe pămin- 
tul Chinei socialiste, că pretutin
deni, in discuțiile purtate cu mun
citori și SDecialiști, cu profesori și 
oameni de știință sau,' la întîm- 
plare. cu oameni de pe stradă, 
atunci cind se vorbește 
România gindurile lor sînt gînduri 
sincere, de simpatie și admirație 
pentru realizările poporului român, 
ginduri exnrimînd dorința unani
mă de întărire a legăturilor de 
prietenie și colaborare dintre țările 
și popoarele noastre.

Un ecou aparte l-au avut la în
ceputul acestei săptămini ideile 
limpezi și profunde exprimate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in in
terviul acordat agenției de presă 
China Nouă. In revista „Perspec
tive". în ziarul „Renmin Ribao", 
care au publicat interviul, precum 
și la posturile de radio și televi
ziune au fost infătișate pe larg 
opiniile secretarului general al 
partidului nostru, președintele Re-

despre

publicii, cu. privire la stadiul ac
tual și perspectivele relațiilor ro
mâno-chineze.

In mod firesc,. gindurile sincere 
și calde despre România au la baza 
certitudinea unui climat de sțrinsă 
colaborare pe multiple planuri din
tre țările noastre, colaborare baza
tă pe. rezultatele obținute de am
bele popoare in opera de construc
ție socialistă, in dezvoltarea econo
miei, a științei. La Xiamen, direc
torul adjunct al Companiei de pro
duse electronice. Li Shi Yong, ne-a 
spus : „Știm bine că România a 
dez.volțat o puternică industrie in 
anii socialismului și că realizează o 
serie, de produse de virf in indus
tria electronică. Nu întâmplător 
țara noastră importă calculatoare 
electronice din România. Cum ați 
putut vedea, și noi aici am pus ba
zele unor unități moderne din acest 
dpmeniu. Așteptăm cu interes și 
salutăm, schimburile de experiență 
cu constructorii din România".

' Acestei opinii i s-ar mai putea a- 
dăpga multe altele notate în alte 
unități economice moderne din 
Xian, Shanghai sau Beijing. Sem
nificativ pentru pregătirile care 
se fac în preajma vizitei oficiale 
de prietenie pe care tovarășul 
Nicolae . Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Rpmân, președintele Republicii So
cialiste România, o va efectua, 
împreună . . cu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. în Republica Populară 
Chineză, la . invitația tovarășului 
Zhao Ziyani, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, este și faptul că 
ta Beijing șira, început lucrările 
Comisia mixtă de colaborare eco
nomică. și tehnlco-științifică româ- 
no-chîrieză.

Realizările obținute în dezvolta
rea științei și invățămintului din 
România, îndeosebi în anii de 
după Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, au consti
tuit un subiect abordat cu 
interes de interlocutorii 
care; au • relevat că. sub îndruma
rea de înaltă competență a 
rășei, academician doctor 
Elena Ceaușescu, aceste 
fundamentale pentru 
economic și social, care au cunos
cut în. România o puternică înflo
rire. pferă un teren rodnic de co
laborare, avînd în vedere locul 
prioritar pe care-1 ocupă știința și 
tehnica' 'în programele de dezvol
tare accelerată a Chiriei: Prof. univ. 
dr. Yang Shunxi, de la Institutul de 
limbi străine din Beijing, care și-a 
dat doctoratul în filologie în Româ
nia, ne-a spus : „Cunosc bine 
structura invățămintului românesc 
și o admir. Este una dintre cele 
mai modeme în lumea actuală, 
pentru faptul că a reușit să îmbi
ne armonios preocuparea pentru 
pregătirea practică a elevilor și 
studenților cu grija permanentă 
pentru formarea unui larg orizont 
științific, și umanist. Salut din toa
tă inima, cu sinceră bucurie pen
tru prietenia noastră, apropiata vi
zită pe care o vor efectua tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — iubit și sti
mat in China — și tovarășa

vădit 
noștri;

tova- 
inginer 

domenii 
progresul

Elena Ceaușescu, prestigios om de 
știință".

