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IN SPIRITUL SMCINILBB SUBLINIATE M TOIMBĂSIII. NICOlftE CEAOSKCU 
Pe tot cuprinsul țării, muncă exemplar organizată 

pentru înfăptuirea sarcinilor economice!
ÎN INDUSTRIE

TERMOCENTRALELE SĂ FUNCȚIONEZE 
LA CAPACITATEA MAXIMĂ!

In aceste zile și în județul Arad se acționează pentru stringerea grabnică a roadelor toamnei
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Ancheta „Scinteii" la termocentralele Oradea și Mintia-Deva

Mai multă energie produsă pe bază de cărbune — iată una din ce
rințele prioritare ale acestei perioade. Energeticienii din aceste centrale 
electrice sint chemați șă acționeze cu Înaltă responsabilitate, cu dăruire 
profesională, cu perseverență pentru punerea în valoare a tuturor resur
selor tehnice .și organizatorice, in vederea creșterii producției și livrării 
ritmice a energiei electrice in sistemul național. Așa cum subliniam și 
în ziarul „Scînteia" din 22 septembrie. în aeeaslă perioadă puterea rea
lizată in termocentralele pe cărbune trebuie să crească eu 800—1 000 MW. 
Așadar, oamenilor muncii din marile centrale electrice pe cărbune, cu 
o pondere însemnată in balanța energetică a țării, le revine sarcina de 
mare, răspundere de a acționa prin toate mijloacele pentru a asigura 
funcționarea Ia parametri de producție superiori, in condiții de deplină 
siguranță, a tuturor agregatelor si instalațiilor energetice. Cum se acțio
nează in acest scop, ce rezultate au fost obținute in aceste unități în 
ultimele zile, iată subiectul anchetei întreprinse la Centrala industrială 
de producere a energiei electrice și termice și in termocentralele Oradea 
și Mintia-Deva.

Sarcini' deosebite stau in fata co
lectivelor centralelor electrice care 
funcționează pe bază de cărbune. 
Ele sint chemate să depună efor
turi susținute pentru asigurarea 
creșterii puterii realizate și a indi
celui de utilizare a agregatelor ener
getice.

— în vederea realizării acestor 
sarcini — menționează ing. Vasile 
Căpățână, directorul direcției teh- 

.lîice de exploatare și reparații din 
cadrul Centralei industriale de pro
ducere a energiei electrice- și termice 

-*•— am trecut- operativ la aplicarea 
unor măsuri suplimentare pentru a 
înregistra o creștere a puterii dis
ponibile din termocentralele func- 
ționînd pe bază de cărbune, car» in

prezent se află sub nivelul progra
mat. Sîntem pe deplin conștienți că 
numai înfăptuind exemplar și neîn- 
tirziat aceste măsuri se vor putea 
crea condiții pentru alimentarea rit
mică cu energie electrică a unită
ților economice, pentru bunul mers 
al activității productive in toate sec
toarele economiei naționale. în pre
zent. puterea medie zilnică debitată 
de termocentralele funcționind pe 
cărbune este cuprinsă intre 3 000— 
3 800 MW. Vă. punem Ia dispoziție 

-un tabel (pe care-i publicăm în 
pagina a Il-a — n.r.l, de unde re
zultă că o serie de centrale funcțio
nează la parametri apropiați de cei 
programați, dar altele se situează cu 
mult sub nivelurile planificate. Aș

dori să precizez că există 4 gru
puri în reparații planificate — la 
Rovinari, Mintia, Doiceșți și Onești, 
care pînă la sfîrșitul acestei luni 
vor trebui să reintre tn funcțiune, 
însă din puterea instalată în ter
mocentralele pe cărbune, de aproape 
7 000 MW, sînt oprite accidental 5 
grupuri, a căror putere este de 
circa 1 200 MW. Se întreprind efor
turi susținute pentru remedierea de
fecțiunilor apărute, cit și > a efec
tuării unor reparații suplimentare 
pentru ca aceste capacități să intre 
în exploatare cit mai repede. De 
asemenea, aș menționa un eveni-: 
ment deosebit : racordarea la siste
mul energetic național — sîmbătă 
21 septembrie ora 0,18 — a grupu
lui nr. 6 de 330 MW d« la Turceni.

