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LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

Sub semnul voinței comune de o întări si dezvolte conlucrarea multilaterală 

in interesul reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale,

româno-indoneziană, 

ieri a început

ffilffl OFEUm DE PRIETENE A PREDEDINIEUII' REPUBLICII INDONEZIA 
GENEHALUt SUHARTO, ÎMPREUNA CU DOAMNA TIEN SUHARTO

Ceremonia sosirii în CapitalăLa. invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste ' România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, luni, 16 septembrie, ă sosit la București președintele Republicii Indonezia, generalul Suharto, care, împreună cu doamna Tien Suharto, efectuează o vizită oficială de prietenie in țara noastră.Vizita șefului statului indonezian în țara noastră, moment important în dezvoltarea raporturilor de, prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare, constituie o expresie a cursului ascendent al relațiilor , româno-indoneziene, o ilustrare â dorinței comune de a le conferi noi dimensiuni in interesul reciproc, al cauzei păcii, înțelegerii și cooperării internaționale.Ceremonia sosirii înaltului oaspete a avut loc pe aeroportul Otopehi, împodobit sărbătorește.. Pe frontispiciul salonului oficial ' se aflau portretele președinților Nicolae Ceaușescu și Suharto, încadrate de drapelele de stat ale celor două. țări. Pe mari pancarte se puteau citi urările : ..Bun venit in Republica Socialistă România Excelenței Sale domnului Suharto, președintele Republicii Indonezia !“, „Să se dezvolte :. continuu relațiile de prietenie și 'cooperare dintre ReptlbRca Socialistă România și Republica Indonezia, în interesul popoarelor român și indonezian, al cauzei păcii, independenței. și colaborării în im treaga lume !“....La ora 11,15, aeronava cu care a călătorit șeful statului indonezian a aterizat.în intimpinarea înalților oaspeți au venit președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu.Erau prezenți Constantin Dăscă- Iescu, primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, generali, alte persoane oficiale.Au fost de față ambasadorul României în Indonezia și ambasadorul Indoneziei în țara noastră.Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au întâmpinat cu deosebită cordialitate, la coborirea din avion, pe președintele Suharto și pe doamna Tien Suharto.Cei doi președinți și-au strins cu căldură miinile. Tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Tien Suharto s-au salutat cu cordialitate.
Dmeu oficial oferit de președintele Nicolae Ceausescu 

si tovarășa Elena Ceausescu in onoarea

O gardă militară, aliniată pe, aeroport in cinstea sosirii înaltului oaspete, a prezentat onorul. Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări. Concomitent, in semn de salut, au fost trase 21 salve de artilerie.Președinții Nicolae Ceaușescu și Suharto ău trecut in revistă garda' de onoare.Tn continuare, inalților oaspeți le-au fost prezentate persoanele oficiale române.Un grup de pionieri români și copii indonezieni au oferit buchete de flori președinților Nicolae Ceaușescu și Suharto, tovarășei Elena Ceaușescu și doamnei Tien Suharto.Solemnitatea sosirii s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare.Numeroși bucureșteni aflați pe aeroport au făcut președinților Nicolae Ceaușescu și Suharto o călduroasă manifestare de stimă și prețuire, au ovaționat pentru prietenia româno-indoneziană,, dind expresie convingerii că noul dialog lă nivel inalt româno-indonezian va ■impulsiona și mai mult dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, și popoare.In aplauzele celor prezenți, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Suharto s-au Îndreptat, apoi, intr-o mașină eșcprtață de motocicliști, spre reședința Tnalților oaspeți.La reședință, cei doi șefi de stat, tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Tien Suharto s-au întreținut intr-o ambianță cordială, prietenească..(Agerpres)
începerea convorbirilor oficiale

La Palatul Consiliului de Stat au început, luni. 16 septembrie, convorbirile oficiale dintre președintele Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Indonezia, generalul Suharto.Președintele Nicolae Ceaușescu a salutat, din nou. cu căldură, prezență la București a șefului statului indonezian, subliniind că ea constituie un moment important in dezvoltarea pe mai departe a relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări, contribuind, totodată, la promo

varea cauzei păcii și înțelegerii in lume.Președintele Suharto a mulțumit pentru invitația, și pentru posibilitatea oferită de a vizita România, de a se reintilni și a avea convorbiri cu președintele Nicolae Ceaușescu, pentru primirea deosebit de cordială de care s-a bucurat, și a împărtășit convingerea șefului statului român că actuala vizită se va înscrie ca un factor important in evoluția raporturilor româno-indoneziene.In timpul convorbirilor, președinții Nicolae Ceaușescu și Suharto ău apreciat că in ultimii ani raporturile 

româno-indoneziene au cunoscut noi progrese,' a.vihd la bază principiile trainice ale egalității, respectului suveranității și independenței,' neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc.S-a apreciat, totodată, că potențialul economic, tehnic și științific, in continuă' creștere, al României și Indoneziei oferă mari posibilități pen-, tru intensificarea schimburilor comerciale, pentru dezvoltarea unei mai largi, colaborări și: cooperări reciproc avantajoase, Îndeosebi intr-o serie de sectoare economice, importante, de interes comun:— cum sint industriile extractivă, petrochimică, industrializarea lemnului, construcțiile de mașini, agricultura și altele, în acest .cadru a fost evidențiat rolul important pe care il are realizarea unor acorduri de lungă durată care să confere stabilitate și perspectivă raporturilor economice dintre cele două țări, inclusiv in ce privește cooperarea pe terțe piețe.
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A fost exprimată dorința comună, de a se acționa pentru amplificarea legăturilor bilaterale pe multiple planuri,!in .'spiritul Declarației cohiu- ne româno-indoneziene adoptate la Jakarta in. 1982, apreciindu-se că a- eeasta este in interesul și spre binele celor 'două popoare, al cauzei păcii.. înțelegerii și colaborării între națiuni.Tn scopul identificării unor noi căi și mijloace pentru amplificarea șl diversificarea raporturilor ro- mâno-indonezierie, p r e ș e d i n t eî e Nicolae1 Ceaușescu și președintele Suharto au însărcinat pe.'membrii celor două delegații să examineze, în timpul vizitei, modalitățile concrete privind lărgirea conlucrării bilaterale in diverse sfere de activitate de interes comun.Convorbirile se desfășoară intr-o atmosferă de cordialitate și prietenie, sub semnul stimei și ’înțelegerii reciproce.

Un nou an de învatamînt - 
o nouă treaptă spre împlinirea 

misiunii patriotice, 
revoluționare a scolii românești

Invățămîntul nostru de toate 
gradele trebuie să fie un învăță- 
mînt revoluționar, care să aibă 
în vedere pregătirea tineretului 
pentru muncă, pentru luptă, 
pentru a acționa permanent în 
spirit revoluționar.

NICOLAE CEAUȘESCUToamna școlară; cu deschiderea, .festivă a cursurilor, se constituie, ■an de- an. ca un important mo- iment de referință în viața societă- .tii noastre socialiste. A devenit un .fapt de nobilă tradiție .ca inaugurarea fiegărui an.de invățămint să se desfășoare sub cele mai înalte •auspicii, în prezenta- tovarășului Nicolae i Ceaușescu.- a tovarășei Elena Ceaușescu. I s-a conferit, in acest septembrie, Iașiului cinstea de a avea ca oaspeți dragi, la deschiderea anului școlar și universitar. pe tovarășul Nicolae Ceaușescu., pe tovarășa Elena Ceaușescu. întâlnirea secretarului general al partidului cu oamenii școlii —cadre didactice, elevi și stu-denți — cu activiști de partid și de stat care lucrează in acest important domeniu al vieții so- . cial-politice a țării, dialogul rodnic de lucru instituit și cu acest prilej conturează pentru invătă- mintul de toate gradele orientări 
fundamentale, indicații prețioase 
privind instruirea și educarea tine-, 
relor generații. După cum reafirmă. și de această dată, prețuirea deosebită de care se bucură școala și slujitorii, ei in societatea noastră socialistă, încrederea cu care întregul popor le conferă un rol primordial in formarea tinerilor ca muncitori și specialiști temeinic pregătiți, ca revoluționari și patrioți înflăcărați, hotărîți să se angajeze plenar in edificarea socialistă și comunistă a României.Semnificația deosebită a acestui nou an. de studiu a fost relevată cu, pregnanță de secretarul general al partidului la marea adunare ..populară din municipiul Iași : „Prin noul an de invățămint se pășește in noua etapă dc dezvoltare a patriei noastre, stabilită de Congresul al XlII-lea al partidului, care arc in vedere ridicarea gene- ' rată- a României- la un nou-stadiu- de dezvoltare, Ia un nivel dc civilizație care să asigure creșterea continuă a forței materiale și spirituale a poporului, ridicarea bunăstării sale. întărirea continuă a independenței și suveranității României". în acest context major, școlii și oamenilor săi le revin înalte îndatoriri politice, sociale, etice, fiind chemați să acționeze cu toață hotărirea pentru. perfectionarea si lărgirea orizontului de cunoștințe — aceasta constituind o necesitate vitală pentru a avea constructori ai socialismului și comunismului temeinic pregătiți politie și-profesio-- ■nai. Nivelul de dezvoltare atins de • invătămintul românesc in anii socialismului. cu deosebire in cei 20 ■de ani de strălucite împliniri ai „.Epocii Nicolae Ceaușescu",. este, ■edificator pentru condițiile mate

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
cu prilejul deschiderii noului an de invățămint 
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riale și spirituale ce i-au fost asigurate in vederea îndeplinirii nobilei sale misiuni. „Putem spune că invățămîntul românesc de toate gradele a ajuns la un nivel de dezvoltare și la o bază materială care ii. permit să rezolve cu succes orice problemă în domeniul pregătirii cadrelor pentru toate sectoarele de activitate" — menționa secretarul general al partidului.Sint concludente. în acest sens, și reperele definitorii înscrise pe „cartea de vizită" a noului an școlar și universitar — 29 338 unități de învățămîrit. 5 673 000 preșcolari, elevi si stuuenți. reprezentind 24.9 la sută din populația tării. 242 000 educatoare. învățători și profesori, peste 17 ■ milioane de manuale — vibrante expresii ale preocupărilor constante ale conducerii partidului și statului pentru dezvoltarea și modernizarea școlii, pentru formarea profesională, politică, etică a tinerelor generații. Ca și auspiciile mobilizatoare, conturate prin direcțiile de acțiune înscrise în documentele Congresului al XlII-lea al partidului, care conferă școlii 
rolul de principal factor de cultură 
Si civilizație, deschizîndu-i perspective din cele mal luminoase pe linia organizării procesului instruc- tiv-educativ in strinsă concordanță cu cerințele economiei naționale, ale pregătirii de cadre temeinic calificate pentru toate domeniile construcției socialiste din patria noastră.Dezvoitind in noile condiții create de socialism tradițiile remarcabile ale școlii noastre, ale înaintașilor culturii și pedagogiei românești.’ situind cu fermitate la baza întregii sale activități principiile revoluționare ale materialismului dialectic și istoric, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, școala de toate gradele se află încadrată’ activ' în-dinamicul proces al formării omului nou, revoluționar și patriot înflăcărat, hotărit să se angajeze cu toate forțele in lupta pentru cunoașterea de noi și noi taine ale naturii și universului, în lupta pentru transformarea revoluționară a societății. Este transpusă cu consecvență in viață concepția originală, profund științifică și clarvăzătoare, elaborată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind 
integrarea organică a scolii cu 
producția de bunuri materiale si 
cercetarea științifică, direcție de acțiune care asigură racordarea activă a școlii la viața țării, contribuția sa directă la progresul economic și social al națiunii.în acest cadru profund generos revine cadrelor didactice — invă-
(Continuare în pag. a IV-a)

președintelui Suharto si a doamnei lira SuhartoPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au oferit, luni, un dineu oficial in onoarea președintelui Republicii Indonezia, . generalul Suharto, și a doamnei Tien Suharto, la Palatul Consiliului de Stat.La dineu au participat membri ai

Consiliului de Stat și ai guvernului, precum și conducători de instituții centrale, organizații de masă și obștești, personalități ale vieții științifice și culturale, generali.Au luat parte persoanele oficiale care îl însoțesc pe șeful statului indonezian in țara noastră.
Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Stimate domnule președinte și stimată doamnă 
Suharto,

Stimați oaspeți din Republica Indonezia, 
Tovarăși și prieteni,Ne face o deosebită plăcere să vă salutăm cordial, ca oaspeți ai României socialiste, și să vă adresăm o călduroasă urare de bun -venit în țara noastră.Vizita pe care o faceți constituie, o expresie a bunelor relații de colaborare româno-indoneziene, a dorinței comune de a le ridica la un nivel și mai înalt, în folosul și spre binele ambelor țări și popoare.Constatăm cu satisfacție că. în ultimii ani. relațiile româno-indoneziene — întemeiate pe deplină egalitate, stimă și respect reciproc — au cunoscut o dezvoltare continuă. Convorbirile purtate împreună și Declarația comună adoptată cu prilejul vizitei pe care am făcut-o. în noiembrie. 19B2, în frumoasa dumneavoastră țară — vizită de care ne amintim cu plăcere — au deschis noi perspective conlucrării și colaborării româno-indoneziene reciproc avantajoase. Există largi posibilități pentru dezvoltarea și mai puternică a schimburilor și cooperării dintre România și Indonezia — îndeosebi intr-o (serie de domenii importante, cum sînt industria extractivă, energetică și de materii prime, construcțiile de mașini, transporturile, agricultura și altele — și doresc să exprim convingerea că, în cadrul vizitei, al convorbirilor pe care le-am început astăzi, vom ajunge la noi înțelegeri care să dea

(Continuare in pag. a III-a)

în timpul dineului, desfășurat în- tr-o atmosferă cordială, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Suharto au rostit -toasturi, care au fost urmărite cu interes și subliniate cu aplauze.Au fost intonate imnurile de stat ale Indoneziei și României.
Toastul președintelui 

Suharto
Excelența Voastră, domnule președinte și 

doamnă Elena Ceaușescu,
Excelențele Voastre, doamnelor și domnilor,îngăduiți-mi. în primul rind. în numele soției mele, al meu personal și al delegației care mă însoțește, ea și al guvernului și poporului indonezian, să adresez înalta mea apreciere Excelenței Voastre și doamnei Elena Ceaușescu pentru deosebita onoare și calda ospitalitate care ni s-a făcut incepind de la sosirea noastră, in această dimineață. în țara dumneavoastră.Atmosfera care a predominat in timpul dineului de stat din seara aceasta și cuvintele deosebit de amabile rostite de Excelența Voastră, domnule președinte, m-au impresionat profund, arătîndu-mi cit de strînse sint relațiile de prietenie care există intre națiunile și țările noastre. Tocmai pentru a consolida pe mai departe aceste relații de prietenie, pentru a stimula înțelegerea reciprocă și pentru a dezvolta colaborarea dintre cele două națiuni și țări ale noastre, m-am folosit de prilejul de a vizita această țară, răspunzînd invitației dumneavoastră făcute cu ocazia vizitei încununate de succes pe care Excelența Voastră, domnule președinte, și doamna Elena Ceaușescu ați fâcut-o în Indonezia acum trei ani.Națiunea indoneziana a auzit multe despre frumoasa Românie, mai ales despre poporul său, care iubește pacea și independența.

(Continuare în pag. a III-a)
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Zile de effort maxim, de puternică mobilizare a
............  “ I ■

fortelor la»

STRINSUL Șl DEPOZITAREA RECOLTEI DE TOAMNAECHIPA DE REPORTERI A „SCÎNTEII" TRANSMITE DIN JUDEȚUL IALOMIȚADin discuția pe care am avut-o la sediul comitetului județean de partid am retinut cîteva elemente organizatorice care definesc preocuparea și răspunderea organelor locale de partid si agricole pentru desfășurarea în condiții cit mai bune a lucrărilor agricole de toamnă. Obiectivul central, stabilit în lumina sarcinilor și indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nieolae Ceaușescu, la cel de-al IH-lca Congres al consiliilor populare, este realizarea celei mai scurte campanii. S-a hotărît ca întreaga producție de toamnă să fie strînșă și pusă Ia adăpost pînă la 10 octombrie, iar însămîntarea cerealelor pâioase să se încheie în perioada optimă pentru această zonă.Sint termene realiste, posibil de respectat, dacă avem în vedere marele potential uman si mijloacele mecanice de care dispun unitățile agricole ialomitene, participarea largă la munca din cîmp a locuitorilor de la sate. In funcție de acestea au fost stabilite vitezele zilnice ce trebuie realizate Ia nivelul județului, al consiliilor agroindustriale, al unităților agricole si al fiecărei ferme în parte. Practic, campania agricola mai bine de două săptămîni. Ce re-de toamnă a început in județ de zultate s-au obținut pînă acum, ce tionat ?
Un posibil model 

de organizare a munciiVizitasem cooperativa agricolă din Drăgoiești în timpul campaniei de însămîntare a culturilor de primăvară. „Acum nu avem probleme — ne spunea președintele cooperativei. Ion Baciu. Toamna să veniti la noi. Atunci greu găsim timp și pentru vorbit". Iată-ne din nou. fată în fată. De această dată însă îl găsim pe președinte la culesul porumbului, pe parcela pe care a luat-o s-o lucreze personal în acord global. Cum merge campania? — îl/' întrebăm. „V-am spus eu, toamna nu ne ră- mîne timp nici de vorbit. Avem mult de muncă". Intr-adevăr, la Drăgoiești este mult de muncă. Bl aceasta pentru că unitatea are doar 110 membri cooperatori la culturile de cîmp. Pentru fiecare revin cite 22 de hectare numai cu diferite culturi de toamnă. Totuși, la Drăgoiești. vitezele de lucru zilnice realizate permit încheierea lucrărilor la termenele stabilite. Secretul constă în temeinica organizare a activității și. mai ales. în participarea la muncă practic a tuturor locuitorilor din comună. Pe parcelele repartizate am găsit la cules personalul T.E.S.A. al cooperativei. în frunte cu cadrele de conducere, toti oamenii muncii din celelalte unități de pe raza comunei, copiii și pensionarii. Toamna la Drăgoiești tot satul se mută P_e cîmp. Din zori și pînă se întunecă.— Cum se împacă președintele ' cooperativei cu șeful secției de me-, canizare ? —- îl întrebăm pe tovarășul Baciu. , „— In general bine. Uneori însă mă mai supăr pe el. Nu din alte motive, ci pentru că vreau ca treaba să se facă mai repede și mai bine. Or. uneori mal apar necazuri. Cu motorina, cu piesele de schimb. Avem ’ mecanizatori minunați. 46 la număr împreună cu șeful secției. Ei duc ■ greul. Ne-am organizat de așa manieră incit să încheiem la timp în-< tregul volum de lucrări din campa- ț nia. de toamnă. Lucrăm numai în I schimburi prelungite, pînă la ora 21, | iar de două ori pe săptămînă avem ț organizat schimbul doi la arat pe * 11 tractoare, care au „lumini". Amputea pe 16. dar ne lipsesc bateriile. Noaptea lucrează cooperatorii, personalul de conducere, mecanicii de atelier și motopompiștii care știu să conducă tractorul. . .Comentariile sint. credem, de prisos dacă adăugăm că președintele cooperativei și șeful secției de me-< canizare sint una și aceeași persoană. 
( Răspundere și competență ț în conducerea întregii

activități' „Intr-o campanie agricolă de com- ' plexitatea celei din toamnă, impor- ; tant este nu numai ca fiecare la locul său de muncă să știe precis ce are de făcut, ci mai ales să aibă asi- ' gurate toate condițiile pentru a-și realiza și depăși norma de lucru — ne spune Dumitru Neagu, președintele cooperativei agricole din Valea Măcrișului. Iar pentru aceasta deci- , sive sint atît planificarea judicioasă a activității, cit și conducerea ei competentă de către cei învestiți cu , această răspundere". Că nu-i vorba doar de un principiu, frumos enunțat, președintele cooperativei ne-a invitat să vedem clmpul. Vom începe însă cu ședința de planificare a activității, care se face în fiecare seară, la ora 19,30. Sint prezenți șefii de fermă, ajutorii de șefi de fermă, primarul comunei și cadrele de conducere ale cooperativei. Primul obiectiv : repartizarea forțelor la lucrările prioritare. Iar cum sfecla de zahăr este o urgență, aici sint repartizați 500 de oameni. Al doilea obiectiv : asigurarea mijloacelor pentru transportul producției din cîmp. Vor fi mobilizate în acest scop și toate atelajele existente în gospodăriile populației. Al treilea obiectiv : nominalizarea sarcinilor pe fiecare om în parte. Intr-o jumătate de oră programul pentru a doua zi este definitivat......A doua zi, în cîmp, la lucrările stabilite se aflau peste 1 000 de oameni. Practic, toți locuitorii comunei. Peste tot, la locurile de muncă, am găsit cadrele însărcinate să îndrume și să conducă activitatea.
Furajele trebuie sîrînse 

acum, pînă nu cade bruma!Pe tot parcursul documentării noastre, un aspect s-a impus cu deo-

probleme urgente mai sînt de șolu- sebire atenției. în toate unitățile agricole au fost însămînțate în cultură dublă anumite suprafețe cu porumb, fie pentru boabe, fie pentru furaje. însă din cauza secetei prelungite din vara acestui an, culturile duble de porumb nu s-au dezvoltat corespunzător, neavînd condiții și, mai ales, timpul necesar pentru a

culeagă și să livreze zilnic cel puțin 2 000 tone de legume.Am trecut, zilele acestea, prin mai multe bazine legumicole ale județului și trebuie să spunem că impresionează în mod deosebit hărnicia oamenilor, rodul bogat al grădinilor, care dovedesc că aici se înțelege foarte clar ce înseamnă munca in acest sector. Ne-am oprit mai întîi la una din subunitățile întreprinderii pentru producerea legumelor Urziceni, respectiv la ferma condusă de inginerul Ioan Ioan. Cei peste 120 de culegători adună zilnic între 25—30 tone tomate, ardei și vinete, destinate în special aprovizionării piețelor Capitalei. De aici au fost livrate peste 2 000 tone legume și mai sînt, de adunat încă 700—800 tone, pentru că pămîntul a, rodit îmbelșugat. Rod obținut cu prețul unor mari eforturi umane și materiale, dar și prin multă inventivitate și pricepere, • Ar fi suficient să amintim doar faptul că pe o bună parte din grădină, unde nu au putut fi asigurate, condiții de irigare, oamenii nu numai că au reușit să salveze culturile în perioada secetei, dar și să asigure plantelor o dezvoltare normală.Săptămînă în care am intrat reprezintă o perioadă de vîrf la recoltarea legumelor. Dacă în ce privește culesul există condiții certe ca
Scurtă fișă de campanie