în consens cu, aceste gînduri, 
academicianul Lu Tiaxi, vicepre
ședinte al Consiliului pentru știin
ță din R. P. Chineză, ne-a decla
rat : „Apreciez și salut cu bucurie 
numeroasele realizări obținute in 
dezvoltarea științei românești, Urez 
României o impetuoasă dezvoltare 
a științei și tehnicii. Urez tării 
dumneavoastră dezvoltare continuă 
in construcția economică, fericire 
și prosperitate".

Apropiata vizită pe care înalții 
soli ai poporului român o vor face 
în China socialistă a prilejuit con
semnarea și a altor opinii. Jiang 
Ren, vicepreședinte al Comisiei 
pentru relații cu străinătatea din 
Xiamen, a subliniat : „Vizita. pe 
care o va face in zilele viitoare 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în China, va constitui, fără îndo
ială, un eveniment deosebit pentru 
dezvoltarea colaborării dintre po
poarele noastre, li cunosc bine pe 
români din numeroasele întâlniri 
pe care le-am avut aici, la Xiamen, 
sau la Beijing. Apreciez în mod 
deosebit originalitatea . politicii 
Partidului Comunist. Român și a 
țării . dumneavoastră. Ca femeie, 
urmăresc de mai mulți ani con
secvența cu care Partidul Comunist 
Român acționează, pentru afirma
rea. plenară a femeii. in viața eco- 
nbmiică, socială, politică, Științifică 
și culturală. In cele mai înalte fo
ruri economice, politice' și. Știin
țifice sint prezente șl femeile. Un 
exemplu strălucit îl oferă, în acest 
sens, tovarășa Elena Ceaușescu, a- 
preciată în lumea întreagă pentru 
vasta sa activitate științifică. Si in 
China, partidul' nostru comunist 
pune un accent deosebit pe pro
movarea femeilor in funcții de răs
pundere și. cred că realizările ob
ținute pe acest plan in economie 
sint un bun exemplu".

La rindul său, tovarășul Tan 
Wenrui. redactor-șef al ziarului 
..Renmin Ribao", organ al C.C. al 
P.C. Chinez, ne-a declarat.: „Ma
rea prietenie dintre cele două par
tide. țări și popoare ale Chinei și 
României se dezvoltă și se întă
rește continuu. Prietenia noastră 
a fost făurită pe baza marxișm-le- 
ninismului. Pentru cauza construc
ției socialismului, cele două po
poare ale noastre înaintează mină 
in mină, se sprijină unul pe celă
lalt și colaborează cu cordialitate. 
Noua vizită pe care o va face in 
China tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, va contribui, in mod si
gur, la dezvoltarea pe măi departe 
a prieteniei chino-romăne“.

...Gînduri prietenești, ce dau ex
presie năzuinței, deopotrivă împăr
tășită de poporul român, că noul 
dialog la nivel înalt va marca un 
nou moment important în dezvol
tarea relațiilor, cu bogate șl lumi
noase tradiții, dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre.

Viorel SAXAGEAN
Beijing, 11 octombrie

I
ÎNTREVEDERE. La Beijing a 

avut loc o întrevedere intre Li 
Peng, premierul Consiliului de Stat 
al R, P. Chineze, ■ și președintele 
Finlandei, Mauno Koivisto, aflat in 

. vizită oficială. S-au exprimat sa
tisfacția pentru evoluția pozitivă 
a relațiilor bilaterale, precum și 
dorința extinderii lor in continua
re. Premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze a reafirmat spri
jinul țării sale față de dorința' ex
primată de o serie de țări din nor
dul Europei de a transforma re
giunea in zonă lipsită de arme nu
cleare.