— Ce măsuri se vor lua, in conti
nuare, pentru asigurarea funcționă
rii la parametri superiori a termo
centralelor pe cărbune ?

— Măsurile avute . in vedere sint, 
cunoscute, și detaliate pe fiecare 
unitate energetică.- El» vizează, in, 
primul rînd, ereștere* disponibilită
ții agregatelor energetice. Pentru 
realizarea acestui obiectiv, un rol 
determinant 11 au modernizările și

Ion EAZAR
(Continuare in pag. a II-a)
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ÎNSĂMÎNȚĂRILE DE TOAMNĂ 
-executate la timp si de bună calitate!

• Acum, hotărîtoare sînt organizarea temeinică a muncii și 
concentrarea tuturor forțelor de la sate în vederea efectuării 
lucrărilor agricole la termenele stabilite.

La strîngerea recoltei, prioritate suprafețelor ce vor fi în- 
sămînțate cu cereale de toamnă.

• Intensificarea ritmului de lucru în condițiile acordării unei 
griji maxime calității semănatului.
Potrivit datelor furnizate de Mi

nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, pină în »ear» zilei d* 
22 septembrie »u fost însămințate 
cil griu. orz și alte culturi de toam
nă 872 232 hectare, 24 la sută din 
suprafața prevăzută. între județele 
cele mai avansate la această lucra
re sînt Maramureș, Olt, Satu Mare, 
lași, Mureș, Covasna și Secto
rul agricol Ilfov, dare se lnscpiu 
cu realizări tntr» 35 și 46 la 
sută din prevederi. Cu mal multă 
răspundere trebuie aă se acționez» 
in județele Ialomița, Buzău, Vran-

eea, Botoșani. Sălaj. Sibiu, Praho
va, Arad, Galați și Vaslui, care au 
insămînțat sub 20 la sută din su
prafețele planificate. Timpul priel
nic creează condiții ca in această 
săptămină să se intensifice ritmul 
de lucru la insămintări. cu deose
bire in județele din zonele a II-a 
și a IlI-a. care trebuie să încheie 
această lucrare pină la 1 octombrie, 
precum și în cele din zona I, care 
au ca termen 10 octombrie. în acest 
scop, este necesar să fie strînse cu 
prioritate recolta și resturile vege
tale de pe suprafețele ocupate cu

porumb, sfeclă de zahăr, soia, 
furaje și alte culturi de toamnă, 
terenuri care urmează să fie insă- 
mintate cu cereale păioase.

Intensificarea ritmului de lucru 
nu trebuie făcută insă in detri
mentul calității. Mecanizatorii și 
specialiștii au datoria să munceas
că in așa fel încit să fie respec
tate intru totul indicațiile tehnice 
la arături, pregătirea terenului, fer
tilizări și densitatea la insămintări. 
De asemenea, organizațiile de 
partid de la sate au obligația să 
acționeze cu toată răspunderea, in 
spiritul indicațiilor formulate' de 
tovarășul Nicolae Ceausescu, secre
tarul general al partidului, la re
centul Congres al consiliilor popu
lare. în vederea mobilizării tuturor 
forțelor din localități la efectuarea 
la termenele stabilite a lucrărilor 
agricole și pentru asigurarea celor 
mai bune condiții clc desfășurare a 
acestora.
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CU TOATE FORȚELE, DAR MAI ALES 
PRIN BUNĂ ORGANIZARE