• în această toamnă-, unitățile agricole de stat și co
operatiste din județul Ialomița au de strîns producția, 
în principal, de pe 87 920 hectare cultivate cu porumb, 
15 900 hectare cu sfeclă de zahăr, 19 915 hectare cu 
soia și de însilozat 916 000 tone de iuraje;

® Vor ii însămînțate cu cereale păioase 119 123 hec
tare ;

9 Pînă în seara zilei de luni — 16 septembrie — au 
tost recoltate 26 OOO hectare cu porumb, 9 500 hectare 

T cu sieclă de zahăr, 2 500 hectare cu soia; totodată, au 
i lost adunate 80 OOO tone de legume și însilozate 1 
/ 150 000 tone de iuraje. i

CHELTUIELI MATERIALE REDUSE 
-prin aplicarea de noi soluții tehnice 
și afirmarea inițiativelor muncitorești

Fabrica de zahăr din Urziceni s descărcarea sfeclei de zahăr cu jet de apă 
sub presiune reduce staționarea mijloacelor de1 transport la cel mult 1-2 

minutefructifica șl a ajunge Ia maturitate.. Ce soluție se impune In această situație ? „Am semănat cu porumb In cultură dublă o mare suprafață — ne spune Ion Baciu, președintele C.A.P. Drăgoiești. De altfel, o facem an de an, ca un lucru absolut necesar. Anul acesta însă, la noi experiența ne-a dovedit că se întimplă cam de două ori Ia 10 ani, stadiul actual de vegetație al acestor culturi indică limpede că nu mai au timp să ajungă la maturitate. Apoi, tot experiența ne-a dovedit că, în această zonă, prima, brumă cade la sfîrșitul lunii septembrie, ceea ce ar însemna compromiterea totală a acestor culturi. Singura soluție este să le valorificăm, cit mai este timp, pentru furaje, de care și așa ducem lipsă".Opinii asemănătoare ne-au împărtășit și alți specialiști din producție și activiști ai comitetului județean de partid. Desigur, este datoria factorilor de răspundere din Ministerul Agriculturii să se pronunțe in această problemă. Un lucru însă trebuie înțeles cu toată temeinicia. Valorificarea culturilor duble de porumb trebuie făcută neîntîrziat, pînă la căderea brumei, cît timp au o valoare nutritivă ridicată. Aceasta se impune cu atit mai mult cu cît in acest an, se știe, resursele de furaje pentru însilozare sînt deficitare.
Numai hărnicia 

grădinarilor nu-i de ajuns...în pofida secetei prelungite și căldurilor excesive, există condiții ca, în județul Ialomița, să se obțină în acest an o producție de legume record, respectiv cu 20 000 tone mai mult decît anul trecut. Din grădinile lalomițene au fost culese pînă acum aproape 80 000 tone legume și, potrivit ultimelor evaluări, se mai află pe cîmp cel puțin 60 000 tone tomate, ardei, vinete, varză, rădăci- noase etc.. Dintre toate însă, cele 35 000 tone tomate ajunse de mai multe zile la maturitate reclamă o rapidă recoltare. In aceste momente de vîrf, agricultorii, sprijiniți de elevi și studenți, sint in măsură să

acest ritm să fie realizat și chiar depășit, probleme deosebite ridică și în acest sector transportul produc^ ției, mai ales în cazul unităților producătoare mai mici. Iată de ce supunem atenției factorilor de decizie propunerea directorului Trustului horticol județean Ialomița, tovarășul Marin Lupu, și anume ca o parte din cota de motorină repartizată pentru transportul producției de legume să fie distribuită cooperativelor agricole respective pentru a organiza transportul legumelor cu mijloace proprii.
îmbunătățiri absolut 

necesare în organizarea 
transportuluiSe cere — și pe bună dreptate toate unitățile agricole din județul Ialomița își propun — ca tot ceea ce se strînge în cursul zilei, pînă seara, să ajungă în depozite. Nenumăratele grămezi de porumb, sfeclă de zahăr sau legume aflate pe cîmp sînt însă o mărturie nedorită, dar adevărată a faptului că această obligație nu este respectată în majoritatea unităților agricole din județ.Vineri, 13 septembrie, silozurile Fabricii de zahăr din Urziceni erau practic, goale. Aprovizionarea instalațiilor cu materie primă se făcea —- cum s-ar spune — din mers, cu sfecla adusă direct din cîmp de cele 50 autocamioane, precum și cu puținele vagoane puse la dispoziție de către organele C.F.R. Consecința directă a unui asemenea mod defectuos de aprovizionare a acestei fabrici, capabilă să prelucreze cel puțin 4 000—4 500 tone sfeclă în 24 de ore, este funcționarea ei doar cu ceva mai mult de jumătate din capacitate. Intr-o săptămină, care ar fi putut să reprezinte un vîrf de producție, întreprinderea a prelucrat cu 9 000 tone mai puțină sfeclă decît este normal, fiind obligată să suporte toate consecințele ce decurg din- tr-un asemenea mod de funcționare sub capacitate.Cauza cauzelor constă în organizarea necorespunzătoare a transportului. Unitățile agricole au început

Organizarea temeinică a activității în cîmp. asigură un ritm înalt ds lucru la culesul porumbului la C.A.P. Valea 
Măcrișului Fotografii: A. Papadiuc

La C.A.P. Drăgoiești, mijloacele me
canice sînt folosite intens la recol

tarea porumbuluirecoltarea Ia termenul stabilit, reușind să strîngă pină la această dată peste 70 000 tone sfeclă de zahăr. Transportul sfeclei trebuie să-1 asigure cele două fabrici de zahăr din județ — Urziceni și Țăndărei — cărora li s-au repartizat mijloace cu o capacitate totală de 1 800 tone. mij-. loace care în mod normal ar trebui să transporte zilnic 4 500—5 500 tone sfeclă. Dar multe din aceste autovehicule au făcut în această campanie un singur drum pe zi.Nu putini sînt cei care încearcă să-pună acest indice scăzut de folosirea mijloacelor de transport- pe seama insuficientei (combustibililor, «i Fapt numaț in parte adevărat, dacă avem in vedere că șoferilor de la autobaza din Urziceni. de exemplu, li se asigură motorină pentru două curse. Dar autocamioanele care ap transportat sfeclă la fabrica din Urziceni in perioada 5—13 septembrie au efectuat, in medie, doar o cursă și jumătate pe zi. Este adevărat, aceasta și din vina unităților agricole, care nu asigură forța de muncă necesară la încărcat, dar și a șoferilor, care nu în puține cazuri sosesc în unităti după ora prinzului. Factorii direct implicați sînt preocupați, ce-i drept, să facă ordine in această problemă, dar, după părerea noastră. este foarte puțin probabil că vor reuși în actuala modalitate de organizare a transportului. In această ordine de idei credem că ar fi mult mai eficient dacă organele competente ar lua în considerare cererile cadrelor din unitățile agricole producătoare de a se reveni la practica folosită cu bune rezultate cu ani in urmă, anume aceea de a se trece la permanentizarea mijloacelor de transport pe fiecare cooperativă agricolă, urmind ca pe întreaga durată a campaniei activitatea șoferilor să fie coordonată direct de președinții sau inginerii-șefi din unitățile agricole respective.Tinînd seama de deficitul de parc auto și pornind mai ales de Ia cerința reducerii distantei de transport pe calea rutieră, s-a stabilit ca jumătate din materia primă necesară fabricilor de zahăr să fie transportată vagonabil. în acest sens, cele două fabrici au organizat mai multe baze volante în principalele stafii de cale ferată, urmind ca sfecla să fie expediată de aiqi rapid Ia fabrici prin sistemul unor garnituri speciale de vagoane. Fabricii din Urziceni. bunăoară. i s-au repartizat două asemenea garnituri pentru transportul sfeclei, precum si o altă navetă pentru transportul borhotului rezultat în urma industrializării. Practic însă, pînă acum, fabricii 1 s-a pus la dispoziție doar o singură garnitură din cele trei, dar și aceasta a trebuit mereu descompletată, intrucit de mai multe ori exista riscul ca unitatea să fie blocată de borhotul de sfeclă rezultat. Fapt este că. datorită neasigurării în totalitate a vagoanelor, în bazele volante din stafiile de cale ferată, unde se depozitează sfecla pentru fabrica‘din Urziceni, se aflau la sfîrșitul săptămînii trecute peste 12 000 de tone de sfeclă.Ca și în anii trecuti'. agricultorii din Ialomița sînt obligați să apeleze Ia ajutorul întreprinderilor de transport din alte județe pentru a pune grabnic la adăpost întreaga producție. Desigur, atunci cînd este vorba de recolta tării trebuie folosite toate posibilitățile pentru buna conservare a acesteia, chiar dacă in unele cazuri este nevoie de cheltuieli mai mari decit cele socotite normal. Ceea ce considerăm însă anormal este faptul că acum, in plină campanie. cînd în cîmp se află produse agricole in cantităti de ordinul sutelor de mii de tone, jumătate din parcul de autocamioane ale unităților agricole stă nefolosit. Numai in sectorul cooperatist al agriculturii si In S.M.A. este vorba de un parc de autocamioane si remorci cu o capacitate totală de cel puțin 10 500 tone, parc care, folosit rational, ar putea transporta circa 90 la sută din volumul total al producției vegetale estimat a se recolta, de exemplu, în această lună. în primul rînd. de la acest raționament ar trebui să pornească organele de resort, cu putere de decizie, atunci cînd își propun să rezolve, problema transportului producției agricole.
Aurel PAPADIUC 
Iosif POP 
Mihai VIȘOIU

De la bun început trebuie precizat că oamenii muncii de la întreprinderea de scule, subansamble și accesorii din Rădăuți — una din puternicele unități economice din această parte a țării — și-au propus în acest an sarcini deosebite în domeniul reducerii costurilor de producție. Ca atare, prin plan s-a prevăzut să se diminueze cheltuielile totale la 1 000 Iei producție-marfă cu 65,2 Iei față de 1984, iar cele materiale — cu 39,7 lei. Merită relevat că, datorită preocupărilor susținute ale întregului colectiv, măsurilor teh- nico-organizatorice aplicate, în opt luni cheltuielile materiale au fost reduse, în plus față de plan, cu 2,5 Iei la 1 000 lei producție-marfă, rea- lizîndu-se însemnate economii, intre care 28 tone de metal, 40 000 kWh energie electrică și 21 tone combustibil convențional.Din discuțiile avute cu factori de răspundere din întreprindere, cu numeroși tehnicieni și maiștri am încercat să desprindem principalele direcții de acțiune pentru îndeplinirea obiectivului amintit, pentru creșterea continuă a eficientei economice. „Noi executăm — ne spune tovarășul Radu Cernovschi, ingine- rul-șef al întreprinderii — o gamă diversă de produse, nomenclatorul de fabricație cuprinzînd mii de repere. In aceste condiții, fără o concepție clară și programe de măsuri precise, care să asigure reducerea continuă a consumurilor materiale și energetice, nu se pot obține rezultate deosebite. Tocmai de aceea am căutat să mobilizăm întregul colectiv în acțiunea de găsire a unor soluții noi, cît mai valoroase, pentru reducerea cheltuielilor față de anul trecut și chiar față de planul pe 1985. In adunările generale ale oamenilor muncii din ateliere și secții, în adunările de partid, U.T.C. și ale grupelor sindicale, în care s-au dezbătut sarcinile de plan pe acest an, muncitorii, inginerii și tehnicienii noștri au venit cu numeroase propuneri pentru micșorarea consumurilor normate de materii prime, materiale și energie. Cele mai valoroase dintre aceste propuneri au fost incluse într-un program special de măsuri, a cărui aplicare este urmărită în mod riguros".Dintre măsurile tehnico-organiza-

torice luate se detașează cele referitoare la perfecționarea tehnologiilor de fabricație. Bunăoară, s-a îmbunătățit tehnologia de ștanțare a tablelor, ceea ce a avut efecte pozitive atît pe planul reducerii consumului de metal, cît și al creșterii productivității muncii. Subinginerul Victor Schipor a avut ideea ștantării combinate, simultane a reperelor. Se înțelege că au trebuit făcute modificări și adaptări de dispozitive la mașinile de ștanțat, dar acum, prin această metodă, tabla se folosește aproape în întregime.Efecte pozitive asupra reducerii consumurilor materiale au generat
La întreprinderea de scule, 

subansamble și accesorii 
din Rădăuți

și măsurile luate pentru înnoirea șl modernizarea produselor.— In perioada care a trecut din acest an — ne spune tovarășul Sorin Pietrușinschi, șeful atelierului proiectare tehnologică — am asimilat 55 de produse noi, gradul de înnoire și modernizare a producției ajungînd la 41 la sută. Prin «proiectarea . cîtorva tipuri de grătare pentru export, în vederea încadrării optime în formatele de tablă, s-a redus cu 10 la sută consumul de metal pe bucată. Am. reproiectat, de asemenea, consolele, precum și produsul finit în care se înglobează, micșorindu-se cu 5 la sută cantitatea de metal, necesară. Totodată, au fost reproiectâte servomotoarele de avans, în vederea reducerii consumului de aluminiu. In acest sens, am realizat un prototip, care este in probe și urmează a fi omologat. La fiecare bucată economisim 5 kg aluminiu.Rezultatele obținute în perioada care a trecut din acest an au dovedit, o dată mai mult, că una din căile deosebit de eficiente de reducere a cheltuielilor de producție o reprezintă recuperarea materialelor re- folosibile și rccondiționarca diferitelor piese. în acest scop, în atelierele de întreținere s-au amenajat locuri speciale de depozitare a pie

selor și materialelor «folosibile. Subinginerul Koka Attila, de la secția mecanic-șef, ne-a precizat că se recondiționează roțile dințate de la mașini și utilaje prin încărcare cu sudură și redanturare. Cînd dantura roților este prea uzată și nu se poate face acest lucru, piesa se reține pentru executarea unei roti mal mici. Se folosesc și coloanele, arcurile, plăcile de bază, cepurile de la ștanțele și matrițele casate. Resturile de tablă de la ștanțare se utilizează la confecționarea unor repere mai mici, cum ar fi plăcuțe de prindere la grătarele pentru export, diferiți suporți, guseuri pentru transportoarele de șpan, despărțituri la cutiile de scule și alte piese mici pentru subansamblele mașinilor a- gricole. Pentru perioada următoare se are în vedere o și mai bună organizare a acestei activități, tinerea unei evidente mai clare a pieselor uzate ce urmează a fi recondiționate sau din care se vor executa repere noi, extinderea spatiilor de depozitare a materialelor «folosibile.Fără îndoială, rezultatele obținute pînă acum sînt bune. Totuși, așa cum s-a relevat și în dezbaterile recentei adunări generale a oamenilor muncii, există încă numeroase rezerve nevalorificate. Una din acestea se referă la reducerea rebuturilor, mai cu seamă la turnătorie. Dacă pe întreaga întreprindere coeficientul de rebuturi este de 0,05 la sută, la turnătorie aceasta se ridică la aproape 8 la sută, aici fiind rebutate circa 70 tone metal. Evident, metalul nu se pierde, piesele cu defecte fiind «turnate. Se consumă însă în plus mari cantităti de energie. Nu trebuie neglijate nici alte aspecte care privesc organizarea mai bună a muncii și, nu in ultimul rind, utilizarea de materiale și semifabricate elaborate la tolerante minime. De bună seamă, pentru ca eficienta economică să crească în continuare, este deosebit de important ca organizațiile de partid, consiliul oamenilor muncii, care, așa cum âm arătat, s-au ocupat stăruitor de reducerea cheltuielilor de producție, să acorde atenția cuvenită și acestor probleme.
Sava BEJINAKIU 
corespondentul „Scinteil"