GENTIILE DE PRESA 
e scurt

I
VIZITA. La Paris s-au încheiat 

convorbirile dintre ministrul fran
cez de externe, Roland Dumas, și 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Eduard Șevardnadze, care 
a întreprins o vizită în Franța. 
Convorbirile au permis abordarea 
unui evantai larg de probleme de 
interes comun și au contribuit la o 
mai bună cunoaștere a pozițiilor 
celor două țări.

cancelar si ministru de externe al 
R.F. Germania, s-a pronunțat, in- 
tr-un . interviu acordat ziarului 
„Der Morgen" (R.D.G.), in favoa
rea unei noi gindiri în relațiile 
Eșt—Vest care să includă nu nu
mai noi acorduri de dezarmare, 
dar și trecerea de la confruntare 
la o largă colaborare între

fost înaintată președintelui țării 
pentru aprobare. Aceste proceduri 
sint obligatorii, stipulează Consti
tuția, pentru toate tratatele în
cheiate intre Portugalia și alte 
state.

state.

I

CONVORBIRI. în cea de-a doua 
zi a vizitei sale, oficiale in Franța, 
președintele Ciprului. Ghiorghiios 
Vassiliou, a avut convorbiri cu 
primul-ministru francez. Michel 
Rocard. cu care a discutat proble
me privind relațiile dintre cele 
două țări, precum și ultimele evo
luții politice pe arena internațio
nală. Un loc .aparte l-au ocupat. în 
cadrul convorbirii, situația din Ci
pru și eforturile vizînd soluționa
rea divizării insulei.

RIDICAREA STĂRII DE
DIU. Președintele Republicii 
riene Democratice si Populare, 
Chadli Bendjedid, a hotărît, 
miercuri, ridicarea stării de ase
diu impuse joia trecută. Un comu
nicat transmis de postul de radio 
Alger anunță' că la Alger și în alte 
orașe, ale . tării. , unde au avut loc 
tulburări, s-a reinstaurat calmul.

ASE- 
Alge-

LIDERUL COALIȚIEI „STINGĂ 
UNITA" din Chile, Jaime Inzunza, 
s-a pronunțat pentru realizarea 
unui acord cu forțele politice na
ționale, inclusiv cu forțele arma
te. pentru accelerarea procesului 
de tranziție spre democrație. El a 
arătat că cea mai sigură garan
ție pentru înfăptuirea democrației 
îh Chile este mobilizarea maselor 
largi populare si crearea unui am
plu front in favoarea atingerii 
acestui obiectiv.

PENTRU TRECEREA DE EA 
CONFRUNTARE LA COLABORA
RE. Hans'ȚJlett'ich "Genscher. vice-

TRIBUNALUL CONSTITUȚIO
NAL AL PORTUGALIEI a defi
nit drept neconstituțională înțele
gerea realizată între guvernele 
Portugaliei și S.U.A. privind con
struirea in localitatea 
din sudul tării a . unei 
ricane de urmărire a 
Tribunalul a conchis că 
telegere. realizată la 27 
contravine articolului 200 al Consti
tuției Portugaliei. întrucit ea nu a 
fost aorobată printr-un decret co
respunzător al Adunării Republicii, 
ca și articolului 137. deoarece nu a

Almovodar 
stații ame- 

satelitilor. 
această în- 
martie 1984.

ȘOMAJ. Din totalul celor 15,6 
milioane de șomeri din țările Pie
ței comune. 5,3 milioane sînt ti
neri sub 25 de ani. Dintre 
lipsiți de un loc de muncă 
12 țări ale C.E.E.. femeile 
număr de 2,8 milioane. în 
se precizează. 1,6 milioane 
neri se află în căutarea unui 
de muncă, între aceștia 854 000 fiind 
femei.

tinerii 
in cele 
sint in
Italia, 
de ti- 

loc

ZI NAȚIONALĂ DE GREVE. La
chemarea Confederației Generale

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-yemenit

ADEN 12 (Agerpres). — Un căldu
ros schimb de mesaje intre tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al. Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Aii Salem Al Beedh, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Yemeniț, 
a avut loc în capitala Republicii De
mocrate Populare Yemen.