Brigada „Scinteii" transmite din județul Arad

Specialistul în confruntare 
cu exigentele de „ultimă oră" 

ale profesiei

ACASĂ

• Informația - „mina de aur” a prezentului și 
viitorului • O colecție de 12 milioane descrieri 
de brevete ® în cît timp „ruginesc” cunoștin
țele acumulate ? • „Omul enciclopedic” ori 

specialistul strict delimitat ?
în întreaga lume apar anual — 

pentru toate specialitățile — peste 
70 000 de reviste științifice și teh
nice. Acestea cuprind în jur de trei 
milioane de articole. Și încă nu am 
spus totul ! Se adaugă acestui imens 
tezaur tezaurul celor circa 6 000 000 
titluri de cărți și manuale de spe
cialitate; aproape 450 00(1'descrieri 
de brevete de-invenții ; circa 300 000 
rapoarte de cercetare ; o jumătate 
de .milion de cataloage și prospecte 
comerciale: peste 150 000 de filme 
tehnipo-științifice documentare '■ etc.

Tată dar că termenul de „explozie 
informațională" nu-i doar o fra
pantă metaforă. Ș-a. calculat : chiar 
dacă' prin absurd un om ar reuși sa 
citească fără întrerupere 24 de ore 
din 24 • literatura din propriul său 
domeniu de specialitate, nu ar 
reuși să parcurgă ' decit maximum 
5—10 la sută.1 S-au.: ar reuși să' 
epuizeze resursele de Informații 
prezențe în circa... 400 .de ani, 
cu condiția să nu se mai publice 
nimic ..în- acest răstimp. -Și tot 
statistica demonstrează că. în timp 
ce un., specialist reușește sil citească 
un' articol din sfera preocupărilor 
sale, pînă .să.-l termine in lume, se 
publică ‘ alte cinci articole câre ac
celerează „canonada informațională".

Să întregim acest tablou fie și 
numai eu uriașele surse de infor
mare și documentare deținute de 
O.S.I.M. (Oficiul de Stat" pentru In
venții și Mărci , din România). Din 
cele aproape 22 de milioane ' de 
descrieri de brevete' de invenții e- 
xistbrtte azi în lume, aici sînt de
pozitate copiile a peste 12,milibane. 
Documente neprețuite ! Iar' uriașa 
colecție crește cu circa, 400 000 de 
descrieri de brevete anual. Iar dacă 
la redutabila zestre .adăugăm fondul 
de reviste, cărți, comunicări, teze'de 
doctorat eter, aflate în Institutul 
național de informare și documen
tare, în institutele de Cercetare ști
ințifică. proiectare și inginerie , teh
nologică, institute de învățămînt su
perior, biblioteci, întreprinderi de 
pe întreg cuprinsul țării, avem ima
ginea globală a izvoarelor informa
ționale, potențial a cărui menire nu 
este alta decit. ac.eea de a fi cit mai 
temeinic și sistematic investigat, 
pus „în operă". Aceasta, cu atît mai 
mult cu cît astăzi, se știe, circula
ția rapidă și folosirea eficientă a 

informației științifice sint socotite 
pretutindeni pirghii puternice ale 
dezvoltării. La fel de importante 
cum sînt materiile prime, energia, 
de exemplu...

România se află tn pragul unui 
nou cincinal — cel de-al optulea. 
Potrivit orientărilor Congresului al 
XIII-lea al partidului, ale secreta
rului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu, cercetării 
științifice și tehnologice îi revine 
îndatorirea de a fi, în prezent și 
viitor, motorul dezvoltării economi
ce, al progresului tehnic în genere. 
Cercetarea e chemată să-și aducă o 
contribuție de esență la. realizarea 
cu prioritate a produselor competi
tive, care să incorporeze cît mai 
multă inteligență tehnică. Mina de 
materie primă care trebuie exploa
tată . intensiv, în acest maraton al 
progresului, este tocmai... informa
ția. Care, la rîndul ei. poate deschi
de larg porțile tehnicilor și tehnolo
giilor de „ultimă oră", poate gene
ra o drămuire drastică — firească', 
normală pentru realitatea acestui 
sfirșit de- mileniu —- a consumurilor 
energetice și materiale.