Folosirea integrală 
a capacităților de producție 
— ocerință economică de stringentă actualitateAu trecut aproape nouă anî de ’ cînd întreprinderea pentru construcții de mașini și utilaje grele din Giurgiu a fost racordată la circuitul productiv al economiei naționale. De atunci, odată cu realizarea și livrarea unor cantități tot mai mari, de produse, activitatea de investiții nu a încetat nici o clipă. Oamenii muncii din întreprindere și constructorii au lucrat aproape tot timpul alături. Și așa, rînd pe rînd, au început să producă secțiile sculărie, turnătorie, de uzinaj greu și altele.Potrivit prevederilor din proiect, noua unitate trebuie să realizeze a- nual aproape 40 000 tone de utilaje pentru explorări geologice, pentru forajul și exploatarea sondelor, utilaje tehnologice complexe, piese turnate din fontă și neferoase, armături industriale și alte produse necesare economiei naționale, Pentru realizarea acestui important volum de producție, întreprinderea dispune de o puternică bază tehnică, fiind dotată cu utilaje moderne de înaltă productivitate : strunguri carusel de mare capacitate, mașini de alezat cu comandă numerică, linii moderne de turnare ș.a.Din toate acestea rezultă că este pe deplin posibil ca întreprinderea să aibă un rol tot mai important in realizarea utilajelor complexe pentru industria noastră extractivă și pentru alte ramuri ale economiei naționale. Cerința esențială o constituie însă asigurarea tuturor condițiilor pentru functionarea ireproșabilă a întregului mecanism productiv și, îndeosebi, pentru utilizarea cu eficiență superioară a capacităților de producție de care dispune. Tocmai asupra acestei probleme am stăruit în analiza de față.„De la bun început tin să subliniez că întreprinderea noastră se confruntă cu mari probleme în( ce privește folosirea capacităților de producție — ne spune tovarășul Marin Pavel, secretarul comitetului de partid. La ora actuală, gradul de ocupare al acestor capacități de înaltă tehnicitate este destul de redus în sectorul de utilaje petroliere, în secția de piese turnate din fontă, în secția de armături industriale din fontă și altele. Analiza făcută recent în cadrul adunării generale a oamenilor muncii a pus încă o dată în evidență că principalele cauze care au generat o asemenea situație constau în lipsa comenzilor și a contractelor ferme la nivelul capacităților și al planului pentru un șir de produse ; lipsa unor materii prime și semifabricate din cadrul cooperărilor și, în sfirșit, forța de muncă insuficientă. Pe baza indicațiilor secretariatului comitetului județean de partid, a propunerilor făcute de oamenii muncii, adunarea generală a aprobat un program concret de încărcare la parametri nominali a tuturor capacităților de producție".Cum se materializează măsurile cuprinse in acest program ? O primă constatare îmbucurătoare este aceea că Ia nivelul comitetului de partid, al consiliului oamenilor muncii, al întregului colectiv, se manifestă mult interes, se caută soluții pentru ca, întreprinderea să iasă din situația existentă. în cazul secției de piese turnate din fontă, spre exemplu, unde capacitatea de producție este utilizată cu mult sub posibilitățile existente, s-au făcut demersuri operative la centrală și minister și s-a obtinut avizul pentru transformarea liniei a patra de turnare fontă în linie de turnare otel, cu o capacitate de 3 000 tone piese pe an. In acest scop, așa cum ne-a spus inginerul V. Adrian, a și fost pus în funcțiune primul cuptor de 3 tone oțel pe șarjă. Este o măsură care va duce la schimbarea structurii unui important volum de producție a întreprinderii, în sensul că

se vor realiza produse noi, foarte solicitate de economia națională, îndeosebi armături industriale.De asemenea, la secția utilaje tehnologice complexe, în ultimul timp s-au asigurat și se realizează contracte pentru fabricarea a 1500 tone utilaje tehnologice miniere. Totodată, este în curs de realizare producția pentru acoperirea a încă 2 000 tone din capacitate la secția armături industriale, prin executarea de utilaje metalurgice, iar la secția piese turnate din neferoase a fost găsită soluția de montare a unei forje mecanice care va reduce cooperările de semifabricate cu 40 la sută. Și, în fine, mai este de reținut preocuparea colectivului de aici pentru a crea condiții de utilizare completă a capacităților din secția utilaje pentru explorări geologice, forajul și exploatarea sondelor, prin asimilarea unor noi instalații, cum sînt : FA-12, FA-20,FC-60, FRP-40 și altele, care vor intra în profilul de fabricație al unităfii începind cu anul viitor.Desigur, ceea ce s-a făcut pină acum pe linia asigurării de comenzi și contracte ferme, prin diversifica-
La întreprinderea 

pentru construcții de mașini 
și utilaje grele din Giurgiu

rea și «orientarea producției in raport cu cerințele economiei naționale și deci pentru folosirea cu mai multă eficiență a capacităților de producție, este un început bun. Dar, în continuare, sînt absolut necesare și alte măsuri hotărite, radicale, pentru ca toate capacitățile să fie utilizate la parametrii nominali pre- văzuți în proiect. Aceasta intrucit în intreprindere există 464 de ma- șini-unelte de bază, utilaje complexe, la nivelul tehnicii mondiale. Or, indicele de utilizare al acestora este cu 11 la sută sub nivelul planificat, ceea ce echivalează cu o staționare a mașinilor insumind 178 211 ore. Unii factori din conducerea unității sint tentați să pună această stare de lucruri numai pe seama lipsei forței de muncă. Este adevărat că, din această cauză, coeficientul de schimburi este doar de 1,32. Numai că, aici, nici forța de muncă existentă nu este folosită pe măsura cerințelor. In darea de seamă prezentată recent în fata adunării generale a oamenilor muncii se arăta textual : „Dacă analizăm modul cum este folosită forța de muncă din întreprindere, vom constata că de la începutul anului și pină acum timpul neutilizat a ajuns la 74 534 ore-om, adică echivalentul a 9 312 zile sau, mai bine zis, absența zilnică din producție, din cauza învoirilor, concediilor fără plată și medicale, nu în toate cazurile întemeiate, a 62 persoane, ceea ce de fapt reprezintă 50 la sută din timpul neutilizat al mașinilor-unelte de bază".Credem că alte comentarii sînt de prisos. Mai adăugăm însă că in întreprindere sînt frecvente situațiile cînd neajunsurile privind folosirea actualei forțe de muncă sint dublate de lipsa de preocupare pentru pregătirea de noi cadre și creșterea gradului de calificare a personalului. Actuala școală profesională, care-și desfășoară activitatea în localul unui liceu, fără atelier propriu de practică și fără cazare, precum și cursurile de calificare la locul de muncă nu au reușit să asigure cum se cuvine muncitorii calificați necesari sau să ridice — corespunzător cerințelor — nivelul de pregătire profesională a oamenilor muncii din unitate. Ca atare, încadrarea medie pe uzină a personalu

lui muncitor este de categoria a treia, cu mult inferioară fată de dotarea tehnică și de complexitatea producției.Această situație se explică și prin fluctuația mare de personal. în fiecare din ultimii 4 ani, spre exemplu, s-au angajat în medie cite 520 muncitori, în timp ce au plecat în medie alti 480 muncitori. Fără îndoială, soluția de durată, care să asigure pregătirea profesională corespunzătoare și stabilitatea forței de muncă, ar fi. în primul rind. începerea neîntîrziată a lucrărilor de construcție a liceului industrial propriu, cu 20 de clase, a cărui notă da comandă cu numărul D-0201 așteaptă de cîteva luni avizul ministerului de resort. De asemenea, credem că a sosit momentul ca, in sfirșit, conducerea întreprinderii de construcții industriale din localitate să predea constructorilor de mașini de aici cele 240 de garsoniere pe care Ie tot construiește... din 1979.Cu acuitate se ridică și o altă problemă : cum sint folosite cadrele tehnice pentru ca întreprinderea să obțină indici superiori în utilizarea capacităților existente, să-și modernizeze continuu producția ? Să apelăm din nou la concluziile cuprinse în darea de seamă prezentată în recenta adunare generală a oamenilor muncii : „Avem în întreprindere 240 ingineri, subingineri și alte cadre tehnico-economice. Din aceștia, 135 lucrează in atelierele de proiectări tehnologice. Dar trebuie să spunem că specialiștii noștri sînt folosiți mai mult în activități mărunte, administrative și nu sînt antrenați suficient pentru soluționarea problemelor tehnice, de folosire e- ficientă a capacităților de producție. In unele situații, specialiștii se mulțumesc să c'bpieze tehnologii învechite de la alte întreprinderi, care nu corespund cu dotarea tehnică a unității noastre. De asemeriea, nu întotdeauna aceste cadre acordă a- sistenta tehnică necesară în producție, iar multe teme de studiu puse in fața specialiștilor ele către comisia inginerilor și tehnicienilor sînt formale, lipsite de finalitate practică". Credem că această stare negativă de lucruri pune în evidentă cu putere modul greșit de a gîndi și a acționa al unor specialiști din întreprindere, care au datoria să fie primii în toate acțiunile de perfecționare a organizării și de modernizare continuă a producției.Așadar, iată succint unele din cauzele obiective și subiective care Influențează negativ desfășurarea normală a activității la întreprinderea pentru construcții de mașini și utilaje grele din Giurgiu. Socotim totuși necesar ca, In final, să insistăm încă o dată asupra a două probleme care, după aproape nouă ani de la punerea în funcțiune a primelor capacități de producție din a- ceastă modernă unitate, logic nu ar trebui să mai constituie obiect de discuție : organizarea necorespunzătoare a producției și a muncii in Întreprindere, pe de o parte, iar, pe de altă parte, sprijinul insuficient din partea centralei și a ministerului de resort. Cu atît mai mult se simte nevoia unui sprijin substanțial cu cît, după cum am văzut, întreprinderea se confruntă cu mari neajunsuri și greutăți în realizarea sarcinilor ce i-au fost încredințate și se află într-o perioadă hotăritoa- re pentru pregătirea temeinică a producției anului viitor. Tocmai de aceea, un răspuns angajant în acest sens, cu măsuri concrete, cuprinzătoare, din partea Centralei industriale de utilaj petrolier Ploiești și a Ministerului Industriei de Utilaj Greu, recent înființat, ar fi binevenit la redacție.
Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI REPUBLICII IfflOEZIA, 
GENERALUL SUHARTO, ÎMPREUNĂ CU DOAMNA TIEN SUHARTO

1 
I

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu Vizită protocolară
(Urmare din pag. I); perspectivă și să asigure o bază 1 trainică, stabilă și de lungă durată■ acestei colaborări. Experiența de I pină acum a relațiilor româno-in- i opneziene demonstrează, con vi n- 1 gător, că deosebirile de orânduire 1 socială nu pot — și nu trebuie — i să împiedice dezvoltarea unei J largi și fructuoase colaborări întrestate, atunci cînd aceasta se inte- | meiază pe principii de deplină e- j galitate, respect al independenței [ și suveranității naționale, nearnes- !■ tec in treburile interne și avantaj I reciproc, cind sînt puse pe primul< plan interesele popoarelor de a ț trăi în pace și de a promova o lar- $ gă colaborare internațională.j în timpul vizitei dumneavoastră ( veți avea posibilitatea să cunoaș- [ teți mai bine poporul • rom'linele din realizările sale în construcția nojj orânduiri, hotărîrea sa i de a-și făuri o. viață liberă, inde- f pendentă și fericită, de a conlucra !' activ cu toate popoarele lumii pen- I tru soluționarea constructivă a I problemelor complexe și grave ce | confruntă omenirea șt pentru in- I ștaurarea unui climat trainic de ; pace, colaborare și deplină secu- I ritate internațională.în actualele împrejurări internaționale, cînd s-a ajuns la o în-■ cordare deosebită, cînd pe cerul . lumii se adună, tot mai amenințători, norii unui nou război mon-i dial, care în condițiile de azi s-ar ; transforma inevitabil într-un răz- I boi nuclear, ce ar duce la distru- ; gerea a înseși condițiilor existen- | ței vieții pe planeta noastră, este i mai necesar ca oricînd ca toate i statele și popoarele, forțele înain- i tate de pretutindeni să-și intăreas- ' că colaborarea și să acționeze cit< mai unite pentru a opri cursul pe- ! riculos al evenimentelor spre o ca- I tastrofă mondială, pentru afirma- ! rea fermă a politicii de destindere, , de colaborare și pace. Pe deasupraoricăror deosebiri, trebuie să i triumfe interesele păcii și progre- ; sului, să triumfe rațiunea și spiritul de răspundere pentru soarta i\întregii omeniri 1 Nimic nu poate fi i mai important decît oprirea cursei ! înarmărilor, în primul rînd a înar- ! mărilor nucleare, trecerea la dez

(Urmare din pag. I)Admirăm modul Excelenței Voastre de a conduce țara, mod care a asigurat cu succes progresul în diferite domenii ale vieții poporului român. Sub conducerea înțeleaptă a Excelenței Voastre, națiunea română a reușit să-și mențină identitatea și să-și păs-1 treze unitatea națională, astfel incit națiunea română a obținut realizări demne de prețuit în dezvoltarea realizată prin forțe proprii, pe calea construirii societății avansate in toate domeniile.în continuare, după ce s-a referit la realizările României din diferite domenii de activitate.- președintele Indoneziei a spus :
Stimate doamne și domni,Ca și națiunea română, națiunea indoneziana este și ea angajată într-un amplu proces de dezvoltare. pe care o realizăm mai bine decît acum un deceniu și jumătate, urmărind ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor indonezian, astfel incît acesta să poată trăi în progres și prosperitate. Vedem progresul și prosperitatea pătrunse de dreptate ce reprezintă substanța independenței noastre naționale, pe care am proclamat-o în fața întregii lumi, acum 40 de ani, ca rezultat al luptei împotriva colonialismului. prin războaie de independență și revoluție.Actuala noastră dezvoltare este încă în faza ' punerii bazelor viitoarei societăți la care aspirăm. întemeiată pe propria noastră con

armare, la înlăturarea pericolului unui nou război mondial, al catastrofei nucleare, apărarea dreptului suprem al națiunilor, al oamenilor la viață, la pace, la existență liberă și independentă. Aceasta este problema fundamentală a epocii noastre 1Ca țară europeană, România este profund preocupată de situația deosebit de gravă care s-a creat pe continent, prin amplasarea de către Statele Unite ale Americii a rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune !în unele țări vest-europene și prin trecerea la contramăsuri nucleare de către Uniunea Sovietică. După cum se știe, primele două runde de convorbiri sovieto-ame- ricane de la Geneva nu aii'dus la /nici. un rezultat. Dlmpoțriyă. în". a- 
-ceastă perioadă a continuat amplasarea de noi’arme nucleare în Europa.România a salutat hotărîrea Uniunii Sovietice de a institui moratoriul privind încetarea amplasării de arme nucleare în Europa și sistarea în mod unilateral a oricăror experiențe cu astfel de arme. Așteptăm ca și Statele Unite să. răspundă pozitiv acestor inițiative. Ne exprimăm speranța că, de ambele părți, se vor depune toate eforturile și se va acționa cu un înalt spirit de răspundere pentru a se ajunge la înțelegeri care să ducă la oprirea cursei înarmărilor, la eliminarea rachetelor nucleare din Europa și din întreaga lume,, la încetarea oricăror acțiuni de militarizare a Cosmosului.Am salutat, de asemenea, și apreciem ca un factor pozitiv organizarea. în tQamna. acestui an, a unei întîlniri între secretarul general al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gor- baciov, și președintele Statelor Unite ale Americii, Ronald 'Reagan. Fără îndoială că această întâlnire ar putea influența evoluția tratativelor de la Geneva dintre cele două puteri nucleare. Țările europene nu trebuie să aștepte însă cum se vor desfășura tratativele șovieto-americane și întîlnirea conducătorilor celor două state. Este necesar ca toate țările continentului — și în primul rînd cele din N.A.T.O. și din Tratatul de la 

Toastul președintelui Suharto
cepție despre viață, filozofie și identitate de stat. Noi numim filozofia noastră de stat „Papceasila“, adică unitatea a cinci ' principii de bază, a spus vorbitorul, arătind că, in ce privește concepția despre viață, „Panceasila" ne călăuzește în rezolvarea atât a problemelor noastre, cît și a celor mondiale.Pe bâza acestei concepții despre viață, promovăm o atitudine frățească și tolerantă atît pe plan intern, cît și extern.Pe plan intern sîntem hotărîți să trăim in unitate, în ciuda faptului că' locuim un teritoriu care cuprinde mii de insule cu tradiții, obiceiuri, culturi, religii și alte trăsături distincte. Lunga istorie și luptă ne-au unificat și sîntem hotărîți să rămînem unificați, ca -națiune și să continuăm să luptăm pentru progres, prosperitate și dreptate.Din punct de vedere extern, dorim coexistență pașnică, încredere reciprocă și colaborare cu toate națiunile lumii, indiferent de ideologie, sistemele lor politice și sociale.Actuala mea vizită în frumoasa țară a Excelenței Voastre — prima mea vizită într-o țară est-eu- ropeană — face și ea parte din eforturile noastre de întărire a relațiilor de prietenie și de intensificare a cooperării cu toate națiunile, indiferent de ideologiile diferite. de sistemele sociale și politice diferite. Tocmai de aceea acordăm 
o mare importanță acestei vizite.Ca națiune în curs de dezvoltare, sîntem conștienți de valoarea independenței naționale, sîntem 

Varșovia — să-și intensifice acțiunile pentru a determina cele două mari puteri nucleare să acționeze concret pentru realizarea unui acord acceptabil ambelor părți privind armele nucleare și cosmice. Aceasta ar corespunde dorinței și speranțelor tuturor popoarelor de a se pune capăt cursei înarmărilor și de a se elimina pericolul unui război termonuclear.în cadrul eforturilor generale pentru întărirea securității pe continentul european, România acționează ferm pentru'dezvoltarea colaborării în Balcani și pentru transformarea acestei regiuni intr-o zonă a păcii și colaborării, fără arme nucleare și fără baze militare străine. Susținem, totodată, crearea unor astfel de zone lipsite de arme nucleare în nordul Și centrul Europei; precum ’ și in alte regiuni ale lumii..Considerăm că, în actualele împrejurări, este necesar.să se facă totul pentru eliminarea forței și a amenințării cu forța din relațiile internaționale, pentru soluționarea tuturor'conflictelor și problemelor litigioase dintre state numai și numai pe calea pașnică, a. tratativelor. în acest sens, ne pronunțăm pentru/, organizarea, sub egida O.N.U., a unei conferințe internaționale în problemele Orientului Mijlociu, la care să participe toate țările >interesate — inclusiv Organizația pentru Eliberarea Palestinei — Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii, precum și alte state care pot să-și aducă, o contribuție pozitivă la soluționarea globală a problemelor și ,1a instaurarea unei păci trainice și juste în această; regiune.Este necesar, în.; același timp, să se pună capăt neîntîrziat conflictului dintre Iran și Irak — care provoacă ambelor popoare mari pagube materiale și pierderi. de vieți omenești — să se treacă la soluționarea, prin tratative, a problemelor dintre cele două state.Apreciem, de asemenea, că problemele din Asia de sud-est, din Indochina și din alte părți ale lumii trebuie soluționate pe aceleași' căi pașnice. în acest spirit, salutăm poziția Indoneziei, a țărilor A.'S.E.A.N. . (Asociația țărilor Asiei de sud-eșt), 

pe deplin conștienți de răspunderea și greutatea pe care problemele dezvoltării le așază în întregime pe umerii noștri. Dar înțelegem și marele cîștig pe care îl aduc cooperarea și întrajuto- ' rarea între țările in curs de dezvoltare. în această privință ambele părți sînt hotărîte să intensifice și pe mai departe relațiile de cooperare și întrajutorare dintre cele două țări, pentru progresul popoarelor lor.Această .vizită a mea are loc într-un moment cînd situația mondială rămîne îngrijorătoare. Cursa înarmărilor dintre marile puteri ale lumii ' continuă nestăvilită și se accentuează, sporind astfel primejdia Ia ■ adresa păcii și securității mondiale. Teama de o posibilă izbucnire a holocaustului nuclear și distrugerii civilizației umane crește. în contextul eforturilor pentru reducerea tensiunii și păstrarea 'păcii mondiale, națiunile și țările noastre împărtășesc multe puncte de vedere asemănătoare. în primul rînd, noi dorim să se pună capăt cursei înarmărilor. Bugetul enorm folosit pentru producerea armelor care pot distruge specia umană și civilizația sa trebuie folosit pentru • strădaniile spre progresul și bunăstarea omenirii.Tot în acest timp, economia mondială continuă să prezinte largi discrepanțe între țările avansate și cele .în curs de dezvoltare și să se resimtă de pe urma inechităților.Sursa principală a acestor dificultăți globale este vechea ordine 

care se pronunță pentru o soluționare politică a problemelor din această parte a lumii,1 pentru transformarea Asiei de sud-est într-o zonă a păcii, stabilității și colaborării pașnice.Profund preocupată de înrăutățirea situației economice mondiale — care afectează practic toate statele și în mod deosebit țările în curs de dezvoltare — România desfășoară o activitate susținută pentru depășirea actualei crize economice, pentru soluționarea globală, echitabilă a problemelor subdezvoltării — inclusiv a- datoriei externe și a dobânzilor excesiv de mari — pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale. Ne pronunțăm, în acest Sens, pentru o conferință la nivel înalt a țărilor în curs de dezvoltare care1 să-stabilească măsuri concrete de întărire a colaborării dintre ele, să elaboreze o strategie comună în negocierile cu țările dezvoltate.Milităm cu toată hotărîrea pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite în viața internațională, pentru participarea, în condiții de deplină egalitate, a tuturor statelor la. soluționarea problemelor mondiale. Considerăm că îndeosebi țările mici, și mijlocii, țările în curs de dezvoltare și nealiniate pot aduce, în această privință, o contribuție importantă. .Avem ferma convingere că, ac- ționînd într-o deplină unitate, popoarele lumii dispun de forța, necesară pentru a determina un curs nou în viață internațională, afirmarea politicii de destindere,, de dezarmare, de pace și colaborare.încredințat că. vizita pe .care, o faceți în România va reprezenta un nou moment important în întărirea colaborării dintre țările noastre, doresc să toastez :— în sănătatea .dumneavoastră, domnule președinte, și a doamnei Suharto ;— pentru progresul și prosperitatea poporului indonezian prieten ;' — pentru o colaborare tot mai rodnică între țările și. popoarele noastre ; .— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor ! (Vii aplauze).

mondială, care nu mai corespunde cerințelor timpului nostru. Din acest motiv este necesar ca toate națiunile să fie ferm hotărîte să depășească ■' această situație, construind uri nou sistem de relații între națiuni, întemeiate pe respectul reciproc al suveranității, pe neamestecul în afacerile interne și pe cooperarea reciprocă în scopuri constructive.Consider, Excelența Voastră, domnule președinte, că. scopul vizitei mele în, România este .tocmai consolidarea acestei prietenii și colaborări.Am tras multe foloase din discuțiile pe care le-am avut în- a- ceastă după-amiază , asupra relațiilor, noastre bilaterale. Sînt, de asemenea, mulțumit să constat numeroasele puncte de vedere asemănătoare pe care le avem asupra problemelor regionale și internaționale de interes comun. De aceea m-am convins și mai mult că, prin actuala vizită, prietenia dintre cele două țări ale noastre se poate întări și mai mult și că în viitor cooperarea în interes reciproc se va lărgi.In concluzie, permiteți-mî să-i invit, pe distinșii oaspeți să ridice paharul și să toasteze împreună cu mine :— pentru sănătatea și fericirea continuă a Excelenței Voastre, domnule președinte, și a doamnei Elena Ceaușescu.;— pentru prietenia dintre Republica Socialistă România și Republica Indonezia.Vă mulțumesc ! (Vil aplauze).