Schimbul de mesaje a avut loc cu

prilejul primirii de către conducă
torul Partidului Socialist Yemenit a 
tovarășului Nicolae Giosan. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. președintele Marii Adunări 
Naționale, care participă Ia festivi
tățile de la Aden ocazionate de cea 
de-a 25-a aniversare a revoluției din 
14 octombrie si împlinirea a 10 ani 
de la crearea Partidului Socialist 
Yemenit.

„Grupul celor 77“ propune convocarea unei sesiuni
speciale a O N U. consacrate problemelor economice
NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 

— „Grupul celor 77“ a adresat secre
tarului general al O.N.U. o scrisoa
re în care propune convocarea unei 
sesiuni speciale a Adunării Genera
le a O.N.U. consacrate problemelor 
intensificării .creșterii economice și 
dezvoltării țărilor in curs de dezvol
tare. Progresele pe linia însănăto

șirii climatului politic international, 
relevă documentul, trebuie să fie în-* 
soțite în prezent de măsuri cores
punzătoare in domeniul colaborării 
economice. înviorarea dezvoltării e- 
conomice si sociale reprezintă o 
condiție importantă a edificării unei 
lumi trainice și a stabilității pe pla
neta noastră.

În favoarea lichidării tuturor armelor 
nucleare

NEW DELHI 12 (Agerpres). — In
dia sprijină toate propunerile Si ini
țiativele vizînd lichidarea armelor 
nucleare — a declarat președintele 
Indiei. Ramaswamy Venkataraman, 
într-o alocuțiune rostită la New 
Delhi. El a salutat ratificarea trata
tului sovieto-american privind eli
minarea rachetelor cu rază medie și 
mai scurtă de acțiune, apreciind-o 
drept un prim pas in direcția dezar
mării nucleare totale.

LONDRA 12 (Agerpres). — Miș
carea pentru pace din Marea Brita- 
nie trebuie să acționeze pentru in
terzicerea completă și generală a 
experiențelor nucleare, s-a subliniat 
în cursul lucrărilor conferinței a- 
nuale a organizației Medicii împo
triva armelor nucleare din Marea

Britanic, care s-au desfășurat la Co
ventry. în felul acesta — au decla
rat participantii la reuniune — va fi 
evitată dezvoltarea unei noi genera
ții de arme nucleare, cu o și mai 
mare forță de distrugere decît cele 
existente. După încheierea acordu
lui sovieto-american privind elimi
narea rachetelor cu rază medie Si 
mai scurtă de acțiune, în Europa au 
mai rămas circa 10 000 focoase nu
cleare. au declarat participantii la 
conferință, care au subliniat că nu
mai un număr mic dintre acestea ar 
putea distruge viata pe continent. în 
context, s-a subliniat necesitatea 
unor acțiuni coordonate ale mișcă
rilor pentru pace din lumea întrea
gă. sub auspiciile O.N.U.. prin care 
să fie curmate tendințele negative 
din domeniul înarmării nucleare.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi manifestații de 
Cisiordania $1 Gaza 
niune a conducerii

Fatah” ® Apel

protest ale populației palestiniene din 
împotriva ocupației israeliene • Reu- 
mișcării de eliberare națională „Al 
la menținerea unității Libanului

în majoritatea localităților 
Cisiordania și Gaza au avut 
manifestații de protest ale 
lației palestiniene împotriva 
ției israeliene. Demonstrații 
tinguri s-au desfășurat la 
hem. Ramallah. Qalqilya și 
orașe, în cursul lor producindu-se 
ciocniri între populație și forțele 
israeliene. Acestea au folosit arme 
(ie foc si gaze lacrimogene, rănind 
numeroase persoane. Au fost ope
rate arestări. La Bethlehem și 
Dheisheh au fost 
ții de circulație.