Reiese de aici, logic, că nevoia de 
informare cu tehnicile, tehnologiile, 
cu performanțele din domeniul său 
de activitate nu-î numai obligatorie, 
ci și vitală atit pentru muncitor, cit 
și pentru specialist. A fi in formă 
în profesia ta echivalează astăzi cu 
a ști, a fi informat, a acționa efi
cient și a face față competiției mon
diale de producere a valorilor ma
teriale și spirituale, de desfacere a 
acestora pe piața valorilor în condi
țiile unei concurente din ce în ce 
mai acerbe.

în coloanele ziarului nostru am 
adus și cu alte prilejuri. în pfirn- 
planul atenției, necesitatea și rpoti- 
vația pregătirii profesionale. „Ce fa
ceți pentru a fi în formă, în profe
sia dv., tovarășe specialist 2“ — iată 
întrebarea cu care am continuat in
vestigația privind nivelul pregătirii 
intr-o unitate a tehnicii de virf : 
Institutul de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică pentru electro
tehnică din București. Un domeniu 
al tehnicii de virf, in rindul unor 
oameni situați, prin condiția preo
cupărilor, in vîrful ierarhiilor intr-o 
profesie, sau alta: cercetătorii. Lo

gica acestui demers ? Nici „vîrfuri- 
le" nu sint scutite de competiția 
pentru menținerea în formă, ba am 
fi tentați să afirmăm că, în această 
ordine de idei, viața lor e și mai 
aspră, întrucît și pretențiile față de 
ei încep, normal, de la un prag înalt. 
Un prim dialog il purtăm cu direc
torul institutului, inginer Cristian 
Traian Barcă, și fizician dr. An» 
Maria Moisin, secretar științific.

— Cît de repede „ruginesc” infor
mațiile, cunoștințele in genere, în 
domeniul dv. de activitate ?

— Cind noi spunem cunoștințe 
numim de fapt produsele în care

Iile TANASACHE 
Vlalcu RADU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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UN ORAȘ CU FATA SPRE INDUSTRIE
Cine nu a mai văzut de două 

decenii străvechea așezare de 
pe malul Dunării va. avea sur
priza. revenind în oraș, de a 
descoperi la tot pasulimagini 
cu totul și cu totul schimbate. 
Centrul cel vechi, chircit, pră- 
fdit. cu zeci de prăvălioare pi
pernicite. destul de insalubre, 
a dispărut complet. Tn locul lor 
te intimpină astăzi blocuri mo
derne. zvelte, cu mai multe 
etaje, hotelul turistic, un mare 
complex comercial, eu zeci de 
magazine, noul sediu ăl poștei 
Si alte edificii.

Noul destin al orașului Turnu 
Măgurele, ca al atîtor așezări 
românești, s-a decis în acești 
ultimi ani. anii care s-au scurs 
de la Congresul al IX-lea al 
partidului, avînd drept piatră 
de temelie o industrie moder
nă. complexă, care valorifică 
plenar avuțiile locului, inclusiv 
o bogată forță de muncă. Lingă 
unitățile agricole s-au ivit, pen
tru prima oară, intr-un „oraș” 
care pe plan economic rămă
sese o comună ceva mai răsări
tă. acei fermenți ai' noului in
dustrial. singurii apți să con
fere unei așezări citadine si 
rațiunea de a fi. și certitudinea 
devenirii. Pe malul Dunării s-a 
ridicat combinatul de îngrășă
minte chimice, care, cuprinde 

qjnai multe uzine și fabrici ce

Combinotul chimic Turnu Măgurele, unitote-fanion a industriei județului

• reportaje • însemnări •

s-au construit și s-au dezvoltat 
în mai, multe etape. Au urmat, 
în ordine cronologică, între
prinderea 'de industrializare a 
legumelor, uzina de valorificare 
a cenușilor de pirită, o fabrică 
de confecții metalice și alta de 
mobilă. ■ întreprinderea de mo
toare electrice. Toate aceste în
treprinderi.' inexistente înainte

ÎMPLINIRI si perspective 
LA TURNU MĂGURELE

de Congresul al IX-lea al parti
dului. Concentrează astăzi o tî- 
nără și viguroasă forță de mun
că și fâc să se vorbească de o 
serie de meserii pînă mai ieri 
necunoscute aici. La sfîrșitul ă- 
cestui an. producția industrială 
a municipiului va depăși 6 mi
liarde de lei., O lună din 1985 
este suficientă pentru obținerea 
întregii producții din 1965.