Președintele Republicii Indonezia, generalul Suharto, și doamna Tien Suharto ’au făcut, luni, o vizită protocolară președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu,

it?';’

Doamna Tien Suharțo, împreună cu persoanele oficiale care o însoțesc, a vizitat, luni după-amiază, una dintre ’ unitățile reprezentative ale industriei’noastre ușoare .— întreprinderea de confecții și tricotaje București. In timpul vizitei ,— pe parcursul căreia a fost însoțită de reprezentanți ai Ministerului Industriei, Ușoare, de membri ai conducerii . Ministerului Comerțului Exte

și tovarășei Elena Ceaușescu, la Palatul Consiliului de Stat.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de.caldă cordialitate, sub

și tricotaje Bucureștirior și 'Cooperării Economice Internaționale, ai întreprinderii vizitate, de alte persoane oficiale — a avut posibilitatea să cunoască aspecte definitorii ale organizării producției și a .'muncii ..pe marea platformă industrială i bucureșteană, preocupările susținute' ale colectivului de aici privind ridicarea nivelului calitativ al producției, modernizarea și diversificarea sortimentelor. In con

semnul bunelor relații de prietenie și colaborare care s-au statornicit și se dezvoltă continuu între țările și popoarele noastre.

cordanță cu evoluția generală a modei. Edificatoare in. aceaștă direcție a fost și parada modei, urmărită în încheierea vizitei, prilej de prezentare a unei întregi colecții de confecții și tricotaje: pentru femei și bărbați, noi modele pentru sezonul de toamnă-iarnă, ce se disting prin deosebita lor originalitate și funcționalitate. (Agerpres)
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TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

cu prilejul deschiderii noului an de învățămînt
Cu prilejul deschiderii noului an 

de invățâtnînt 1985-1986, eveni
ment deosebit de important in 
viața tineretului studios, a slujito
rilor școlii din patria noastră, cadre 
didactice, elevi și studenți au adre
sat telegrame C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România,în telegrame sint exprimate cele mai alese sentimente de prețuire si dragoste față de tovarășul Nicdlae Ceaușescu. părinte drag și prieten apropiat al tinerei generații. cel mai iubit fiu al națiunii noastre, patriot înflăcărat și revoluționar încercat, de numele si activitatea căruia este legată perioada cea mai rodnică in împliniri din istoria multimilenară a poporului nostru, denumită. în semn de. înaltă cinstire, „Epoca Nicolae Ceaușescu* 1*. Totodată, elevii, studenții, cadrele didactice dau glas recunoștinței lor profunde pentru minunatele condiții de mtincă, viață și învățătură de care beneficiază, pentru grija părintească pe care conducerea partidului și statului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu o poartă formării și educării multilaterale a tinerilor ca cetățeni și viitori constructori de nădejde ai României socialiste, care duc mai departe flacăra nepieritoare a patriotismului, a spiritului revoluționar, pentru rolul conferit școlii românești, pentru strînsa ei legătură cu cerințele actuale ale dezvoltării eco- nomico-sociale a țării.

tutorilor, profesorilor, educatorilor — comuniștilor de la catedră, organelor și organizațiilor de partid din domeniul învățămîntului misiunea nobilă de a acționa cu înaltă dăruire și pasiune revoluționară pentru ca, în școlile de toate gradele, să se formeze pentru muncă și viață un tineret viguros, harnic, însetat de cultură și știință, cadre I bine pregătite — buni specialiști, buni revoluționari — pentru toate domeniile vieții economico-sociale Idin patria noastră. Ridicarea nive- , lului învățămîntului de toate gra- Idele — îndatorire de maximă răspundere trasată de partid — presupune cu necesitate, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
îmbunătățirea pregătirii profe
sionale, tehnice fi științifice a 
elevilor și studenților, în pas cu noile cuceriri ale cunoașterii actuale din toate domeniile : „Trebuie să facem totul pentru ridicarea tot mai puternică a pregătirii profesionale și generale, pentru ridicarea, în toate domeniile, a nivelului de cunoștințe al tineretului, al întregului nostru popor... Este necesar, în același timp, să așe- Izăm în centrul activității învățămîntului nostru educarea patriotică, formarea tineretului in spiritul dragostei față de patrie, față de partid, față de cauza socialismului și comunismului în România... Tineretul patriei să cunoască trecutul glorios, îndelungat al poporului nostru, iițare, în cele mai grele timpuri, a ținut întotdeauna sus steagul luptei pentru a-și apăra propria ființă, independența, pentru a fi stăpîn pe destinele sale".Prin competența profesională și pedagogică, prin pasiune și înalta conștiință a răspunderii, fiecare profesor, fiecare educator are nobila îndatorire de a imprima întregului proces instructiv-educativ, ca și fiecărei lecții și acțiuni de muncă în parte, atributele unei superioare calități, ale accesibilității și veridicității științifice, ale strînsei îmbinări cu cerințele vieții. Temeinica pregătire științifică și profesională a cadrelor didactice, permanenta lor perfecționare, participarea activă la viața scolii, la viața localității pot și trebuie să se constituie constant ca un exemplu demn de urmat pentru tineretul școlar.

Educația revoluționară a tinerei 
generații, formarea in spiritul 
muncii a noilor promoții de muncitori și specialiști necesari dezvoltării economico-sociale a țării, cu o pregătire temeinică, un larg I orizont de cunoaștere, sînt obiec- tive care jalonează ferm întregul proces instructiv-educativ desfășurat de cadrele didactice, ca și de j organizațiile de tineret din școli I și facultăți. Plină de căldură, chemarea secretarului general al partidului reprezintă pentru întregul tineret studios al patriei un adevărat program revoluționar de acțiune : „Faceți totul, dragi prieteni, pentru a vă însuși cele mai înalte cunoștințe din toate domeniile 1 învățați să fiți revoluționari și patrioți, să fiți demni cetățeni ai României libere și iude- I pendente ! învățați, învățați, pentru a putea continua tradițiile revoluționare ale poporului român, pentru a asigura permanent, veșnic, demnitatea, libertatea și existența națiunii noastre socialiste !“. Contribuția activă a tinerilor înșiși la alcătuirea unor programe bogate, interesante, atractive de acțiuni politico-educative, promovarea Unor modalități de lucru tinerești, pline de prospețime, vor determina un aport sporit la opera educativă a școlii. Tot astfel, experiența bogată de muncă și de viață a familiei elevilor, dorința firească a părinților de a participa împreună cu școala, cu organizațiile de tineret la formarea și educarea propriilor copii pot și trebuie să-și afle o mai eficientă concretizare în colaborarea strînsă dintre școală și familie în Întregul proces instructiv-educativ,La început de nou an școlar și universitar. întregul popor adresează cadrelor didactice, elevilor și studenților, părinților lor urarea de succes deplin în realizarea înaltelor lor îndatoriri față de societatea noastră socialistă.

Sint puse în relief satisfacția și interesul deosebit cu care toți slujitorii școlii, studenții și elevii au 
Răspunderi sporite pentru formarea 

multilaterală a tineretuluij Si tn acest an, orientările, sarcinl- ; le și indicațiile formulate de secretarul general al partidului cu pri-; lejul vizitei de lucru la Iași și în cuvîntarea Ia țnârea adunare populară din acest''centru universitar, ca 
si angajamentele asumate în orizontul acestor idei generoase de către cei cărora le revine înalta îndatorire de formare multilaterală a tineretu-\ lui se constituie într-un cuprinzător ; program de muncă, de creație penii tru ca nivelul, calitatea activității L școlare și universitare să atingă o s, cofe nouă, superioară. Tocmai de aceea, primele zile de activitate școlară și universitară din noul an coincid, pretutindeni în țara noastră, cu stabilirea sarcinilor concrete pentru fiecare unitate de învățămînt, ce decurg din ideile exprimate în recenta cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu.r „în ultimii douăzeci de ani, de cînd în fruntea partidului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, inaugurarea, în acest cadru stimulator de mari energii, a fiecărui an de învățămînt a marcat de fiecare dată o nouă treaptă în dezvoltarea școlii românești — ne-a declarat prof, univ. dr. ing. Florea Chiriac, rectorul Institutului de construcții din București. Și noile sarcini formulate de secretarul general al partidului vizează un conținut superior, o e- ficieriță sporită a activității de formare a cadrelor, care să se răsfrîn- gă binefăcător asupra întregii activități social-economice din țara noastră. Fiecare succes obținut este evaluat astfel ca punct de referință și argument decisiv în sprijinul obținerii unor succese și mai mari, într-o dialectică a dezvoltării armonioase și neîntrerupte care definește însăși esența umanistă a «Epocii Ceaușescu». Tocmai de aceea, în lumina sarcinilor și indicațiilor, a chemărilor mobilizatoare adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul deschiderii anului de învățămînt, în cuvîntarea deosebit de importantă pentru perfecționarea activității din învățămînt și o puternică ancorare a acestuia in problemele de fond ale societății noastre, ne simțim angajați să sporim valoarea întregii activități universitare, să-i îmbogățim conținutul, valențele educative, să cultivăm superior aptitudinea au- toperfecționării la nivelul fiecărui viitor specialist. Noua etapă istorică de dezvoltare în care intră România în cincinalul 1986—1990 trebuie să fie marcată cu precădere prin substanțializarea colaborării în- vățămintului cu cercetarea și producția. Iată de ce activitatea de integrare, în cuprinsul căreia pregătirea multilaterală a studenților identifică un cadru optim de realizare, ne propunem să ajungem în acest an universitar la valoarea de 42 milioane lei, ceea ce va determina ca procentul de autofinanțare a institutului să atingă .75 la sută, cel mai înalt procent de pînă acum. Ne angajăm să înscriem pe această cale o contribuție șporită la soluționarea complexelor problema tehnico-economice cu care este confruntată activitatea de construcții- montaj din Capitală și din tară".„Ca și celelalte unități de învă- țămint din întreaga țară, institutul nostru a cunoscut în ultimele două decenii o dezvoltare neîntreruptă — ne-a spus prof. univ. dr. loan Vieru, secretarul comitetului de partid de la Institutul agronomic din Iași. Valoarea fondurilor fixe au ajuns acum la 160 milioane lei și numai pentru modernizarea fermelor didactice experimentale s-au cheltuit 10 milioane lei în acest an, urmînd ca în 1986 cheltuielile pentru asemenea modernizări să ajungă la 15 milioane. Față de o asemenea dotare materială în continuă creștere, față de înalta competență a cadrelor didactice și de dăruirea studenților, ne revine îndatorirea de onoare ca anul 1985—1986 să fie un an al muncii de calitate sporită în toate sectoarele activității universitare. «Există largi posibilități — a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în recenta cuvîntare — ca Iașiul să obțină, și în agricultură, recolte bogate, pentru a contribui, și pe această cale, la dezvoltarea generală a țării, la înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare». Regăsim aici un generos program de muncă universitară pentru o lungă perioadă și, tocmai ds

primit cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la marea adunare populară din municipiul Iași consacrată deschiderii noului an de învățămînt, care, prin ideile și orientările cuprinse, jalonează pentru toți factorii care concură la buna pregătire și educare a tinerei generații un mobilizator program de acțiune politică și educativă, menit să ridice pe trepte superior
Angajament solemn de a urma vibrantele 

îndemnuri ale secretarului general al partidului 
pentru pregătirea temeinică a constructorilor 

României de mîine

calitative procesul lnstructiv-edu- cativ. Pornind de la sarcinile formulate de secretarul general al partidului, in telegrame se dă glas hotăririi de neclintit a cadrelor didactice de a acționa cu fermitate și înaltă răspundere pentru îndeplinirea misiunii nobile ce o au în pregătirea și educarea noilor generații de constructori ai socialismului și' comunismului în patria noastră.Telegramele exprimă, de asemenea, cele mai calde simțăminte de mulțumire și înaltă prețuire față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, strălucit om politic și savant de renume mondial, pentru contribuția de seamă adusă la progresul neîntrerupt al învățămîntului, pentru atenția deosebită pe care o manifestă față de formarea multilaterală, revoluționară a tinerei generații. De ase- 

aceea, organizațiile de partid din toate facultățile,. împreună cu decanatele, cu asociațiile studenților comuniști, acționează acum pentru valorificarea superioară a orelor de cursuri, de laborator și de producție, pentru ca cercetarea științifică pe bază de contract economic ■ să crească în noul an cu peste 25 la sută, iar îndrumarea științifică pe care o asigurăm celor circa 80 de unități agricole de 6tat șl cooperatiste să înscrie noi Sporuri de producție".Responsabilitatea organizațiilor revoluționare ale tineretului din școli și facultăți se afirmă cu precădere In capacitatea lor de angajare, de inițiativă și de, soluționare a problemelor de fond, esențiale pe care le ridică activitatea din fiecare unitate de învățămînt. în această ordine de idei, Dorina Cornea Ha- șegan, prim-secretar al Comitetului județean Cluj al U.T.C., ne-a spus: „Datorăm mult încrederii în tineret pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a exprimat-o și in cuvîntarea de la marea adunare populară din Iași. Organizațiile de tineret din județul Cluj, care acționează în aproape 980 unități școlare în învățămîntul pre- universitar, in 6 institute de învățămînt superior cu 19 facultăți, se află 
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acum, sub impulsul acestor aprecieri generoase, puternic angajate în realizarea unui front educativ comun, care să asigure calitatea pregătirii profesionale a tuturor tinerilor, lărgirea orizontului cultural, educarea lor patriotică, revoluționară. Dacă în această vară au participat în campania agricolă peste 40 000 elevi, la acțiunile agricole din această toamnă vor lua parte peste 55 000 de elevi și 10 000 studenți. Ne-am propus să perfecționăm cadrul întrecerii ce se desfășoară sub genericul „Cea mai bună școală", să sporim participarea tinerilor din școli la realizarea unor obiective economice. împreună cu ceilalți factori educaționali vom organiza un festival cultural al elevilor. Ne propunem, de asemenea, să accentuăm valoarea educativă a olimpiadelor, concursurilor, sesiunilor de comunicări și referate, între care se numără și concursul «Știință, tehnică, umanism». O atenție mal mare vom acorda îmbunătățirii conținutului învățămîntului politico- ideologic, dezbaterilor pe probleme de istoria patriei, economie, etică, estetică etc.".„Prețuirea șl solicitudinea arătate tineretului de secretarul general al partidului sporesc răspunderea implicării fiecărui student comunist în optimizarea întregului proces de pregătire universitară — sublinia Daniela Tarniță, președinta Consiliului U.A.S.C, al Universității din Craiova. O răspundere cu atît mai mare cu cit și valorile materiale și morale de care beneficiază studenții, cît și posibilitățile lor de inițiativă, de acțiune sint considerabil sporite de la un an la altul. Iată, de fapt, tot atîtea argumente pentru ca răspunderea pregătirii temeinice, moderne a fiecărui student, fără excepție, să sporească Ia nivelul exigențelor actuale și de perspectivă pe care întreaga viață social-cconomică din patria noastră le reclamă din partea învățămîntului superior, a viitorilor specialiști, astăzi studenți".în concepția partidului nostru, a secretarului său general, creșterea calității învățămîntului, ca indicator fundamental al civilizației socialiste înseamnă deopotrivă înscrierea tot mai largă a noi creații românești pe orbita valorilor universale, dar și întărirea caracterului instituțional, larg democratic al școlii de toate gradele, utilizarea cu randament optim de către fiecare copil a întregului potențial formativ specific unităților de învățămînt. Ca atare, individualitatea, personalitatea fiecărei școli trebuie să se reflecte în gradul 

menea, este pusă tn evidență voința fermă a tuturor celor ce contribuie la formarea și educarea tinerei generații de a acționa cu fermitate, sub conducerea organizațiilor de partid, pentru a asigura însușirea de către elevi și studenți a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, a tot ceea ce a produs mai de preț geniul uman, pentru ridicarea continuă a nivelului 

întregii activități politico-tdeologi- ce, pentru promovarea consecventă în rîndurile tineretului a spiritului revoluționar, militant, a devotamentului față de patrie, partid și popor, față de cauza socialismului și comunismului pe pămîn- tul României.Cadrele didactice, tineretul studios dau expresie adeziunii depline la politica internă și externă a partidului și statului nostru, al cărei strălucit și neobosit promotor este tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu nețărmurită mîndrie patriotică, semnatarii telegramelor aduc un profund omagiu activității prodigioase desfășurate de conducătorul partidului și statului nostru, contribuției de excepțională însemnătate la edificarea unui climat de pace și securitate pe continentul european șl

sporit al eficienței educative —• aceasta trebuind să atingă de fiecare dată cote maxime — în capacitatea de inovare didactică, în cunoașterea și utilizarea superioară a exigențelor sociale și a aptitudinilor fiecărui tî- năr. „Ținind seama tocmai de asemenea cerințe — ne-a declarat prof. Lucian Agache, Inspector general al Inspectoratului școlar din județul Bacău — vom acorda și în noul an școlar o atenție deosebită pregătirii forței de muncă pentru sectoarele prioritare : mine-petrol, agroindustrial. chimie industrială, construcții de mașini ș.a. Vom acționa sistematic pentru dezvoltarea în continuare a bazei di- dactico-materiale. înființînd noi ateliere. laboratoare, stații-pilot, cabi- ' nete școlare și dotîndu-le, ca și pe cele existente, ia nivelul cerințelor actuale. Considerăm însă că sporirea . eficientei procesului instructiv- educativ depinde în primul rind de gradul de pregătire profesională, de perfecționarea permanentă a cadrelor didactice. în acest scop. în județul nostru au fost organizate 14'centre metodice, grupate teritorial, care antrenează și coordonează întreaga muncă metodică, științifică și practică a profesorilor. învățătorilor și educatorilor".„îndeosebi Ia nivelul fiecărei școli generale — considera, in aceeași ordine de idei. Simion Sfarghic, directorul Școlii generale nr. 8 din municipiul Suceava — atragerea elevilor din ultimele clase gimnaziale spre activitatea de cercetare, extinderea cercurilor științifice, a celor tehnico-aplicative, pregătirea și participarea elevilor la concursuri pe disciplină de învățămînt. la mi- crosesiuni de referate, la expoziții de creație tehnică reprezintă tot ati- tea direcții ale creșterii calității și prestigiului social al învățămîntului. Firește, in activitatea de perfecționare nu vom lăsa pe plan secundar lecția, conținutul științific al activității la clasă, desfășurarea mai multor lecții in laboratoarele bine dotate de care beneficiem, precum si activitatea practică, tehnico-pro- ductivă în cadrul atelierelor școală".Cum bine se știe, perfecționarea activității practice a elevilor și studenților, componentă esențială a pregătirii lor temeinice. nu vizează doar șpa- tiul atelierelor de producție din incinta școlilor și facultăților, ci și unitățile economice unde tinerii merg la practică și unde, in mare parte, vor lucra după absolvire. Referitor la acest aspect esențial din domeniul pregătirii forței de muncă, ing. Iosif Kelemen, director al întreprinderii de utilaj minier din Petroșani. aprecia: „în recenta cuvîntare rostită la marea adunare populară din Iași, secretarul general al partidului nostru. tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat încă o dată corelația strînsă care trebuie să existe între acțiunea școlii și uzinei. răspunderea lor comună și nemijlocită pentru buna pregătire practică a elevilor și studenților. în lumina acestui adevăr, consiliul oamenilor muncii din întreprinderea noastră, conducerile secțiilor se angajează să acorde o atenție sporită bunei desfășurări a practicii productive. Elevii vor fi mai judicios repartizați pe secții și ateliere si apoi constituiți pe formații de lucru ; totodată, de practica în producție a elevilor și studenților se vor ocupa direct 12 maiștri , și 8 Ingineri. Vom urmări astfel mai sistematic implicarea directă a fiecărui elev și student în realizarea sarcinilor concrete de producție".Sînt doar cîteva dintre sarcinile desprinse din cuvîntarea secretarului general al partidului, deschizătoare de noi perspective școlii românești, care definesc profilul noului ari de învățămînt. Actualitatea lor stringentă, maxima lor însemnătate pentru creșterea eficientei sociale a școlii de toate gradele reclamă unirea tuturor eforturilor, a contribuției specifice fiecărui factor educațional, astfel incit întreaga activitate de formare a tineretului în cultul muncii, al creației să înregistreze în anul de învățămînt 1985— 1986 cote superioare, pe măsura exigențelor actuale și de perspectivă ale societății românești.
Mihai IORDANESCU.
și corespondenți ai „Sointeii”

tn întreaga lume. Ia făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră, la afirmarea dreptului popoarelor la viață, la libertate și progres.Asemenea telegrame au adresat Centrul universitar București, Universitatea din București, Institutul politehnic din București, Academia de studii economice din București, Institutul de medicină și farmacie din București, Institutul de arhitectură „Ion Mincu" din București, Institutul de construcții din București, Institutul agronomic „Nicolae Bălccscu" din București, Conservatorul „Ciprian Porum- bescu" din București, Institutul de artă teatrală și cinematografică „I.L. Caragiale" din București, Institutul de arte plastice „Nicolae Grigorescu" din București, Institutul de educație fizică și sport din București.
★Tovarășului Nicolae Ceaușescu l-au fost adresate, de asemenea, telegrame din partea cadrelor didactice și cursanților școlilor interju- dețene de partid din București, Oradea, Galați,La deschiderea anului școlar, sărbătoare tradițională pentru întregul popor, corpul profesoral și studenții școlilor județene de partid — menționează telegramele — exprimă hotărîrea lor fermă de a acționa în spiritul indicațiilor _ și orientărilor cuprinse în cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la marea adunare populară din municipiul Iași, lărgindu-și astfel orizontul de cunoștințe politico-ideologic'e și științifice, perfecționîndu-și stilul și metodele de muncă pentru a deveni activiști revoluționari la. nivelul exigențelor impuse de etapa pe care o parcurge acum societatea românească.