în urma rănilor 
unei demonstrații 
la 27 septembrie, 
nian de 17 ani a 
la spital.

din 
loc noi 

popu- 
ocupa- 
și mi- 

Bethle- 
în alte

Bethlehem 
instituite restric-

primite în cursul 
care a avut loc 
un tînăr palesti- 
încetat din viață

(Agerpres)

TUNIS 12 (Agerpres). — Agenția 
I.N.A. informează că o reuniune a 
conducerii mișcării de eliberare na
țională palestiniană „AI Fatah" a 
început la Tunis. Potrivit agenției, 
care citează surse palestiniene, in 
cadrul întîlnirii vor fi discutate o 
serie de probleme relative la evo
luțiile pe plan palestinian. în spe
cial sprijinirea unei formule finale 
pentru opțiunea palestiniană privind 
impactul deciziei Iordaniei de a în
ceta legăturile administrative și ju
ridice cu Cisiordania.

ii

Ședința Comitetului
MOSCOVA 12 (Agerpres). — In 

zilele de 10—11 octombrie 1988 a 
avut loc. la Moscova, ședința a 129-a 
a Comitetului Executiv al Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc, la 
care au participat reprezentanții tâ- 
rilor in Comitetul Executiv, vicepre
ședinți ai Consiliilor de Miniștri.

Delegația tării noastre a fost con
dusă de tovarășul Ștefan Andrei, 
viceprim-ministru al guvernului.

în cadrul lucrărilor Comitetului 
Executiv au fost examinate proble
me legate de realizarea hotărîrilor 
adoptate de sesiunea consiliului cu 
privire la perfecționarea colaborării 
multilaterale a țărilor membre ale 
C.A.E.R.

S-a efectuat un schimb de păreri 
referitoare la perspectivele colaboră
rii dintre țările membre ale C.A.E.R. 
ne perioada oină în anul 2000. în ve
derea orientării ei spre realizarea 
programelor de dezvoltare econo- 
mico-socială si satisfacerea mai bună 
a necesarului populației acestor țări. 
Considerentele expuse in legătură cu 
aceste probleme vor fi examinate în 
cadrul lucrărilor viitoare privind 
coordonarea clanurilor economice si 
perfectionarea mecanismului colabo
rării reciproce.

Comitetul Executiv a examinat 
unele probleme legate de creșterea 
eficientei mecanismului de decon- 
tare-creditare în ruble transferabile, 
stabilindu-se măsuri pentru îmbu-

Executiv al C.A.E.R.
nâtătirea planificării si creșterea 
disciplinei în acest domeniu. Au fost 
analizate probleme ale relațiilor va
lutare și de decontare-creditare din 
cadrul legăturilor directe, al societă
ților mixte, privind creșterea rolului 
valutei transferabile si posibilitatea 
folosirii, valutelor naționale în decon
tările reciproce.

Comitetul Executiv a examinat re- 
zultatelfe lucrărilor de perfecționare 
a. decontărilor la obiectivele ce se 
construiesc- cu efortul comun al țări
lor interesate si a hotărît să se con
tinue activitatea respectivă.

Comitetul Executiv a adoptat noua 
redactare a „Condițiilor generale de 
livrare a mărfurilor dintre organiza
țiile țărilor membre ale C.A.E.R.". in 
vederea aplicării lor la: încheierea 
contractelor de comerț exterior din 
relațiile reciproce.

S-a efectuat un schimb de păreri 
cu privire la -colaborarea multilate
rală in folosirea gazelor naturale 
drept combustibil pentru motoare, 
convenindu-se măsuri pentru lărgi
rea si intensificarea colaborării din, 
acest domeniu.

în contextul stabilirii de relații 
oficiale intre C.A.E.R. si C.E.E.. Qo- 
mitetul Executiv a analizat perspec
tivele colaborării dintre acestea, fiind 
pregătite propuneri în vederea exa
minării lor cu reprezentanții C.KE.

Au fost examinate alte probleme 
curente privind activitatea consi
liului.