— Citadela industrială de as
tăzi — ne spune inginerul 
Iacob Felea, directorul , combi
natului de îngrășăminte chimi
ce — s-a împlinit din zilele si 
nopțile de muncă și dăruire ale 
muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor noștri, din sprijinul 
inestimabil pe care l-am primit 

din partea partidului si statului. 
Aproape Ia fiecare vizită de lu
cru în județul Teleorman, to
varășul Nicolae Ceausescu s-a 
întîlnit cu colectivul nostru, fie
care dialog prilejuind așezarea 
de solide temelii prezentului, 
noi deschideri spre viitor. De 
fiecare dată a ținut să aprecieze 
ceea ce am făcut, dar să ne si 

V

îndemne spre noi obiective mai 
complexe, . mai cutezătoare, o- 
biective care au vizat, cu precă
dere. diversificarea continuă a 
producției. sporirea calității 
produselor pentru a fi tot mai 
competitive pe piața externă.

Și. intr-adevăr. indicațiile 
secretarului general al partidu
lui. îndemnurile sale au fost 
materializate întocmai de către 
acest puternic detașament al 
chimiștilor. Sînt o multitudine 
de fapte care argumentează a- 
ceastă afirmație. Ne oprim doar 
la unul singur: față de anul 
1980, în 1985 producția industria
lă a combinatului sporește cu 
aproape 50 la sută, iar volumul 
exportului cu peste 20 la sută.

au 
ca-

Nu- 
actualul cincinal s-au a- 
in fabricație. înlocuin- 
importurlle, piese de 
in valoare de peste 25

In acest interval de timp 
fost puse în funcțiune noi 
pacitâti. între care instalațiile 
de calcinare tosforite. cea de 
acid sulfuric din pirită și fa
brica de acid fosforic pur si 
concentrat, finalizindu-se aici o 
serie de licențe . românești ori
ginale. Un accent deosebit a 
fost pus pe automatizarea pro
ceselor tehnologice. Și nu ori
cum. ci. așa cum a indicat to
varășul Nicolae Ceaușescu. prin 
eliminarea importurilor și fără 
asistență tehnică străină, 
mai în 
similat 
du-se 
schimb 
milioane de dolari.

La ceasul nașterii' sale, com
binatul reprezenta prima intil- 
nife a localnicilor cu marea in
dustrie apărută peste noapte 
intr-un t.irg cu o singură stra
dă pietruită și cu multi oameni 
..plecați prin tară să-și cîstige 
piinea”. Exista, ce-i drept, forță 
de muncă mai mult decit sufi
cientă. Exista si dorința oame
nilor de a sfinți prin munca Io- . 
cui 
tau

pe care se născuseră. Exis- 
toate acestea si. desigur.

Stan STEFAN
corespondentul „Scinteii" 

(Continuare în pag. a II-a)

Se întîmplă să fiu 
întrebat uneori : „Ce 
mai este nou pe la 
voi pe-ac.asă, prin Ma
ramureș ?“.

O întrebare pe cit 
de simplă, pe atit de 
dificilă pentru un om 
ale cărui frumoase 
locuri natale — ale 
Prahovei — se simt 
astfel substituite prin 
acea ‘vatră de istorie, 
farmec etnografic, fol
cloric și peisagistic, de 
pe Iza și Mara.

Am trăit și am lu
crat, intr-adevăr, un 
timp mai îndelungat 
acolo, in Nord.

Pămîntul natal e 
acesta, pe care ne-am 
născut. Acest spațiu 
de geografie și crea
ție romanească in 
care trăim. Si totuși 
nu este om al acestui 
pămint din bătrini 
care să nu se simtă 
mai atras, mai înrădă
cinat. intr-o anume 
vatră de (ară. Si lo
cul unde am văzut 
lumina unei zile de 
ianuarie și am făcut 
primii pași spre lume 
nu poate fi in nici un 
caz unul dintre cele 
dotate cu mai slab 
magnet al nostalgiei.