Un nou an de 
învățămînt

(Urmare din pag. I)

( FESTIVALUL INTERNATIONAL „GEORGE ENESCU" LA A X-A EDIȚIE
Astăzi se deschide cea de-a X-a ediție a Festivalului internațional 

„George Enescu", manifestare de prestigiu, sărbătoare a muzicii româ
nești, ce omagiază pe cel mai mare compozitor român, George Enescu, 
personalitate distinctă a muzicii veacului XX. O sărbătoare care va 
marca și Centenarul Operei Române și aniversarea a 150 de ani de acti
vitate lirică.

Este un eveniment de răsunet In lumea muzicală de pretutindeni, 
care vorbește elocvent despre politica partidului nostru privind cinstirea 
marilor valori ale culturii și artei românești, despre omagierea oamenilor 
de seamă ale căror nume sint gravate în istoria culturală a țării. Această 
prestigioasă manifestare are darul de a pune încă o dată in lumina pu
ternică a faptului de artă cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului: „Nu se poate vorbi de educație patriotică, socialistă, fără cunoașterea și cinstirea trecutului, a muncii și luptei înaintașilor".

Cea de-a X-a ediție a Festivalului internațional „George Enescu" 
așază în prim-plan creațiile enesciene, dar în același timp luminează 
succesele școlii interpretative și componistice românești, invită maeștri 
ai muzicii, români și oaspeți de peste hotare, să tălmăcească opusuri 
nemuritoare din creația românească și universală, constituindu-se — de-a 
lungul celor zece zile (17—27 septembrie) — prin cele peste 46 de ma
nifestări, într-o sărbătoare a spiritului, a artei sunetelor, intr-un mo
ment de prestigiu și referință in viața cultural-artistică a țării.

Seninătatea spiritului clasicNiciodată, în istoria literelor și a artelor, nu vom întîlni un fe£ nomen stilistic pur; iar în acest sens nu poate fi vorba de un romantism fără aspecte clasice, după cum, nu întotdeauna, nici de un clasicism fără elemente romantice. Desigur că predomină unul din cele două; imprimînd întregului forme de corp constituit.George Enescu a fost și rămî- ne, în ceea ce privește conținutul operei sale, un romantic. Rod al unei fantezii creatoare, bogate și cu. dimensiuni multiple, opera enesciană are afinități, sub raport estetic, cu aceea a romanticilor secolului al XIX-lea. Dar la aceste comuniuni ale sufletului său, veșnic fremătător, precum cursul unui pîrîu cristalin de munte din Moldova lui natală, se asociază, tainic, sentimentul dorului, îngemănat cu „acel ceva" al unei eufonii evocatoare, indisolubil legată de trecutul poporului român, fără a se rupe cu prezentul și a- vîndu-se perspectiva limpede a viitorului...însuși faptul că secțiunile cele mai expresivp ale muzicii sale sînt cele lente întotdeauna, eufonii. „subtil doinite", și nu cele dinamice, reprezintă o dovadă a Înclinației sale spre romantism. în această privință este suficient să amintim profunzimea finalului din opera „Oedip," partea mediană din celebra Sonată pentru pian și vio- lină nr. 3, „structurile mioritice" din ■ Suita sătească — am numit, de fapt, tot părțile centrale — ramurile adînc meditative din mijlocul cvartetelor sale de coarde, răscolitorul poem elegiac „Vox Maris", nemaivorbind de visarea nostalgică din prima parte a cîn- tecului său de lebădă : Simfonia de cameră.. Un alt indiciu îl constituie predominarea tonului de destăinuire, atît de departe de exprimarea spectaculoasă sau de dramatismul exterior, și, de ce nu am spune-o, fals.,, al unor romantici exaltați. Am mai adăuga și un anume su- 1 biectivism de tip neoromantic și, I în egală măsură, o amplă respirație tematică, respirație ce duce J spre formele mari, uneori nelipsi- \ te de dimensiunea monumentalu

Valențele plastice ale peisajului
„Realitatea noastră, cea prezentă, cea istorică, e atît de bogată, atît de tulburătoare, îneît este adesea de ajuns să deschizi bine ochii și să participi cu toată inima la vibrația ei, pentru a dobîndi emoția cea mai înaltă". Cuvintele unuia din maeștrii picturii românești, .Marius Bunes- cu, sînt și astăzi capabile să definească deopotrivă atitudini ale artiștilor contemporani față de frumusețea peisajului românesc, fată de valorile artei și culturii noastre. Varietatea și frumusețea pămîntului românesc au fost de-a lungul timpului fecunde izvoare ale creativității, cu rezultate de multe ori inegale. Și dacă pitorescul peisajului s-a dovedit adesea un simplu reper tematic, abordat cu superficială dezinvoltură, multe dintre cele mai reprezentative lucrări de pictură contemporană au adus și aduc în a- tenție tendințe variate de a lega într-o semnificație mai largă, generalizatoare, elemente ale universului natural. Și, pentru a ne referi doar la expozițiile ultimelor luni, am putea afirma că, departe de a fi rezultatul unui proces formal de înregistrare și apoi de transmitere a motivului, peisajul — ca prezență deosebit de viabilă în pictura contemporană românească — și-a afirmat puterea de sugestie poetică, capacitatea de a cristaliza, de fiecare dată altfel, o atmosferă afectivă. Capabile, fără îndoială, să pună in valoare altfel, de fiecare dată, individualități creatoare eu formații și apetențe culturale dintre cele mal variate, manifestările artistice din ultimele luni au adus în atenția vizitatorilor aspecte ale realitățilot înconjurătoare fixate in poezia lor inepuizabilă, au atras atenția de multe ori asupra seriozității de atitudine, a gravității viziunilor artistice. Sînt preocu- pâri care impun încă o dată atenției probleme ale realismului contemporan, înțeles de cei mai înzestrați dintre creatori ca atitudine definitorie față de problemele structurii și funcțiilor sociale, umaniste ale Imaginii.Privit din această perspectivă. peisajul românesc a dezvăluit tendințe ale unor explorări rodnice, îmbogățind substanțial registrul expresiv și problematica picturii românești. Lăudabilă ne apare in aceste condiții încercarea de degajare de sub amprenta unei ilustrări literale, capacitatea de a transforma subiectele ofe

lui uimitor. De marii clasici îl deosebește și exprimarea densă, am spune, barocă, rareori simplă și, totuși, în armonie cu> o desfășurare melodică firească și de o fluentă aparte. în totalitate, George Enescu, deși, după cum am mal spus, rămîne un incorigibil romantic cu vocația lirismului, nu s-a identificat niciodată filozofiei pesimiste. întîlnim in climatul lumii sale artistice o seninătate, lncît pină și cele mai întunecate culori ale discursului său sonor, în cele din urmă, se „alchimizea- ză“ și cedează locul, pe neașteptate, luminozității, ca și cînd compozitorul ne-ar spune, asemenea lui Lucian Blaga, că, orice am gindi despre clipă, despre fatum, despre viață, în general vorbind, inima, cu bătăile ei, aplaudă, întotdeauna, solara existență !Și, în acest sens, ne apropiem de clasicismul care străbate, în mod paradoxal, romantismul opusurilor creatorului moldav. Și iată cum : George Enescu nu a fost simplu în structură, însă forma operei sale relevă o construcție solidă. pornind de la amănuntele, niciodată neglijate, dăltuite cu migala sculptorului și cu truda colonului din antichitate. Nu a avut nici „lungimi divine" ca Schuberg, Bruckner sau Mahler, nici nu a dat la iveală structuri sonore care să poarte urmele mîinilor Iui grăbite și nici nu a ratat finalurile ; totodată, între intențiile sale și realizările finite s-a creat acea consonanță ce ne duce cu gîndurile la netezimea statuilor lui Praxitele, simbol al simfoniei olimpianului, înfrățit cu apele înmiresmate ale apolinicului. Pînă și aparent improvizatoricele sale forme, care ne amintesc de acel „parlando rubato" al folclorului nostru, sînt riguros construite, iar muzica nu ni se- înfățișează „nemăsurată", ci sever încadrată — dar nu artificial — în măsurare.Dacă unii romantici pierd la reascultări, sub raportul expresiei și al forței emoționale, din pricina arhitecturii disproporționate — cu elemente adăugate sau nelogic diminuate — în cazul operei bardului de la Liveni, dimpotrivă, abia audițiile repetate ne dezvăluie farme

rite de realitate în realități ale artei. Și pentru a ne referi la manifestări de artă recente, vom menționa expoziția lui NICOLAE N. HORNEȚ (Galeriile de artă ale municipiului București), manifestare ce impune prin profesionali- tatea certă și originalitatea viziunii plastice a autorului. Desfășurînd paralel profesiunea riguros științifică a medicului, Nicolae N. Horneț și-a aflat în uneltele picturii nu doar o activitate complementară, ci o vocație certă, slujită cu sobrietate și sinceritate. De două decenii încoace, el se dovedește artistul unei e-

rea. Vibrația culorii, care dizolvă concretețea tranșantă. a volumelor, ritmul concentrat al albului și negrului, capabile să structureze compozițiile în ansambluri solare evocă locuri variate ale peregrinărilor și amintirilor. O dată cu evocarea peisajului marin sau a celui de deal, cu unduiri molcome, o dată cu „Jocuri de artificii", „Podul cu amintiri", „Vitraliu", „Siluete" ș.a., investigația artistică dobin- dește o elocventă și intens expresivă simplitate, forță de sugestie și comunicare ispiritual-afectivă.Evident, orice artist

„OGLINDA APEI" - lucrare de Nicolae Hornețvoluții ferme, capabil să respingă deopotrivă gestul emfatic și sentimentalismul desuet, excesul dramatic și pitorescul facil. Și dacă într-o primă etapă, în perioada dibuirilor, artistul căuta să găsească modalitatea cea mai adecvată exprimării, în actuala etapă, calitativ superioară a creației, el ajunge să încerce, prin tensiunea raporturilor stabilite cu datul real, o luare în stăpînire a ceea ce i se relevă a fi mai important, mai semnificativ. De la desene de o decantată noblețe — la peisaje străbătute de un inefabil fior liric și de aici la expresia originală, modernă a compozițiilor recente, lucrările contribuie Ia multiplicarea planurilor de referință, polarizează deopotrivă firescul și ineditul experienței artistice, realitatea și fantezia. Căutările și izbînzile șale țin, de această dată, mai mult decît în manifestările artistice anterioare, de investigarea pasionată a posibilităților de expresie pe care le oferă culoa-

parcurge . o raportare mereu mai încărcată de sensibil la aceeași realitate, trăiește într-o experiență proprie o continuă nevo>e de exprimare a unei subiectivități mai bogate, mai complex integrate. Trăin- d-o, el îi dă glas, o descrie, o supune reflecției, face1 posibil un efort continuu înnoit de clarificare, de dominare a acestei realități. în pictura lui NICOLAE LAZAR, de pildă (Expoziția de la Galeriile „Căminul artei"), fiecare imagine pare subsumată a- cestei analize. Rentru acest pictor, criteriile realității sînt cele ale comunicării, mărturisind o neostoită dragoste pentru peisajul românesc. Pictura devine în acest caz un act de mărturisire spontană a linei sensibilități care se manifestă direct, fără complicații și drame interioare. Gama caldă, tonurile armonioase, modalitățile e- vocării indică respectul pentru natură. Mai mult — o evocare de esență poetică a satului românesc. O- dată cu compoziții clare,

cul continuu al inspirației sale, însă lucid condusă, tocmai datorită prezentei spiritului clasic, ca și cînd marele nostru muzician ne-ar spune : port, întotdeauna, în codrii inimii mele, un... Boileau 1Dincolo de aceste considerente, George Enescu posedă toate caracteristicile compozitorului latin sau, cu alte cuvinte, totalitatea amănuntelor din lucrările sale converg spre o concepție mediteraneană despre lume și viață, incit pînă și angoasa morții se risipește, vestind un nou și senin început al vieții. Finalul operei „Oedip" ni se prezintă semnificativ, în sensul că Oedip, învins fizic, dar niciodată moral, se identifică nu acelui „catharsis" platonician — o eliberare „prin moarte" — ci celui aristotelic, — care rezultă din lupta acerbă a eroului împotriva destinului funest, neținînd seama de rezultatul final. Nu întîmplător. punctul culminant al capodoperei coincide cu semnificația înțeleaptă a cuvintelor, potrivit cărora „fericit este cel curat la suflet, cu el este pacea..." Și, în acest fel, Oedip, ca și George Enescu părăsesc această lume in „straiele de sărbătoare" ale păstorului dintr-o Românie de legendă, arbo- rînd o atitudine de seninătate în fața ineluctabilului fenomen al sfîr- șitului, fapt care face ca sufletul românesc să reia, cu date noi, spiritualitatea tracă, generîndu-se cu discreție acel mirific „spațiu mioritic", de care vorbea, in cuvinte cîn- tătoare, Lucian Blaga. De aceea nu exagerăm cînd spunem că între moștenirea enesciană și aceea lăsată de autorul „poemelor luminii" există subtile corespondențe spirituale, cu rezonanța limpezimilor de infinit...George Enescu, alături de alt clasic în formă și romantic în conținut — Mihai Eminescu, cel „nemurit de popor"... — și, nu în ulti- ț mul rind, de hieraticul Constantin Brâncuși, creatorul opus celor doi titani amintiți, prin simplitatea-1 cuceritoare, de o expresie profun- : dă, granitică și teră, alcătuiesc lui românesc. de o grandoare aus- trilogia apolinicu- 1

■J

POPOVICI

echilibrate, intitulate simplu „Drum în sat", „Peisaj de iarnă". „Iarna la Petrești", „Peisaj de .munte", „Peisaj din Lugoj", ș.a„ privitorul descifrează sinceritatea comuniunii de fond a pictorului cu mijloacele de expresie pe care și le-a făurit. Amintind cîteva titluri, am evocat totodată universul tematic al picturii.Răbdarea de a. reveni asupra aceleiași arii tematice, descoperindu-i de fiecare dată noi resurse expresive, dezvăluie, și în cazul expoziției de la Galeriile „Orizont", aceeași e- locventă pasiune pentru spațiul generos al peisajului românesc. Interesat in investigarea unor locuri ale peisajului românesc, autorul acestei expoziții, RADU DARANGA, aduce o indiscutabilă siguranță a meșteșugului pictural. Deosebit de unitară, selecția de lucrări pe care o su- ptfne atenției publicului dezvăluie o egalitate a rostirii, acea impresie de siguranță pe care o conferă deprinderea lucrului întreprins cu regularitate. Observația atentă, meticuloasă a obiectelor unei naturi statice, predilecția de a sublinia materialitatea o- biectelor reprezentate, de a construi un peisaj cu secreta nostalgie a marilor repere clasice sînt, în primul rînd, reflexe ale acelei măiestrii capabile să dizolve asperitățile efortului în fluidul pur al emoției. Un simț aproape clasic al echilibrului, dominat de muzicalitatea blîndă a culorii, îl prezintă pe Radu Dărângă capabil să descopere în motive cunoscute calități noi, raporturi specifice. Rigoarea desenului, freamătul luminos al culorii construiesc de fiecare dată spații de o calitate sensibilă, o atmosferă afectivă de un lirism discret.Am evocat în aceste rin- duri doar cîteva din foarte multele exemple posibile; am creionat imaginea fragmentară a unui moment din ambianța culturală actuală din dorința de a sublinia o dată mai mult una din constantele picturii contemporane — preocuparea de a valorifica aspecte definitorii ale peisajului românesc. Receptivitatea la ceea ce oferă mai expresiv, mai caracteristic mediul înconjurător, în raport cu legile specifice ale domeniului, exprimă o firească dorință de înnoire a expresiei in condițiile configurării unei spiritualități calitativ noi.
Marina PREUTU



SClNTEIA — marți 17 septembrie 1985 PAGINA 5

Excelenței Sale Domnului RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze

LISABONAîn legătură cu tragicul accident de cale ferată din zona centrală a Portugaliei, vă exprim sentimentele mele de compasiune și vă rog să transmiteți condoleanțe familiilor îndoliate.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU,
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul aniversării de către poporul român prieten a zilei naționale, poporul și guvernul Republicii Democratice Sudan mi se alătură pentru a adresa Excelenței Voastre cele mai calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate personală, de prosperitate poporului dumneavoastră și de întărire a relațiilor existente intre țările noastre.Vă rog să acceptați asigurarea celei mai înalte considerații.

General ABDUL RAHMAN M. H. SWAR EL DAHAB
Președintele Consiliului Militar de Tranziție 

al Republicii Democratice Sudan

---------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bratislava, un oraș deschis viitorului

DESCHIDEREA NOULUI AN DE INVAȚAMINT IN ARMATALuni dimineața a avut loc deschiderea noului an de învățămint la Academia Militară, in școlile și liceele militare. Cu acest prilej, cadrele didactice, studenții și elevii Instituțiilor militare de învăță- mînt au adresat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al Partidului Comunist Ro

mân, președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al forțelor armate, telegrame în care se angajează să acționeze neabătut pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin din Programul partidului, din istoricele documente ale Congresului al XIII-lea, din legile țării și Directiva comandantului suprem privind pregătirea militară și politică a armatei.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă rog să acceptați sincerele mele mulțumiri pentru calda dumneavoastră telegramă de felicitare transmisă cu ocazia alegerii mele în calitate de președinte al Republicii Singapore.

WEE KIM WEE
Președintele Republicii Singapore

t V
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie. Amplă 

mobilizare pentru înfăptuirea ho- 
tărirllor forumului consiliilor 
populare

20.35 Universul familiei. în lumtna ho- 
tăririlor forumului consiliilor 
populare

20,55 Serată muzicală
21.35 școala în fata unor înalte răs

punderi comuniste
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Adunare pentru dezarmare și paceîn cadrul manifestărilor organizate sub egida Frontului Democrației și Unității Socialiste pentru apărarea păcii, la București au început, luni, lucrările celei de-a III-a adunări a cultelor din România pentru dezarmare și pace.Sint prezențl conducători și repre
VIAȚA ECONOMICO-SOCIALÂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE-TRANSMISE IERI DECORESPONDENȚII „SCÎNTEIE'
MINTIA — DEVA :

330 milioane kWh 
energie electrică 
peste prevederiFruntaș în întrecerea socialistă pe țară, colectivul de oameni ai muncii de Ia Termocentrala Mintia- Deva acționează cu întreaga sa energie și competență profesională pentru a asigura sistemului energetic național cantități cît mai mari de energie electrică. Printr-o organizare superioară a muncii în toate trei schimburile, într-un climat de ordine și disciplină, prin folosirea deplină a utilajelor și instalațiilor, harnicii energeticieni au produs în acest an, peste prevederi, 330 milioane kWh energie electrică. (Sabin Ccrbu).