Plenara C. C. al P. C. din Cehoslovacia
Convocarea celui de-al XVIII-lea Congres al partidului

PRAGA 12 (Agerpres). — La 
Praga s-au desfășurat lucrările 
plenarei C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia, care a examinat direcțiile si 
sarcinile activității ideologice și 
creșterii rolului conducător al par
tidului. Plenara a adoptat o hotâ- 
rire în această problemă — rela
tează agenția C.T.K. Totodată, ple
nara a aprobat principiile de activi
tate și componenta comisiilor per
manente ale C.C. al P.C.C., compo
nența Comisiei C.C. al P.C.C. pen
tru elaborarea Programului Parti
dului Comunist din Cehoslovacia și a 
Comisiei C.C. pentru elaborarea 
Statutului partidului. S-a hotărît 
convocarea celui de-al XVIII-lea 
Congres al P.C.C. în prima jumătate 
a anului 1990, cu un an mai devre
me decît termenul prevăzut.

Plenara l-a ales pe Frantisek Pi- 
tra membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C., eliberindu-1 din funcția 
de secretar și de membru al Secre
tariatului C.C. Miroslav Stepan și

Ivan Knutek au fost aleși membri 
ai Prezidiului C.C. al P.C.C., fiind 
eliberați din funcțiile de membru al 
Secretariatului C.C. al P.C.C. și, res
pectiv. de secretar al C.C. al P.C. 
din Slovacia. Au mai fost aleși mem
bri ai Prezidiului C.C. Karel Ur- 
banek și Miroslav Zavadil. Mem
bri ai Secretariatului C.C. al P.C.C. 
au fost aleși Josef Mevald și Rudolf 
Rohlicek. Dezbătind probleme lega
te de reorganizarea aparatului de 
stat, plenara l-a desemnat pe Ladis
lav Adamec, care a ocupat pînă a- 
cum postul de președinte al guver
nului R.S. Cehe, pentru funcția de 
președinte al guvernului R.S. Ceho
slovace. Au fost propuse candidaturi 
de noi membri ai guvernului.

Președintele R.S. Cehoslovace, 
Gustav Husak, a numit noul guvern 
federal, care iși va prezenta decla- 
rația-program la sesiunea Adunării 
Federale a R.S. Cehoslovace, la 
începutul lunii noiembrie — preci
zează agenția C.Ț.K.

CAIRO 12 fcAgerpres). — Președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, s-a 
intilnit la Cairo cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
O.E.P. — transmite agenția 
Au fost analizate probleme 
lupta populației palestiniene 
ritoriile ocupate și aspecte _ 
le ale situației din Orientul Mijlo
ciu.

MEN A. 
privind 
din te- 
genera-

AMMAN 12 (Agerpres). — Numă
rul palestinienilor din întreaga lume 
totalizează 5 068 000, fată de 4 390 000 
in 1983. releyă un buletin publicat 
recent de Comitetul mixt lordania- 
no-palestinian. la Amman, și citat 
de agenția China Nouă. Dintre a- 
ceștia. 961 000 trăiesc in Cisiordania 
și 445 000 in ■ - —teritoriul Gaza.

(Agerpres). — în Bei- 
a avut loc o reuniune 
de deputati creștini și

BEIRUT 12 
rutul de vest 
a unui grup 
musulmani din parlamentul libanez, 
în comunicatul dat publicității, citat 
de agențiile KUNA și MENA, se re
levă necesitatea menținerii unității 
Libanului, respingîndu-se orice în
cercare de divizare a țării. Ei au 
chemat membrii forului legislativ să 
depășească dificultățile si să se în
trunească in sesiune parlamentară 
consacrată alegerii președintelui 
țării. Se relevă, de asemenea, că 
mandatul actualului președinte al 
Adunării Naționale, Hussein El Hus- 
seini, expiră la 15 octombrie.

Iranul și Irakul respectă acordul de încetare a focului1* 
O declarație a secretarului general adjunct al O.N.U. 