Pe lingă satul, ora
șul, județul natal smt 
insă atitea nuclee ale 
unor amintiri de ne
uitat. Și puține lu
cruri ne pot abate de 
la acel atașament in
tim pe care ni l-au 
generat atitea și. ati
tea chipuri, locuri, 
împrejurări.

Cum ar putea, uita, 
bunăoară, ei, cei t>e- 
niți din patru colțuri 
de țară, entuziaștii 
brigadieri ai începu
turilor, eroii anonimi 
ai Salvei sau ai Live- 
zenilor, ai Lotrului 
sau Porților de Fier, 
acele tunele ale tim
pului nou, acele un
ghere ale pămintului 
romanesc unde ei, 
trasind artere tinere 
ale fluxului de ne
odihnă, făceau să 
prindă viață ființa 
nouă a țării.

Ne-am născut in
tr-un sat anonim, in
tr-un oraș oarecare... 
și am aflat treptat că 
aparținem prin naște
re unor perimetre 
mai vaste, că-venirea 
pe lume, îndreptățire 
a celor dinspre care 
venim, se definește cu 
neodihnă, mereu, ca 
un început de drum, 
că drumul acesta — 
vegheat și ocrotit mai 
intii de părinți, apoi

de dascăli, de întrea
ga spiritualitate și 
faptă a țârii — se 
împlinește in timp și 
prin procesul defini
toriu al cunoașterii, 
prin dăruire, prin în
chinarea fireștilor c- 
nergii intru înflorirea 
unor spații ingemina
te, pămintului căruia 
ii aparținem.

Nașterea noastră ca 
oameni, intru adevăr 
și frumos, intru drep'- 
tate și neinclinare s-a 
petrecut, și se petrece 
in însoțirea plaiurilor 
și baladelor fără 
amurg, al eforturilor 
constructive ale națiu
nii. in însoțirea fru
museții și bogățiilor 
țării cărora — născinf 
du-ne parcă încă o 
dată — le închinăm. 
noi înșine. fiecare, 
diurn și statornic in- 
țiii zori ai maturității 
'împlinitoare, adevărul 
și neodihnă unei 
vieți.

Pe neobservate, prun
cul de ieri a devenit 
școlar, a devenit bri
gadier sau student] 
tinăr cu virtuți profe
sionale și morale. Fișă 
sa biografică, integra
tă constelației desti
nelor omenești din 
anii edificării socialis
te, cumulează treptat 
toponimii de o mare 
diversitate. Școala, 
primii ani de muncă, 
faptele maturității nu 
se petrec intr-un spa
țiu abstract. Pretutin
deni există fie un riu, 
fie o colina, fie un 
tunel de aducțiune 
sau un uriaș de beton 
și sticlă, fie o casă 
sau o facultate cu 
plopi, unde pașii noș
tri au intirziat mai 
mult decit o bătaie de 
inimă.

Sint locuri ale se
tei noastre de maturi
tate. Ale dorinței 
noastre de împliniri. 
Locuri ale luptei cu 
noi înșine, cu inerția 
și cu secundele. Locuri 
unde am trăit, am 
muncit, am visat și 
am bănuit — și poate 
n-am bănuit — că 
acolo, de fapt acolo 
ne nășteam încă o 
dată, și încă o dată... 
Pretutindeni, aici, 
ACASĂ.

Citeodată o visez pe 
Mama torcind din- 
tr-un caier nevăzut 
lingă o poartă mara
mureșeană.

Mihai 
NEGULESCU
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE TOAMNA 
-DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR!