CLUJ :

Noi capacități 
de producție 

și edificii social-edilitareîn județul Cluj au fost realizata în acest an noi obiective care asigură dezvoltarea economico-so- cială și mai buna gospodărire și înfrumusețare a orașelor și satelor. Astfel, au fost puse în funcțiune 18 noi capacități de producție, 36 de obiective sociale și s-au dat în folosință 1871 noi apartamente. De remarcat este faptul că în actualul cincinal eforturile și resursele au fost concentrate pentru realizarea cu prioritate a capacităților care vizează lărgirea bazei de materii prime și energetice, valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, aplicarea

unor tehnologii moderne. în a- ceastă perioadă s-au pus în funcțiune peste 200 de capacități de producție industriale și agrozootehnice, între care două noi hidrocentrale pe riul Someș, noi secții Ia Combinatul de utilaj greu din Cluj-Napoca și Combinatul metalurgic din Cîmpia Turzii și întreprinderea de fibre artificiale din Dej, au fost dezvoltate capacitățile de producție la întreprinderile „Tehnofrig“, „Sinterom", „Farmec1*, „Terapia** „Carbochim**. De asemenea, au fost date în folosință peste 400 obiective social-cultu- rale și edilltar-gospodărești, cum sînt hala agroalimentară, hotelul „Sport**, cinematografele din cartierele „Mănăștur** și „Mărăști** din Cluj-Napoca, spitalul municipal din Turda, magazine comerciale și unități de prestări servicii. Totodată, s-au construit peste 23 000 apartamente cu dotări complexe în toate municipiile și orașele, precum și un număr sporit de locuințe pentru specialiștii din mediul rural, noi săli de clasă, policlinici și unități comerciale. (Marin Oprea).
GIURGIU :

La export — 
importante cantități 

de produse peste planStimulați de recentele măsuri stabilite de Comitetul Politic E- xecutiv al C.C. al P.C.R. pentru realizarea exemplară a producției destinate exportului, oamenii muncii din diferite unități economice ale județului Giurgiu au obținut pînă acum realizări importante in acest domeniu. Cu rezultate deosebite .se înscrie colectivul Combina»
Turnu Măgurele: Un nou edificiu de sănătate

Baza materială a municipiului Turnu Măgurele destinată ocrotirii sănătății' s-a îmbogățit cu un nou și modern spital, expresie a grijii deosebite de care se bucură și populația din acest important centru industrial al țării din partea partidului și statului nostru. După cum ne-a informat medicul Alexandru

Săvulescu, directorul spitalului, noul edificiu are o capacitate de 430@paturi. dispuse pe cinci niveluri. Aici funcționează secții de chirurgie, maternitate cu 140 de locuri, secții de interne și pediatrie. precum și o stație de Salvare pentru asigurarea asistenței medicale de urgență. “La acestea se

adaugă laboratoare, farmacii, ț>ucătării dietetice, o centrală telefonică și alte dependințe. Noul așeză- mint spitalicesc — care contribuie la îmbunătățirea asistentei sanitare din municipiu și din alte comune învecinate — este dotat cu aparatură și instrumentai; medical moderne. (Stan Ștefan).

tului chimic, care a produs și livrat la export, peste prevederile planului la zi, 426 tone tetraclorură de carbon, 36 tone percloretilenă, precum și importante cantități de epi- clorhidrină, acest ultim produs fiind in premieră industrială. De asemenea, constructorii de nave din Giurgiu au obținut un avans de trei luni în realizarea sarcinilor Ia export pe acest an, livrind suplimentar partenerilor externi două barje de 1 600 tone. (Ion Manea).
BUZĂU ;

O tehnologie 
de mare eficiențăSpecialiștii de Ia întreprinderea de garnituri de frînă și etanșare Rîmnicu Sărat au elaborat noi compoziții și tehnologii pentru garniturile de frînă disc — sub denumirea IGFE-840 — necesare vagoanelor de călători de mare viteză. Noua tehnologie asigură un grad ridicat de valorificare a materiei prime și materialelor, intrucît se lucrează cu matrițe de presare la cald de mare precizie. (Ștelian Chiper),

MUREȘ:

Aparatul electrostatic 
de copiat nr. 2 500Colectivul de oameni al muncii de Ia Întreprinderea „Electromureș** din Tîrgu Mureș raportează realizarea celui de-al 2 500-lea aparate- lectrostatic de copiat tip xerox de fabricație românească. De remarcat că prin introducerea unor linii specializate de fabricație și creșterea cu peste 100 a numărului lucrătorilor de înaltă calificare, producția acestui tip de utilaje a crescut de la numai două bucăți in 1980 la peste 1 000 in acest an. Totodată, muncitorii și specialiștii secției de mecanică fină și electronică au realizat în aceste zile cea de-a treia generație de copiator electric. Este vorba de aparatul electrostatic de copiat tip MEC-1 M cu developare magnetică, deosebit de solicitat pe piața, internă șl la export. Această competiție pentru calitate a făcut ca valoarea producției realizate dintr-o tonă de metal să crească la aproape 400 000 lei. (Gheorghe Giurgiu).

zentanți ai celor 14 culte din țara noastră, invitați din partea unor biserici 'și culte din numeroase țări, precum și ai unor organizații religioase internaționale.In cuvîntul de deschidere, rostit de Iustin Moisescu, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fost evidențiată strălucita activitate dedicată păcii in Europa și in întreaga lume de către președintele României, Nicolae Ceaușescu. Aceasta își găsește o vie expresie în Apelul pentru dezarmare și pace al Frontului Democrației și Unității Socialiste, in care se subliniază câ, în prezent, nimeni nu poate rămine pasiv in fața gravului pericol ce planează asupra Europei și a întregii lumi, asupra viitorului popoarelor.în continuare au luat cuvîntul reprezentanți ai cultelor din România și de peste hotare. Relevind contribuția activă a poporului român la cauza păcii și înțelegerii in lume, vorbitorii au dat o înaltă apreciere propunerilor și inițiativelor președintelui Nicolae Ceaușescu pentru încetarea cursei înarmărilor, îndeosebi a celor nucleare, și înfăptuirea dezarmării, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale, pentru realizarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.Lucrările continuă. (Agerpres)
vremea

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 17 septembrie, ora 20 — 20 
septembrie, ora 20. In tară : Vremea 
se menține frumoasă, cu deosebire în 
sudul tării, unde cerul va fi mai mult 
senin. Innorări trecătoare se vor sem
nala în nordul tării, unde în prima 
parte a intervalului. Izolat, va ploua. 
Vîntul va sufla slab pînă ia moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinsa 
între 5 șl 15 grade, mal coborîte In 
depresiuni, unde condițiile meteorolo
gice rămîn favorabile producerii bru
mei, Iar cele maxime între 18 și 28 
grade. Izolat mal ridicate în sudul tă
rii. Pe alocuri, dimineața se va pro
duce ceață. In . București ; Vremea va 
fi frumoasă, cu cerul mal mult senin. 
Vîntul va sufla slab. în primele ore 
ale dimineții ceată slabă. Temperatu
rile minime vor oscila între 0 si la 
grade, iar cele maxime între 23 sl 28 
grade.

teatre
® Teatrul National (14 7171. sala 
mică): Idolul și Ion Anapoda — ÎS,30i 
(sala Atelier) : Domnul Celtov o în
drăgostit — 19.
® Teatrul Mia (14 70 81, la clubul 
Uzinelor „23 August") : Spectacol de 
poezie și muzică „Timp de aur“ —
15.30.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Eunucul Y 19.
® Teatrul ..Nottara" (59 31 03, sala 
studio): Craii de curtea veche — 19, 
® Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Să nu-ti (aci prăvălie cu 
scară — 19.
© Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase** 
(15 56 78, grădina Boema) : Belmondo 
al Il-lea — 19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română*1 
(13 13 00) : Po sub cetini Ia izvoare 
— 18.
0 Circul București (10 4195) t Tom 
și Jerry Ia circ — 19.
® Teatrul „Ion Vasliescu” 02 27 45, 
sala Teatrului „Țăndărică**, Piața 
Cosmonauților) : Mirele și nașul —
19.30.

ARGEȘ: D/n resurse locale - produse de largă utilitate

46 de cooperative de producție,, achiziții și desfacere a mărfurilor din localitățile județului Argeș și-au depășit cu mult planul de producție la zi. Succesul se datorește încadrării unităților de mică Industrie cu lucrători bine pregătiți sub aspect profesional, calității ireproșabile a produselor livrate de ei, promptitudinii In executarea comenzilor primite de la beneficiari. De asemenea, este de remarcat faptul că atelierele de mică industrie valorifică pe scară largă în procesul de producție resursele existente pe plan local. De exemplu, in atelierele din Coșești șl Pietroșanl au fost valo

rificate sute de metri cubf de material lemnos, rezultat de la doborîturile de vînt și igieni- .zarea pădurilor, din care au fost confecționate obiecte de artizanat și uz gospodăresc. La Uda, lucrătorii din atelierul de împletituri au confecționat, din răchita existentă pe plan local, mii de scaune, mese, coșuri și diferite vaze, iar cei de la atelierul de ceramică populară din Coșești au făcut peste 7000 oale, ulcioare etc. din pămînt. In alte ateliere au fost confecționate, din cupoane, confecții in valoare de 3 milioane lei. Totodată, se acordă atenție creării de noi produse, intre acestea în- scriindu-se cele 50 de confecții de

rochii și fuste din pînză topită, sacouri, pardesie din stofă. „Pină la sfirșitul anului — ne spune tovarășul Ion Radu, președintele uniunii, vom reproiecta, de fapt, toate produsele pe care le executăm în atelierele de mică industrie ale cooperației, in vederea elaborării de norme noi de consum, mult mai economicoase. Aș sublinia că avem în lucru și o paletă largă de produse noi pentru export, intre care covoare din lină, confecții din pînză topită, produse de uz gospodăresc din lemn**.
Gheorqhe CÎRSTEA corespondentul „Scînteli"

cinema
@ Pas in doi s CAPITOL 06 29 17) — 
0; 11: 13; 15,15: 17,30: 19,30, COSMOS 
(27 54 95) — 9: 11: 13; 15: 17; 19,
0 Declarație de dragoste : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9: 11,15: 13,30! 15,45: 18: 
20. FERENTARI (80 49 85) - 15: 17: 19.
• Cantonul părăsit ; Stelele de la 
Sopot: VIITORUL (10 67 40) — 15;
17; 19.
© Cu miinllo curate ' DACIA 
(50 35 94) — 9: 11: 13: 15: 17; 19.
© Un comisar acuză : POPULAR 
(35 15 17) - 15; 17: 19.
® Cireșarli s BUZESTI (30 43 58) — 
13,30.
© Joe Limonada : BUZESTI — 15.30; 
17,30: 19,30. TIMPURI NOI (15 6110)
— 9: 11 : 13.15: 15,30: 17,45: 20.
® Moștenirea : VICTORIA (10 28 79)
— 9,30: 11,30: 13,30; 15,30: 17,30; 19,30,

Podul „Insurecția națională slovacă" - arcuit peste Dunăre de Inimoșii constructori ai Bratislavei

Vechi oraș la Dunăre, Bratislava Iși oglindește zestrea arhitectonică 
in valurile albastre ale fluviului. 
Dunărea este, poate, primul simbol- 
chezaș multiplelor punți durate 
de-a lungul timpului intre po
poarele român și cehoslovac. Călă
torul român va fi de aceea tentat 
să-și înceapă acțiunea de prospec
tare a orașului mereu și mereu de 
la Dunăre.

Am pornit, așadar, din așa-numi- 
tul „port nou", inaugurat cu peste 
șase decenii in urmă, o dată cu ple
carea in cursă a primului vapor 
sub pavilion cehoslovac. Portul 
este intr-adevăr nou, pentru că in 
toamna anului 1944 el a fost bom
bardat și distrus. Danele, parcul de 
vapoare, halele șantierului, insta
lațiile portuare — toate au fost 
făcute una cu pământul... Apoi, 
totul a fost luat de la capăt. In 
numai patru ani de la terminarea 
războiului, portul iși relua activi
tatea. Șantierele lansau primele re
morchere. Cu o grijă deosebită, 
parcul de vapoare a fost comple
tat, • an de an, cu noi tipuri, mo
derne și de mare capacitate. Au 
fost optimizate transporturile ; in 
perimetrul portului s-au construit 
noi depozite, au fost montate noi 
instalații. Ca o expresie a preocu
pării pentru formarea de cadre de 
specialiști în domeniul naval — do
vedind înțelegerea exactă a zicalei 
„Navigația nu este un vals !“ — la 
Politehnica din Bratislava s-a în
ființat Facultatea construcțiilor de 
nave și Școala superioară navală. 
Din noul port al Bratislavei au 
început să ridice ancora noi și noi 
Vase de pasageri și de mărfuri 
spre porturile românești, bulgare, 
sovietice... Acum, iată, șl drumul 
de apă spre Marea Nordului și 
Marea Baltică devine realitate.

In Bratislava — oraș al tinereții 
perpetue — de o deosebită cinstire se bucură constructorii. Fiind pe 
malul Dunării, nu poți șă nu te 
gîndești la ej. Iți am.iy.tgsc. mereu , 
despre măiestria lor profesională 
nu numai ansamblurile noi de lo- i 
cuințe, ci și o serie de lucrări de

utilitate publică menite să înfrunte 
veacurile. Un asemenea monument 
este podul „Insurecția națională 
slovacă", durat peste Dunăre — un 
adevărat colos de metal și beton — 
susținut de cabluri de oțel. Dispus pe două niveluri, acesta adăpos
tește, la etajul inferior, trotuarele, 
iar la cel superior — drumul fulge
rat de automobile. Privit de la înăl
țimea de 90 de metri a unicului sau 
pilon, podul de peste Dunăre mi 
s-a părut a fi argumentul și meta
fora legăturii organice dintre trecu
tul istoric al Bratislavei, prezentul 
și viitorul său socialist. Aceleiași 
idei îi răspunde, de altfel, întreaga

însemnări de călătorie 
din R. S. Cehoslovacă

activitate a constructorilor Bratisla
vei moderne. Și grija pentru re
staurarea clădirilor valoroase și 
integrarea firească a noilor car
tiere în peisajul „vechiului oraș". 
Piramida răsturnată ce găzduiește, 
in cele 29 de niveluri ale sale, stu
dioul teritorial de televiziune atra
ge și impresionează prin insolit și 
modernitate, prin măiestria execu
ției.

La Bratislava s-a construit mult 
In anii socialismului. Bunăoară, 
numai modernul cartier Petrilka, 
de pe malul drept al Dunării, va 
avea, in final, circa 150 000 de lo
cuitori, adică aproape cit toată 
populația din 1945 a orașului. Pen
tru turiști a fost realizată o mo
dernă bază hotelieră (la loc de 
cinste stau „Kiev" și „Bratislava"), 
beneficiind de solicitudinea recu
noscută CEBOK-ului. iSe spune că pășind în Bratis
lava pătrunzi in „cetatea de scafin 
a chimiei cehoslovace". Pe bună 
dreptate, căci în apropierea orașu
lui lucesc în soare obloanele ar
gintii ale „Slovnaft“-ului — renu
mitul combinat petrochimic din

țara prietenă. Tot aici, la Bratis
lava, se organizează anual Tirgul 
internațional INCHEBA — întilni- 
nire de înalt nivel a cuceririlor 
din domeniul chimiei, unde țara 
noastră se numără printre partici
panta statornici și deosebit de 
apreciați.

Industria din capitala slovacă nu 
este reprezentată doar de petro
chimie, chimie și construcții, tn 
peisajul economic, cu realizări de 
prestigiu se situează, de asemenea, 
întreprinderile care produc automo
bile, aparate de radio, mașini de 
calculat, aparatură acustică etc.

Bratislava este, deopotrivă, ora
șul noilor întreprinderi și cartiere 
de locuințe, al șantierelor muncii 
și elanului tineresc, al școlilor și 
institutelor de învățămint superior 
care pregătesc generația de miine. 
Numărul cadrelor didactice exis
tente azi in învățămintul superior, 
de pildă, depășește pe cel al stu
denților din perioada interbelică. 
In fiecare an, de pe băncile dife
ritelor lăcașe de învățămint ies 
specialiști cu un nivel de pregătire 
corespunzător cerințelor tot mai 
mari impuse fiecărei profesii de 
revoluția tehnico-științifică.

Bratislava este, de asemenea, un 
puternic centru cultural al Slova
ciei, al întregit Cehoslovacii. Mu
zeele, galeriile de artă, sălile de 
concert, teatrele vorbesc despre 
dragostea de frumos a locuitorilor 
săi. Si tot aici șe organizează, pe 
cele două ospitaliere stadioane ale 
orașului, manifestări sportive de 
renume internațional, cum este, de 
pildă, concursul atletic „Pravda — 
Televizia — Slovnaft".

O capitală tinără, cu cetățeni ti
neri. Oameni ce-și iubesc urbea, 
creind un mediu ambiant tonic, 
propice unei munci tot mai rod
nice. Făcind mereu din Bratis
lava un oraș deschis viitorului', iru 
inimoșii săi locuitori înscriu dez- , 
voltarea capitalei slovace in rapida 
și constanta evoluție spre progres' 
a întregii Republici Socialiste Ce
hoslovace.

Viorel ISPAS
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DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• REȚEA DE CALCULATOA

RE, La Institutul de electronică și tehnică de calcul al Academiei de Științe din R.S.S. Letonă a fost realizat programul privind crearea unei rețele de informatică computerizată care va lega toate instituțiile Academiei de Științe a U.R.S..S și ale republicilor unionale. Calculatoarele acestor centre științifice, aflate la distanțe de mii de kilometri unele de altele, vor intre ele prin linii telefonice și tot pe această cale vor avea acces la o „bancă" centralizată de date tehnico-științifice. Această rețea informatică este menită să asigure operativitate și maximă eficiență in cadrul schimbului de informații intre instituțiile academice din țară. La ora actuală funcționează, deocamdată experimental, doar un tronson al rețelei, unind orașele Riga, Moscova și Leningrad. Cît privește „banca" centralizată de date, ea se află în curs de organizare, urmind să

fie reînnoită permanent cu Informații „de ultimă oră“, tot prin utilizarea tehnicii electronice.

comunica
® STOP! DĂUNĂTORILOR 

DIN AGRICULTURĂ. DuPă lmen- sele pagube provocate de unele epidemii de amploare, cum a fost cea de rugină a porumbului, care a devastat, în 1970—1971, Întinse culturi de porumb din S.U.A., specialiști din întreaga lume au căutat mijloace mai eficiente de prevenire a răspindirii bolilor ce afectează plantele agricole. în contextul acestor preocupări se inscrie și recenta înființare, la Geneva, de către Organizația Meteorologică Mondială, a unui birou de asistență tn lupta vizînd împiedicarea răspindirii bolilor pe mari suprafețe, prin eliminarea focarelor de infecție. Acest birou care centralizează date focare oferă agricultorilor interesați prețioase informații privind direcțiile In care
/

au tendința să se răspîndească respectivele boli. Cum sa determină aceste tendințe ? Studiindu-se • - știut fiind că vintul este vat de răspîndirea, pe unor boli ca rugina griului. Prevenit din timp, agricultorul poate asigura o eficientă protecție a culturilor, aplicînd un număr minim de tratamente chimice, ceea ce înseamnă considerabile economii de substanțe chimice și, implicit, o reducere a poluării. Același birou furnizează și informații cu privire la paraziții care provoacă pagube în zootehnie, informează revista „Science et Vie“.

mișcările maselor de aer, principalul vlno- mari distante, a

privind apariția unor asemenea
Lamaterialelor a fost pus de obți- cu pro- metode- porozita- sută din

® „BUREȚI" METALICI. Institutul de tehnologie a electronice din Varșovia Ia punct un nou procedeu nere a unor materiale metalice prietăți greu de realizat prin ie cunoscute pînă acum : o te reprezentînd pină la 60 la

® Lebedele negre : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15: 19,30.
® Șansa : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15.30: 17,30; 19,30.
O Ostaticul : PROGRESUL (23 94 10)
— 15: 17: io.
® Legenda dragostei : GIULEȘTI 
(’17 55 46) — 9; 12: 16; 19. MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 12: 16: 19.
® Sonată pe malul lacului : STUDIO 
(59 53 15) — 9,30; 11.30; 13,30; 15,30:
17,30: 19,30.
• Toată lumea este a mea : LUMI
NA (14 74 16) — 0; 12.30: 15,30; 18,30. 
FLACĂRA (20 33 40) — 0: 12: 16: 19.
© Iubirea are multe fete : LIRA 
(317171) — 15.30: 19. la grădină — 20.
9 Program de desene animate — 0; 
11: 13. AIl-Baba și cel 40 de hoți — 
15,30: 18.15: DOINA (16 35 38).
0 Bunul meu vecin Sam : PATRIA 
(11 86 25) — 0; 11,45; 14,30; 17.15; 20. 
FEROVIAR (50 51 40) — 9: 11,30: 14: 
16.30; 19,15. la grădină — 20,15, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 13: 16; 19.
AURORA (35 04 66) — 9; 12; 16; 19,
la grădină — 20. GRĂDINA GLORIA 
(47 46 75) — 19,30.
® Legenda călărețului singuratic : 
SCALA (11 03 72) — 9: 11,15: 13.30:
15,45; 18: 20.15, GRADINA LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 20.
© Marea cursă : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 0; 12: 15.30: 18.30.
O Cei șapte fantastici : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 0,15: 11,15; 13,15; 15,15;
17,30; 10,45.
® Călărețul electric : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15,15: 17.30:
19,45, CULTURAL (83 50 13) - 9; 11.15: 
13,30: 15,45; 18; 20,15, FLAMURA 
(85 77 12) — 10: 12,15: 14,30: 17: ț9.30.
© Atenție la „Pană de vultur- 1 
UNION (13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, COTROCENI (49 48 48) — 13: 15: 
17; 19.
® Toate ml se tntlmplă numai mic : 
PACEA (60 30 85) — 15: 17: 19.
• Hangar 18 : VOLGA (79 71 26) — 9; 
11; 13: 15: 17; 19, ARTA (213186) — 
0: 11: 13; 15: 17; 19. la grădină — 
20.15, GRADINA 23 AUGUST (11 13 49)
— 20.
• Cursa Infernală 1 FESTIVAL
(15 63 84) — 9: 11,15; 13,30: 15.45;
18; 20.
® Splendoare tn Iarbă t GRADINA 
CAPITOL (16 29 17) — 20.
® Yankeii: GRADINA HOTEL PARC 
(17 08 58) — 20.
® Clinele electronic t GRADINA 
MODERN (11 03 72) - 20.

volumul acestora (cu o repartizare uniformă a porilor), o compoziție nestratificată și absența oricăror impurități, acestui nou procedeu ? Mai ’ metalelor sau ale aliajelor amestecate cu pulberi de reductibili In hidrogen, in prinse intre 9:1 și 1:9. Amestecul este apoi tormatizat, prin comprimare, iar piesele astfel obținute se încălzesc, pină la reducerea totală a oxizilor. în fine, piesele sint supuse caicinărll. astfel obținute, fiind alte metale aliaje și deosebi), servesc la tregi game de materiale compozite foarte solicitate tn Industria electronică și la fabricarea de filtre, membrane șl diafragme etc.