însărcinat cu operațiunile de menținere a păcii 
în Orientul Mijlociu

BAGDAD 12 (Agerpres). — Mar- 
rack Goulding, secretar general ad
junct al O.N.U. însărcinat cu ope
rațiunile de menținere a păcii in 
Orientul Mijlociu, a declarat. în ca
drul unei conferințe de presă des-

Muncii (C.G.T.), in Franța se vaa . . . _
desfășura la 18 octombrie o zi na
țională de greve și manifestații in 
sprijinul unor revendicări, printre 
care asigurarea locurilor de mun
că și adoptarea de măsuri în do
meniul securității sociale.

CONFERINȚĂ. La Jeddah s-au 
încheiat lucrările primei conferințe 
a miniștrilor informațiilor- din țări
le membre ale Organizației Con
ferinței Islamice (O.C.I.). Au fost 
adoptate o serie de recomandări și 
rezoluții privind extinderea coope
rării dintre agențiile de presă din 
țările membre și 
Agenției Internaționale 
Presă (I.I.N.A.).

dez voi tarea 
Islamice de

Brazilia are nevoieREFORME.
de schimbări urgente si profunde 
in viața sa social-economică. de 
investiții masive in domeniul edu
cației si invățămintului — 
clarat ambasadorul acestei 
G.A.T.T. El a menționat că 
lia ă cunoscut o dezvoltare
mică extensivă, care insă a făcut 
să fie aminate o . serie de reforme 
cu caracter social. între care o mai 
bună distribuire a venitului natio
nal. aplicarea reformei agrare și 
restructurarea invățămintului.

a de- 
tări la 
Brazi- 
econo-

POLIȚIA ITALIANĂ a descope
rit o mare bandă neonazistă care 
se ocupa cu contrabanda de valu
tă. narcotice si arme. Scopul orga
nizației era de a procura fonduri 
pentru finanțarea organizațiilor 
neonaziste din diferite țări ale Iu- 
mii.

I

fășurate la Bagdad, că, în linii gene
rale, acordul de încetare a focului 
între Iran și Irak este respectat de 
ambele părți. De la intrarea în vi
goare a încetării focului cele două 
țări au cooperat în mod pozitiv cu 
observatorii O.N.U., situația fiind 
încurajatoare — a spus el.

Declarația a fost făcută după vizi
tarea .mai multor puncte de obser
vație amplasate de-a lungul liniei 
ce separă forțele armate ale celor 
două țări, deținute de Grupul de 
Observatori' Militari ai Națiunilor 
Unite pentru Iran și Irak 
(U.N.I.I.M.O.G.), precizează agențiile 
China Nouă și Taniug.

CAIRO 12 (Agerpres). — Vicepre
ședintele Irakului. Talia Moheddin 
Maruf, și-a incheiat vizita oficială 
întreprinsă la Cairo, în cursul căreia 
a fost primit de șeful, statului egip
tean, Hosni Mubarak. Au fost dis
cutate probleme ce privesc situația 
din Orientul Mijlociu și eforturile 
diplomatice depuse în vederea solu
ționării conflictului dintre Iran și 
Irak.

MAREA BRITANIE

Conferința anuală a 
Partidului Conservator

LONDRA 12 (Agerpres). — La 
Brighton au continuat miercuri dez
baterile din cadrul conferinței anuale 
a Partidului Conservator, de guver- 
nămint. din Marea Britanie. Au fost 
abordate aspecte ale politicii interne 
a guvernului.

Ministrul pentru problemele ener- 
! giei, Cecil Parkinson, a relevat că unul 

dintre principiile de bază ale politicii 
partidului în acest domeniu este 
cel al diversității surselor. Totodată, 
el a susținut punctul de vedere con
servator cu privire la trecerea în 
proprietate particulară a celei mai 
mari părți a întreprinderilor din 
acest sector.