Fazele întii, pulberile acestora sînt oxizi metalici, proporții cu-
Materialele poroase ușor saturabile cu lichide (uleiuri. în- obținerea unei in-

® PLANTE „FABRICATE"
DIN... FRUNZE. Prin tehnici ala

INFORMAȚII SPORTIVEATLETISM. Cursa feminină de o milă desfășurată pe străzile Londrei a fost ciștigată de atleta româncă Maricica Puică, cu timpul de 4’23” 2/10, urmată de concurentele engleze Christine Boxer — 4’24”3/10 și Kristy McDermott — 4’29”3/10. •în proba masculină, pe primul Ioc s-a situat Steve Ovett (Anglia) — 3’56’T/IO, urmat de coechipierul său Steve Cram — 3’57”7/10 și Roy Flynn (Irlanda) — 3’58”.IlUGBI. La-sfirșitul acestei săptă- mîni, la Hong Kong va avea loc o reuniune a Comitetului de organizare a primei ediții a „Cupei mondiale'* la rugbi. Cu acest prilej va fi stabilit sistemul de desfășurare a competiției, programată în 1987 în Australia și Noua Zeelandă, După cum se știe, la „Cupa mondială" sint invitate să participe 16 echipe : Anglia, Scoția, Irlanda, Țara Galilor, Franța, Australia, Noua Zeelandă, România, Argentina, Canada, Insulele Fidji, Italia, .Japonia, Tonga, S.U.A. șl Zimbabwe.FOTBAL O Duminică, la București, în etapa a VI-a a primei divizii : Victoria — Corvinul numai 1—0, fiindcă hunedorenii au jucat destul de slab, iar cele trei „bare" Ia poarta lor i-au salvat de la un scor mai sever. ® Dacă simbătă la meciul, Dinamo — F.C. Argeș, arbitrul Porum- boiu a procedat drastic și corect, eli- minînd un jucător care și-a lovit adversarul, în schimb, arbitrul Necșu- lescu a asistat nepăsător, de la cîțiva pași, la un asemănător gest nesportiv al jucătorului Custov asupra jucătorului Mateuț, fapt pe care-1 semnalăm colegiului central de arbitri. © tn celelalte meciuri : o victorie meritată a buzoienilor la Oradea, F.C. Bihor — Gloria 1—2; la Tirgu Mureș, A.S.A. — F.C. Olt 2—0, la Bacău, S.C.B. — F.C.M. Brașov 3—0. ® Reamintim rezultatele meciurilor care s-au jucat simbătă : Steaua — Petrolul 6—1, Universitatea Craiova— „U“ Cluj-Napoca 1—0 șl Dinamo— F.C. Argeș 0—2 © Clasamentul : Steaua — 12 p, Univ. Craiova — lip.

Dinamo — 8 p, Sportul studențesc, Gloria, F.C. Argeș și Victoria — cite 7 p; Corvinul și Petrolul — cîte 6 p, „U“, F.C. Olt și Rapid — cite 5 p, Chimia, A.S.A. și S.C. Bacău — cîte 4 p, F.C.M. Brașov și F.C. Bihor — cîte 3 p, Politehnica Timișoara — nici un punct. Sportul studențesc, Chimia. Politehnica Timișoara și Rapid au cîte un meci restanță 0 Partida Politehnica Timișoara — Rapid se va juca joi. 19 septembrie ® Etapa viitoare, duminică 22 septembrie © Azi, echipele Steaua, Universitatea Craiova și Sportul studențesc pleacă peste hotare, pentru locurile din cupele europene, cu Vejle B.K., A.S. Monaco și, respectiv, Xamax Neucha- tel, programate miercuri, 18 septembrie. în aceeași zi, Dinamo va juca la București cu Vardar Skoplje ® Duminica trecută, la București, meci între proaspăta promovată in „B“, I.C.S.I.M., și una dintre candidatele Ia promovare în divizia A, C.S. Tîr- goviște. După un început de partidă cam prea înfierbîntat, arbitrul săt- mărean Ținu Sălăgean a temperat spiritele, îndrumînd jocul pe făgaș strict regulamentar, iar tîrgovlștenii și-au impus treptat superioritatea, ciștigînd net, cu 3—0. Din rindurile elevilor antrenorului Cornel Dinu s-a evidențiat tînărul centru atacant Chiriță. La Sfîntu Gheorghe, I.M.A.S.A. — Progresul Vulcan 0—0. în seria I, Politehnica Iași și Oțelul Galați, ambele victorioase duminică, au 11 p și respectiv 10 p. In seria a III-a, în frunte sînt trei echipe cu cîte 10 p — Gloria Bistrița, F.C. Maramureș și Jiul Petroșani. (V.M.).TENIS. Pe terenurile Complexului sportiv Progresul din Capitală s-au desfășurat finalele campionatelor naționale și ale „Daciadei" la tenis. Proba de simplu bărbați a fost ciștigată de Adrian Marcu (Steaua), care l-a întrecut In finală cu 4—6, 7—6, 6—1, 4—6, 6—2 pe Florin Segăr- ceanu (Dinamo). In finala probei feminine, Daniela Moise (Steaua) a dispus cu 2—6, 6—3, 6—2 de Florentina Curpene (Dinamo).
Ingineriei genetice, specialiști de la Institutul de cercetări agricole din provincia Jilin, China, au reușit să obțină din fragmente de frunze de soia plante Întregi. Prima generație de asemenea plante — alcătuită din șase exemplare — s-a realizat după doi ani de laborioase cercetări. Două dintre aceste plante au Înflorit șl au produs semințe care au fost folosite pentru obținerea celei de-a doua generații de plante „de laborator”. în China se apreciază că rezultatele obținute de cercetătorii din Jilin prezintă nu numai Importanță științifică, dar și economică, intrucit practicarea, pe scară largă, a acestei metode de înmulțire a plantelor ar permite extinderea mai rapidă, in cultura mare, a soiurilor noi. mai productive, de soia. De fapt, intr-o serie de țări ale lumii, înmulțirea pe scară largă a plantelor, cu ajutorul ingineriei genetice, pornind de la fragmente de rădăcină, tulpină sau frunze, constituie o preocupare majoră

pentru numeroase laboratoare de cercetare științifică.
® O NOUĂ SURSĂ DE ENER

GIE - ASFALTUL ÎNCINS. In z°- nele cu climă caldă, se încălzește, tul de topire,grave accidente, trafic intens. Iată cialiști australieni prezintă un dublu asigură răcirea

asfaltul șoselelor pînă la punc- ce poate provoca ales In condiții de că un grup de spe- găsit o soluție care
frecvent, ceea mai însă auavantaj : pe de o parte, asfaltului si, implicit, securitatea circulației, iar pe de altă parte, permite economii de energie electrică și combustibili. în ce constă această soluție care a fost deja experimentată cu succes? în montarea, sub șosele, a unor conducte de apă care recuperează căldura asfaltului încins. Apa astfel încălzită este livrată apoi unor ferme.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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GENEVA Prezențe românești peste hotare

S4 ÎNCETEZE cursa înarmărilor, 
SĂ FIE ASIGURATĂ PACEA LUMII!

Deschiderea lucrărilor sesiunii U.N.C.T.A.D

Pentru oprirea militarizării spațiului cosmicBONN 16 (Agerpres). La Hano- vra s-au încheiat lucrările conferinței internaționale consacrate examinării problemelor legate de oprirea militarizării spațiului cosmic. Inițiat de cunoscuta organizație pacifistă vest-germană „Apelul de la Krefeld", acest forum a reu- nit oameni politici și reprezentanți ai cercurilor științifice din Europa occidentală, precum și din S.U.A, și U.R.S.S., informează agențiile T.A.S.S. și A.D.N. Participantii au adoptat in unanimitate un apel in care, se subliniază pericolul înfăptuirii „Inițiativei de apărare strategică" a S.U.A., cunoscută sub denumirea de „războiul stelelor", care ar duce la escaladarea cursei înarmărilor nucleare și transferarea acesteia și in Cosmos.

inutil constituie un preludiu Ia intensificarea cursei înarmărilor in spațiul cosmic", Gerard Smith, fostul șef al delegației americane Ia negocierile asupra controlului armamentelor în perioada 1969— 1972, a declarat, Ia rîndul său, că testul amintit „reprezintă un pas nefericit in direcția subminării Tratatului asupra rachetelor antiba- listice, care constituie piatra ghiulară a progresului pe controlului armamentelor".

Europa de nord -
zonă denuclearizaiă 1

uneai ea

WASHINGTON 16 (Agerpres). — O serie de membri ai Congresului S.U.A., precum și alte personalități americane au criticat experimentarea. Ia 13 septembrie, de către Pentagon, a unei arme antîsatelit (A.S.A.T.). Astfel, după cum relevă agenția United Press International, congresmanul George Brown (democrat din partea statului California) a declarat că „acest test

BONN 16 (Agerpres). — ședințele Partidului Comunist man, Herbert Mies, a declarat. Hanovra. Ia o reuniune a organizației locale a partidului, că in R.F. Germania se dezvoltă o amplă mișcarea împotriva militarizării spațiului cosmic, care include și elemente ale cercurilor conservatoare. P.C, German, a arătat el, se pronunță in favoarea unei coaliții a tuturor forțelor ce doresc să împiedice mersul înainte pe calea funestă a militarizării spațiului cosmic. Totodată. Mics a subliniat că „popoarele așteaptă ca viitoarea ințiinire între secretarul general al președintele cu rezultate

Pre- Ger- la

COPENHAGA 16 (Agerpres). — 
Reprezentanții mișcărilor pentru 
pace din nordul Europei s-au re
unit la Copenhaga pentru a dezbate 
problema intensificării in continua
re a luptei in favoarea unei zone 
denude avizate in această regiune a 
continentului, relatează agenția 
A.D.N. Ju centrul reuniunii, orga
nizată la inițiativa reprezentanților 
danezi din cadrul amplei mișcări 
,,Tratatul, acum", s-a aflat pregăti
rea unei conferințe programate 
pentru luna noiembrie a parlamen
tarilor din Europa de nord pe tema 
creării unei zone denuclearizate in 
regiune. t

Demonstrație de protest 
la șantierele navale 

de la Groton

C.C. al P.C.U.S. șiS.U.A. să se soldezepozitive".
Președintele Internaționalei Socialiste se pronunță 

arsenalelor nuclearepanîru înghețareaVIENA 16 (Agerpres). ședințele Partidului Social-Democrat din

WASHINGTON 16 (Agerpres). — O demonstrație de protest împo
triva cursei înarmărilor și pentru 
dezarmare a avut loc la șantierele 
navale din localitatea americană 
Groton, statul Connecticut, politia 
intervenind și arestind 12 persoane. 
Demonstrația a fost prilejuită de 
lansarea unui nou submarin cu 
propulsie nucleară, purtător de ra
chete de tip „Trident" avind încăr
cături atomice.Pro-R. F. Germania. Willy Brandt, președintele Internaționalei Socialiste, s-a pronunțat pentru promovarea unei politici care să la reducerea încordării pe internațional, Ia îmbunătăți-ducă plan

rea relațiilor Est-Vest.— transmite agenția T.A.S.S. înt.r-o declarație făcută la Linz, Willy Brandt a subliniat necesitatea unor măsuri vizind înghețarea arsenalelor cleare și oprirea militarizării țiului cosmic.
„0 Hiroshima 

este suficientă"nii- spa- Ha-

GENEVA 16 (Agerpres). — La Geneva au început luni lucrările celei de-a 31-a sesiuni ordinare a Confe-' rinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.). Timp de două săptămîni, reprezentanții a 127 de state membre vor dezbate probleme cum sint : datoriile externe. aspecte economice și comerciale ale dezarmării, chestiuni ale raporturilor comerciale dintre țări cu sisteme social-economice diferite, evaluarea situației economice internaționale etc.în discursul de deschidere. Alister McIntyre, secretar general în exercițiu al U.N.C.T.A.D.. a declarat că anii ’80 pot fi considerați un deceniu pierdut pentru țările în curs de dezvoltare dacă statele industrializate nu vor lua măsuri urgente pentru reglementarea . problemelor datoriilor externe, comerțului internațional și dezvoltării economice. Protecționismul crescind și ritmul

lent de creștere economică din țările dezvoltate exercită presiuni permanente asupra țărilor în curs de dezvoltare. care se zbat șă facă față deopotrivă obligațiilor legate de serviciul datoriei lor externe și necesităților urgente de dezvoltare, a spus McIntyre. El a cerut guvernelor țărilor dezvoltate să abordeze cu regim de urgentă problema eliminării barierelor comerciale și să reducă presiunile asupra țărilor de dezvoltare, sporind asistenței economice și nînd sau aniilînd datoriileAlister McIntyre a condamnat contradicția elementară pe care o creează țările industrializate, care cer celor în curs de dezvoltare să intensifice exporturile pentru a-și putea achita datoriile externe, .dar — în același timp — se refuză acestora accesul pe piețele lor. instituind rîere comerciale.

In curs volumul reeșalo- externe.

ba-
I

ORIENTUL MIJLOCIU
Agravarea tensiunii în Liban • Declarație în favoarea

organizării unei conierinte internaționale consacrate solu- 
a situației din zonăționării negociate

BELGRAD 16 (Agerpres). — La 
15 septembrie s-a inaugurat ediția a 
76-a a Tirgului internațional de la 
Zagreb. Țara noastră, 
tradițională la această 
expozițională, prezintă, 
prinderile sale de comerț 
produse electronice, de automatizare, 
echipamente telefonice, mașini-unel- 
te, tractoare, produse chimice si far
maceutice, confecții 
televizoare, aparate 
altele.

Standul României 
deschiderea 
Srebrici, vicepreședinte al 
lui Executiv Federal al . . 
gos.lavia, și de alte persoane oficiale.

participantă 
manifestare 
prin intre- 

exterior,

și. încălțăminte, 
de radio si

a
oficială

fost 
de

vizitat la 
Borisav 

' Cohslliu- 
R.S.F. Iu-

Oaspeții au apreciat relațiile româno- 
iugoslave și perspectivele acestora, 
calitatea și diversitatea exponatelor, 
precum și modul de prezentare al 
acestora.

★
VIENA 16 (Agerpres). — în orașul 

austriac Kindberg. din landul Steier- 
mark, a fost inaugurată expoziția de 
minerale „Flori de mină" a Muzeu
lui județean Maramureș din Baia 
Mare, care redă, intr-o concepție 
originală, preocupările străvechi ale 
locuitorilor meleagurilor maramu
reșene in domeniile mineritului și 
valorificării frumuseților naturii, 
prezentind, de asemenea, dezvoltarea 
impetuoasă a industriei miniere in 
județ.

Plenara C. C. al P. C. Chinez
Convocarea Conferinței Naționale a P.C.C.

Mișcarea antinucleară
Cele 5 milioane de locuitori din 

Pacific care ocupă insulele si atolii 
răspindiți pe o suprafață de 25,8 
milioane kilometri pătrați de 
ocean sint tot mai uniți in opo
ziția lor fată de utilizarea regiu
nii drept poligon de încercare pen
tru armele nucleare și ca un posi
bil loc de depozitare a deșeurilor 
radioactive — relatează agenția 
Associated Press. Subliniind că. 
„la începutul lunii august, Forumul 
Pacificului de sud, grupind 13 
state, a adoptat, la Rarotonga, un 
tratat declarind regiunea drept 
zonă lipsită de arme nucleare", a- 
genția arată în continuare : „Miș
carea antinucleară iși are inceputul 
o dată cu inițierea de către S.U.A. a 
experiențelor din insulele Marshall, 
in 1946. Ea s-a consolidat cind 
Franța a început testele pe atolul 
Mururoa din arhipelagul Tuamotu, 
in 1966. De atunci, apariția a 
șapte noi state insulare indepen
dente a conferit mișcării o voce 
politică mai puternică. în Australia 
și Noua Zeelandă
nucleară reprezintă o 
semnificativă.

Ca un indiciu al 
siuni, reprezentantul 
întilnirea de la Rarotonga a reafir
mat că țara sa a renunțat la pla
nurile de a depozita 2 milioane de 
butoaie de deșeuri radioactive in 
Pacific intre arhipelagul nipon și 
Saipan. Dar Franța, care a efec
tuat peste 100 de teste pe atolul 
Mururoa, nu manifestă nici un 
semn in direcția încetării progra-

ia amploare în Pacific
mului de experiențe, în pofida 
testelor țărilor din Pacific si a te
merilor că baza atolului de coral 
s-ar fractura ducind la dispersarea 
materialului radioactiv in ocean".

pro-
BONN 16 (Agerpres). — La novra s-a desfășurat o reuniune in favoarea păcii a oamenilor de artă, sub lozinca „Hiroshima avertizează — încetați cursa absurdă a înarmărilor !“, relatează agenția D.P.A. Luind cuvintul, primarul orașului s-a pronunțat în favoarea dezarmării mondiale, relevind că in acest scop trebuie să se solidarizeze toate orașele deoarece Hiroshima este suficientă".

BEIRUT 16 (Agerpres). — în ultimele 24 de or? a avut loc o agravare a tensiunii in Liban ca urmare a unei recrudescente a luptelor în diferite focare de confruntare. Puternice lupte s-au produs intre, milițiile rivale in orașul Tripoli, din nordul Libanului. 28 de persoane au fost ucise și 68 rănite. Concomitent au avut loc schimburi de focuri la Beirut, de-a lungul liniei de demarcație între estul și vestul orașului, ca și in suburbiile din sudul capitalei libaneze. Trei persoane au fost ucise și alte 17 rănite.Tn sudul teritoriului libanez. In regiunea orașului Jezzine. luptători ai milițiilor șiite au ocupat trei poziții, deținute de elemente ale așa-zisei armate a sudului Libanului, creată și finanțată de Israel.

AMMAN 16 (Agerpres). — într-o conferință de presă organizată la încheierea vizitei pe care a. întreprins-o la Amman, Pierre Aubert, ministrul elvețian al afacerilor externe, s-a pronunțat in favoarea organizării unei conferințe internaționale consacrate soluționării negociate a situației din Orientul Mijlociu, precizînd că țara sa este gata să găzduiască o asemenea reuniune, in- . formează agenția KUNA.Aubert a reafirmat că Elveția respinge utilizarea forței și ocuparea de teritorii, întrucit aceasta reprezintă o violare a normelor de drept internațional.

BEIJING 16 (Agerpres). — La Beijing s-a desfășurat plenara C.C. al P.C. Chinez. Un comunicat l.......,mis de agenția China Nouă că, in cadrul plenarei, care prezidată de Hu Yaobang, Xiaoping, Zhao Ziyang, Li Xiânnian și Chen Yun, membri ai Comitetu-. lui Permanent al Biroului Politic al C.C. al P.C.C., s-a hotărît convocarea, Ia 18 septembrie, a Conferinței Naționale a P.C. Chinez.Plenara. a aprobat „Propunerea Comitetului Central al P.C. Chinez privind cel de-al VII-lea plan cincinal de dezvoltare economică și socială a tării (proiect)", hotărind să supună acest document spre dezbatere. Conferinței Naționale.
AFGANISTAN
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mișcarea anti- 
forță politică

acestei pre-
Japontei la

o început la 9 moi, repre- 
din Japonia s-au adunat in

La capătul unui marș de 1 300 km, care 
zentanți ai unui mare număr de localități 
cunoscutul „Parc al păcii" din Hiroshima, cerind să fie scoasă in afara 
legii arma atomică, să se creeze condițiile pentru o pace durabilă 

in întreaga lume

Rezultatele alegerilor 
din Suedia

Partidele de stingă 
îsi mențin majoritatea 

în parlament

ABU DHABI 16 (Agerpres). — Organizația pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) va continua să coopereze cu iordania! in vederea soluționării situației din Orientul Mijlociu pe baza rezoluțiilor Conferinței arabe Ia nivel inalt de la Fez. a declarat Khaled Al Hassan, șeful Comitetului pentru relații externe - și parlamentare al Consiliului Național Palestinian, intr-un interviu acordat cotidianului „Al Ittihad", care apare la Abu Dhabi.

trans- r elevă a fostDeng
Plenara a discutat și stabilit cipiile de reajustare parțială a ponenței organelor centrale de ducere ale partidului. Se menționează că, anterior. Comitetului Central i-au fost adresate, din partea unui număr de veterani ai partidului — membri și membri supleanți ai C.C., ai Comisiei Centrale Consultative și Comisiei Centrale pentru Controlul Disciplinei — cereri de retragere din funcțiile pe care le dețineau, pentru a se, crea posibilitatea promovării unor cadre mai tinere.Plenara a dat o inaltă apreciere activității îndelungate desfășurate de aceste vechi cadre ale partidului.

Cl cuvintare a tovarășului Babrak KarmalKABUL 16 (Agerpres). — Luind cuvintul la Kabul, la reuniunea Consiliului suprem al triburilor din zona de frontieră. Babrak Karmal. secretar general al C.C. al Partidului Democratic al Poporului, președintele Consiliului Revoluționar al R.D. Afganistan. s-a referit la rolul partidului in .construirea în tară a unei societăți noi. avansate. Cucerirea principală a revoluției, a arătat el, constă in instaurarea‘puterii revoluționare a oamenilor muncii. în crearea unui nou sistem politic, in cadrul căruia partidul este forța con-

prin- com- con-

ducătoare și organizatoare principală. relatează agenția T.A.S.S. în pofida greutăților, a arătat Babrak Karmal. oamenii muncii obțin rezultate bune pe frontul pașnic, se întărește sectorul de stat al economiei naționale, au fost construite zeci de noi obiective industriale. Un număr de 320.000 de familii țărănești au primit pămint.Subliniind că poporul afgan sprijină, politica externă a partidului. Babrak Karmal a arătat că R.D. Afganistan se pronunță pentru pace și destindere in regiune și in întreaga lume.
STOCKHOLM 16 (Agerpres). — Rezultatele parțiale oficiale ale alegerilor legislative desfășurate duminică in Suedia consacră victoria stîngii, care iși va menține majoritatea in Riksdag (parlament), informează agențiile internaționale de presă. Din totalul de 349 de mandate. forțele ștîngii — Partidul Muncitoresc Sociăl-Democrat, condus de premierul Olof Palme, și Partidul de Stînga-Comuniștii — vor deține partidelor opoziției revenindu-le de locuri.Rezultatele oficiale definitive mează să fie date publicității miercuri, după aflarea opțiunilor a circa 40 000 de alegători ale căror buletine de vot vor fi trimise prin corespondență. Televiziunea suedeză a relevat însă că aceste voturi nu vor schimba configurația Riks- dagului așa cum se prefigurează ca acum.Primul ministru al Suediei. Olof Palme, a salutat, intr-o primă declarație făcută presei după anunțarea rezultatelor alegerilor, victoria stingii, declarind că. guvernul iși va continua activitatea.

173,171ur-

ÎN POFIDA PROTESTELOR OPINIEI PUBLICE

Franța va continua experiențele nucleare
Declarațiile președintelui Francois MitterrandPARIS 16 (Agerpres)., — In pofida acțiunilor tot mai puternice ale popoarelor din zona Pacificului de sudt care .se pronunță pentru declararea ațestei. regiuni, liberă de arme- nucleate. președintele Franțois Mitter- . rand a reafirmat intr-o ‘cuvintare televizată intenția Franței de a continua programul -său de experiențe nucleare în ațolul Mururoa, informează agenția France . Presse. Decla-

rația șefului statului francez survine după un nou val de proteste ale unor. Oameni politici și ale populației din zona. Pacificului .de sud . împotriva- testelor nucleare .ale Franței.Președintele Franței a invitat șefii’ guvernelor statelor din zona Pacifi- . cului .de sud să facă' o vizită la poligonul francez de pe atolul Mururoa pentru a Încerca sa. se convingă că experiențele nucleare nu ar fi periculoase pentru populația din zonă.

AGENTIILE
1DE PRESĂTRANSMIT

Reacții în AustraliaPORT-MORESBY 16 (Agerpres). — Intr-o conferință de presă ținută luni la Port-Moresby, unde se află în vizită oficială, primul ministru al Australiei, Robert Hawke, a respins această invitație. Dacă președintele Mitterrand este convins că experiențele nucleare nu ' sint vătămătoare, ar trebui ca aceste teste să fie efectuate pe teritoriul Franței — a spus Hawke.

și Noua ZeelandăWELLINGTON 16 (Agerpres). — Primul ministru al Noii Zeelande, David Lange, a respins, Ia rîndul său, invitația președintelui Mitterrand.. El a subliniat că este gata' să aibă o întrevedere cu președintele Franței pentru a examina cauzele degradării relațiilor dintre țările lor, transmite A.F.P. „Doresc să-l văd pe președintele Mitterrand, și nu craterul provocat de o bombă", a adăugat primul ministru neozeelandez.

Creșterea rolului O.N.U. în ansamblul vieții internaționale
O CERINȚA DE PRIM ORDIN A ACTUALITĂȚII

„Avîiicl in vedere complexitatea și gravitatea proble
melor internaționale, România se pronunță pentru creș
terea rolului Organizației Națiunilor Unite, al altor orga
nisme internaționale în soluționarea democratică a tuturor 
problemelor, în asigurarea colaborării și păcii“.

NICOLAE CEAUȘESCU
Palatul Națiunilor Unite . din York se deschid astăzi lucrările de-a 40-a sesiuni a AdunăriiLa New celei Generale a O.N.țl. Noua sesiune are o semnificație aparte, în primul rind datorită faptului că' se desfășoară sub semnul unui moment jubiliar, împlinirea a patru decenii de la crearea forumului mondial — prilej de evaluare a drumului parcurs de organizație, de. identificare a unor noi căi și mijloace de creștere a rolului organizației în viața internațională. de întărire a capacității sale de acțiune în soluționarea marilor probleme care confruntă omenirea. în același, timp, in situația de gravă încordare care prevalează în lume — ca urmare a intensificării fără precedent a cursei înarmărilor. în primul rind nucleare. ,a. menținerii și agravării unor conflicte, a politicii de forță și de amenințare cu forța — cind restabilirea încrederii și consolidarea securității fiecărei națiuni reprezintă cerințe fundamentale pentru asigurarea păcii pe glob, actuala sesiune a Adunării Generale poate juca un rol de cea mai mare însemnătate în însănătoșirea vieții internaționale, contribuind la schimbarea cursului evenimentelor spre destindere și colaborare.Multitudinea și acuitatea problemelor care preocupă popoarele lumii sint reflectate pe agenda provizorie a actualei sesiuni, care cuprinde un număr record de 145 de puncte. Examinarea constructivă și cu spirit de răspundere a acestor probleme, însoțită de efortul perseverent de a identifica interesele comune și punctele de convergență, ar fi de natură să aducă o contriljutie de preț la soluționarea lor, la afirmarea unei politici noi, care să asi-

gure tuturor popoarelor realizarea năzuințelor lor spre o viață mai bună. Depinde, desigur, de statele membre ca aceste premise /să fie fructificate pentru triumful rațiunii, al politicii de destindere, de respect al independenței naționale.Tocmai in această direcție a militat și militează statornic, după cum bine se știe, țara noastră, depunînd eforturi susținute pentru ca prin întreaga sa activitate organizația mondială să răspundă așteptărilor popoarelor. Aprobind mandatul delegației române la sesiune, Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român a stabilit in acest spirit ca delegația să promoveze in mod activ poziția României, concepția și considerentele tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire Ia situația internațională actuală, la răspunderile care revin O.N.U, in consolidarea păcii și securității internaționale, în dezvoltarea cooperării intre toate statele și soluționarea democratică a problemelor majore cu care este confruntată lumea contemporană.Din vastul ansamblu al problemelor înscrise pe ordinea de zi se detașează problematica încetării cursei înarmărilor și dezarmări^, in specișl a dezarmării nucleare, care va polariza interesul și preocupările tuturor statelor membre, date fiind implicațiile sale hotăritoare pentru liniștea tuturor țărilor, a tuturor popoarelor. Așa cum sublinia din nou președintele României, in momentul de față nu există problemă mai importantă decit aceea a dezarmării nucleare, a dezarmării generale, a asigurării păcii, a dreptului suprem al popoarelor, al oamenilor Ia existență, la viață, Ia libertate și independență, la

Chestiunile care reclamă aten- acțiune'a Organizației Națiuni -pace.ția și .lor Unite sint multiple, mergind de la adoptarea a încrederii a războiului tive majore
unor măsuri de creștere intre state și prevenire nuclear pînă la iniția- vizind dezarmarea nu-

propunerilor existente, In cadrul negocierilor de la Viena în problema reducerii armamentelor și forțelor armate in Europa centrală.România readuce in atenția Adunării Generale a O.N.U. cunoscuta sa inițiativă privind înghețarea și reducerea bugetelor militare ale statelor. Eforturile in cadrul sesiunii urmează sâ se concentreze. conform recomandării Comisiei pentru dezar- ’ mare, in direcția accelerării și finalizării procesului de elaborare a principiilor care să garanteze acțiunile viitoare ale statelor in acest domeniu. in contextul creșterii mișcării mondiale împotriva cursei înarmărilor. pentru prevenirea unei catastrofe nucleare, țara noastră apreciază ca deosebit de utilă reactualizarea raportului secretarului general al O.N.U. privind consecințele eco-
LA DESCHIDEREA CELEI DE-A 40-A SESIUNI 

A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

cleară. De altfel, nu întîmplător. ziua deschiderii sesiunii este marcată în întreaga lume, potrivit unei hotăriri a O.N.U.. ca „ZI INTERNAȚIONALA A PĂCII".Statele membre ale organizației sint chemate șă se pronunțe și să acționeze pentru intensificarea negocierilor soviețo-americane in problemele armelor nucleare și cosmice, care trebuie să ducă fără intirziere la acorduri corespunzătoare, la oprirea amplasării rachetelor nucleare in Europa, a producerii de noi arme nucleare și a oricăror acțiuni de militarizare a Cosmosului. De cea mai mare importanță sint. în același timp, intensificarea activității forurilor de dezarmare, depășirea impasului in care se află Conferința de dezarmare de la Geneva, prin realizarea unor acorduri care să corespundă așteptărilor popoarelor, trecerea la negocieri efective in scopul apropierii pozițiilor și convenirii unor măsuri de încredere și securitate in cadrul Conferinței ge- neral-europene de Ia Stockholm, realizarea unui prim acord, pe baza

nomice și sociale ale cursei înarmărilor — raport elaborat, după cum este cunoscut, tot ca urmare a unei inițiative a României.Un ansamblu de puncte inscrise pe ordinea de zi se referă la situațiile de tensiune și conflict din diferite părți mai flicte existente, care mențin și agravează .încordarea internațională, țara noastră a propus în urmă cu cîțeva zile, din inițiativa președintelui Nicolae Ceaușescu, un nou punct cu caracter important și urgent pe ordinea de zi a actualei Apel solemn către conflict tic încetare acțiunilor armate și problemelor dintre ele pe calea tratativelor și angajamentul statelor membre ale O.N.U. de a reglementa stările de încordare și conflict, diferendele existente pe cale politică, de a se abține de Ia folosirea forței și amenințarea cu forța, de Ia orice intervenție in treburile interne ale altor state. Experiența de pină acum â dezbaterilor de la O.N.U. in aceste

ale lumii. Pornind toc- de Ia numeroasele con-
sesiuni intitulat: statele aflate in fără intirziere a de soluționare a

probleme, viața însăși a evidențiat și evidențiază cu putere adevărul, susținut in permanență de România, de. președintele țării, că folosirea forței nu a dus niciodată la rezolvarea reală și trainică a problemelor, că, oricit de îndelungate ar fi. tratativele . sint infinit preferabile recurgerii la mijloace militare,.cu tot cortegiul de suferințe și distrugeri care decurge de aici. Așa cum arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU in cuvîn- tarea rostită la deschiderea Congresului al III-lea a consiliilor populare, „adoptarea unui asemenea Apei și Angajament solemn, acum cind se aniversează 40 de ani de la crearea Organizației Națiunilor Unite, va demonstra voința tuturor popoarelor de respectare a Cartei Națiunilor Unite, Aceasta va constitui □ contribuție de o importanță deosebită la politica de destindere, la îmbunătățirea relațiilor internaționale, la dezvoltarea încrederii, Ia dezarmare, la pace".In preocupările sesiunii se- prefigurează cu deosebită pregnanță si problemele economice internaționale, ale lichidării subdezvoltării și edificării noii ordini economice internaționale. Așa cum pe plan politic imperativul ’de stringentă actualitate este oprirea cursei înarmărilor și realizarea dezarmării. în primul rind 
a dezarmării nucleare, pe plan economic se impune cu cea mai mare urgență depășirea, fenomenelor de criză din economia mondială, asigurarea tuturor condițiilor sare unei dezvoltări accelerate rilor in curs de dezvoltare, tn scop, după opinia tării noastre este necesar să se acționeze in direcția găsirii căilor pentru angajarea de negocieri globale in cadrul între țările dezvoltate și cele ... ____de dezvoltare cu privire la ansamblul problemelor dezvoltării ______mico-sociale. între aceste multiple probleme, o atenție prioritară o reclamă cea a datoriilor externe a țărilor. in curs de dezvoltare, care poate provoca o criză de proporții. Sint bine cunoscute. în acest sens, propunerile formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru rezolvarea intr-un mod nou a. problemelor datoriei externe de' dezvoltare rii complete a țărilor pe baza a datoriei

prin nece- a ță- acest
O.N.U. în cursecono-

in, curs anulă- pentru

țările cel mai puțin avansate și reducerii ei cu procentaje importante pentru celelalte țări in curs de dezvoltare, a stabilirii unei dobînzi- limită minime și a reeșalonării pe termen lung, fără dobindă .sau cu dobinzi simbolice, a datoriilor externe. O deosebită importantă ar avea, in același timp, adoptarea unor măsur.i îndreptate spre restructurarea pe baze noi. echitabile a sistemului monetar și financiar internațional, asigurarea accesului larg, neîngrădit al țărilor in curs de dezvoltare1 la cuceririle științei și tehnologiei moderne, combaterea racolării de cadre calificate din aceste țări.Ordinea de zi a sesiunii cuprinde, totodată, numeroase puncte referitoare Ia problemele social-umanitare și. îndeosebi, la răspunderea și rolul activ al tineretului in lumea contemporană. Dintre acestea se detașează Conferința mondială a O.N.U. pentru „Anul Internațional al Tineretului", care urmează să se desfășoare pe parcursul sesiunii. Moment de virf al acțiunilor prin care în întreaga lume a fost marcat ..Anul Internațional al Tineretului", proclamat ca urmare a unei inițiative de larg răsunet, a țării noastre, conferința mondială este chemată’să-și însușească și sâ aprobe proiectul de Linii directoare pentru programe de viitor in domeniul tineretului și punerea lor in aplicare, proiect care a fost elaborat de Comitetul Consultativ al O.N.U. pentru A.I.T. la sesiunea sa din acest an.Parcurgerea bogatei agende a actualei sesiuni a Adunării Generale evidențiază cit de serioase și .'complexe sint problemele aflate pe ordinea de zi, de ce opinia public,ă mondială. popoarele lumii așteaptă ca ele să fie abordate cu cea mai mare răspundere și in spirit constructiv, ca sesiunea să se încheie cu rezultate pozitive.Așa 'cum a reafirmât in ultimele sale cuvintări președintele Nicolae Ceaușescu, România este hotă'rită- să acționeze tocmai in aceste direcții, să-și aducă o contribuție cit mai’activă la creșterea continuă a rolului O.N.U. bilă a marilor contemporane.. în rezolvarea echita- probleme ale lumii
Radu BOGDAN

| CONVORBIRI LA MOSCOVA.Mihail Gorbaciov, secretar general I al C.C, al P.C.U.S......................Kremlin, o întrevedere ’ eu I ședințele . Comitetului /___I Central al Partidului SocialistJaponia. Masashi Ishibaslii.I întreprinde o vizită inDupă cum relatează1 T.A.S.S..intimpinafea unui război reprezintă principala sarcină a con- I temporaneitatii. Ele s-au pronun- - tat împotriva cursei înarmărilor in | Cosmos. Convorbirea a prilejuit.de asemenea, un amplu schimb de Păreri cu, privire la modalitățile de a se asigura pacea și Stabilitatea in Asia și zona Oceanului Pacific.

a avut, ■ ]a pre- Executiv din care U.R.S.S. agenția părțile au relevat că o renii clear

ZIUA RECOLTEI ÎN R.P. POLONA. La Glogjjwek a avut loc sărbătorirea Zilei recoltei. Luind cuvintul, Wojciech Jaruzelski a mulțumit agricultorilor pentru milnca depusă in acest an agricol dificil și a înfățișat sarcinile care stau in fața agriculturii poloneze in perioada viitoare.FESTIVALUL ZIARULUI L'UNITA". La Ferrara s-au încheiat manifestările din cadrul Festivalului național al ziarului „rUnitâ, Luind cuvintul in cadrul festivalului, Alessandro Nalta, secretarul general al P.C.I.. a arătat că acesta a constituit un eveniment important in viața politică a Italiei și a adresat tuturor forțelor iubitoare de pace din lume chemarea de a-și intensifica lupta pentru pace și progres social, împotriva cursei ' ' “înarmărilor.
CUVINTARE. rostită in lntr-o ‘ cuvintare încheierea celui de-al XI-lea Festival al Tineretului Comunist din Grecia, secretarul general al C.C. al 'P.C. din Grecia, Harilaos Florakis, a lansat tinerilor eieni chemarea de a-și intensifica lupta pentru pace și dezarmare.IN LUNA OCTOMBRIE. R. P. Chineză va relua legăturile sale maritime cu Indonezia, după o întrerupere de 18 ani — anunță u- genția China Nouă. Se menționează că intre China și Indonezia a fost semnat, in luna iulie a acestui an, la Singapore, un memorandum de înțelegere și de comerț direct.CONDAMNARE. In capitala mo- zambicana s-au desfășurat duminică lucrările reuniunii la nivel inalt a statelor africane „din prima linie" Angola. Botswana. Mozam- bic, Tanzania, Zambia și Zimbabwe. Comunicatul difuzat Ia încheierea lucrărilor cheamă comunitatea internațională siunile asupra grăbi ^procesul partheidului.

să extindă pre- Pretoriel pentru a de eliminare a a-ACORD DE 
ÎNȚELEGERE, 
polis a fost semnat un acord 
colaborare și înțelegere 
intre
U.R.S.S. și S.U.A., informează agen- | 
ția T.A.S.S. Documentul apreciază 
că extinderea legăturilor dintre I 
sportivii celor două state, in confor- I 
mitate cu idealurile mișcării olim
pice, va contribui la' instaurarea I 
unui climat de bunăvoință si ințe- I 
legere reciprocă intre popoare.

COLABORARE ȘI 
In orașul Indiana- 

de 
reciprocă 

comitetele olimpice ale
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