Sesiunea Comitetului Permanent al Conferinței
Consultative Politice Populare a R. P. Chineze

BEIJING 12 (Agerpres). — La 
Beijing s-au deschis lucrării® se
siunii Comitetului Permanent al 
Conferinței Consultative Politice 
Populare a R.P. Chineze (C.C.P.P.C.), 
consacrată analizării stadiului apli
cării hotărîrilor plenarei din luna 
septembrie a C.C. al P.C. Chinez, în

domeniul economiei. Cuvîntul inau
gural a fost rostit de Li Xiannian, 
președinte al Comitetului Național 
al C.C.P.P.C., care a relevat sarci
nile ce revin organizației în reali
zarea obiectivelor de dezvoltare 
economică și socială a tării — rela
tează agenția China Nouă.

„NODON SINMUN:"

întemeierea statului confederal — sarcină 
supremă a poporului coreean

PHENIAN 12 (Agerpres). — Pro
punerea privind Întemeierea Repu
blicii Confederale Democrate Koryo 
a deschis o nouă fază in istoria lup
tei poporului coreean pentru reuni- 
ficarea țării, scrie ziarul „Nodon 
Sinmun", într-un comentariu publi
cat cu prilejul împlinirii a opt ani 
de la prezentarea acestei propuneri 
de către secretarul general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, Kim Ir

Sen, la Congresul al VI-lea al parti
dului. După ce subliniază că este 
vorba de o propunere realistă d 
reunificare, conformă cu condițiil 
specifice ale țării, „Nodon Sinmun" 
relevă că realizarea reunificării na
ționale prin curmarea complotului 
de creare a „două Corei" și înte
meierea statului confederal este 
sațeina supremă a națiunii care tre
buie realizată de poporul coreean in 
era noastră.

Cereri privind eliberarea deținuților 
politici din R. S. A.

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a lansat un 
nou apel pentru eliberarea imediată 
și necondiționată a prizonierilor po
litici deținuți de regimul bazat pe 
apartheid de la Pretoria. Republica 
Sud-Africană rămine o sursă de în
grijorare. in condițiile în care cere
rile legitime ale majorității popu
lației privind acordarea de drepturi 
politice depline rămin fără răspuns
— a spus Perez de Cuellar.

Demersul secretarului general al 
O.N.U. este cuprins in alocuțiunea 
rostită la reuniunea Comitetului Na
țiunilor Unite împotriva apartheidu
lui. care a avut loc cu prilejul Zilei 
solidarității internaționale cu deți- 
nuții politici din Republica Sud-A
fricană.

HELSINKI 12 (Agerpres). — Con
siliul Mondial al Păcii a dat publi
cității. la sediul din Helsinki, o de
clarație prin care se cere eliberarea

imediată si necondiționată a militan- 
tilor pentru drepturile populației ma
joritare, arestați ilegal de autorități
le rasiste de ,1a Pretoria.

în document se arată că. după in
stituirea „stării de urgență", in iu
nie 1986. peste 32 000 de persoane au 
fost arestate din dispoziția guver
nului minoritar, fiind reținute fără 
nici o decizie judecătorească, prin
tre aceștia aflîndu-se numeroși ti
neri și chiar copii.

LAGOS 12 (Agerpres). — Șeful re
prezentantei Congresul Panafrican 
din Azania (P.A.C.) în capitala .Ni
geriei a declarat că se impune eli
berarea de urgentă a deținuților po
litici, inclusiv a lidprului A.N.C., 
Nelson Mandela, din inchisorile ra
siștilor sud-africani. El a sub: hat 
că a sosit momentul unor schimbări 
fundamentale in viața politică din 
R.S.Ă., incepind cu eliminarea vio
lentei si a represiunilor împotriva 
mișcării antiapartheid.

Cu prilejul împlinirii a zece ani de la adoptarea Rezoluției 435 a Consi
liului de Securitate în problema Namibiei, la Windhoek și în alte locali
tăți ale teritoriului acaparat în mod ilegal de R.S.A. au avut loc pu
ternice acțiuni de masa în sprijinul aplicării neîntîrziate a planului O.N.U. 
In fotografie: poliția sud-africană operînd arestări în timpul demonstrației 

de la Windhoek
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