Din discuția avută Ia Comitetul 
. județean de partid Arad am reținut 

că in întregul județ se depun efor-' 
turi susținute pentru ca recoltarea 
culturilor de toamnă și însămințările 
să se desfășoare conform programe
lor stabilite si respectind întru totul 
indicațiile și orientările formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centul congres al consiliilor popu
lare. In aceste condiții, cu greu 
s-ar putea spune care dintre lucrări 
este mai importantă. Totuși, efortu
rile sînt concentrate !n prezent spre 
recoltarea cu prioritate a culturilor 
de pe suprafețele ce vor fi semănate 
cu cereale păioase, precum și la exe
cutarea arăturilor și pregătirea tere
nului. Despre felul în care se mun
cește acum in unitățile agricole din 
județul Arad vom relata în cele ce 
urmează.

renurilor, efectuarea arăturilor și 
pregătirea pentru semănat. De pildă, 
la C.A.P. „Timpuri Noi", peste 220 
oameni și 7 combine erau concen
trați pe terenurile unde se va semă
na griu. Dar, cu toată graba, nicăieri 
nu se face rabat de la calitate. La 
C.A.P. „Avîntul", în urma formației 
de 10 tractoare, arătura era pe mă
sura ambițiilor de a reedita perfor
manța din această vară — peste 8 000 
kg griu la hectar. „Se lucrează bine, 
pămîntul se așterne frumos în urma 
brăzdarelor care pătrund uniform 
in sol — apreciază tovarășul Gheor-

al activităților. Aici sînt aduse 
din cîmp zilnic 200 tone porumb 
boabe, care apoi sint trecute prin- 
tr-un " 
pentru că din cocenii verzi putem 
realiza
Avem 9 000 de taurine care consumă 
zilnic 150 tone furaje". De altfel, in 
incinta fermei, insilozarea e in toi. 
Remorcile și căruțele cu coceni, co- 
lete și tăiței de sfeclă sosesc in
tr-un adevărat convoi. Se însilozea- 
ză zilnic peste 600 tone furaje. Pînă 
acum, din cele 24 000 tone s-au in- 
silozat peste 10 000, dar există toate

uscător. „Procedăm astfel
un siloz de bună calitate.

TERMOCENTRALELE SĂ HINCTHNEZE 
LA CAPACITATEA MAXNA!

Ritmurile zilnice pot 
și trebuie să sporească
Comparind rezultatele obținute 

pină acum la efectuarea lucrărilor 
de unitățile din județele situate în 
prima zonă agricolă se constată di
ferențe nejustificat de mari față de 
media zonei. La porumb, principala 
cultură premergătoare pentru orz și 
griu, județul Arad se inscrie cu 19 
la sută, față de 36 la sută, cit repre
zintă media zonei. Este, .după cum 
am avut prilejul să constatăm, ur
marea începerii cu intirziere a re
coltării datorită umidității lanurilor, 
dar și inconsecvenței cu care au ac
ționat unele unități în ultimele zile, 
cind timpul deosebit de frumos a 
permis să se lucreze intens. Față de 
o viteză zilnică planificată de 3 808 
hectare, vineri s-au recoltat 2 000 de 
hectare, sîmbătă 4 557 hectare (deci 
forțe există chiar pentru mai mult 
decit s-a prevăzut!), iar duminică 

’numai 1 368 hectare. La însămința- 
rea culturilor de toamnă intilnim 
aceeași inconsecvență : vineri — 
4 570 hectare, simbătă — 5 455 hec
tare, iar duminică — 3 543 hecta
re. Că atare, s-a însămințat doar 
17 la sută din suprafața pre
văzută, față de 23 la sută, cit repre
zintă media zonei I. La orz, de e- 
xemplu, s-au însămințat pină in sea
ra zilei de 22 septembrie 41 la sută 
din suprafață, în comparație cu 62 
la sută, cit este media pe zonă. 
Menționăm că în județ sînt nume
roase unități situate in zona colina- 
ră unde’ însămințările trebuie să se 
încheie mult mai devreme decît la 
șes. De:'.altfel, in consiliile agroin
dustriale Gurahonț, Sebiș, Cermei, 
Lipova și Sâvîrșin, situate în această 
zonă, însămințarea orzului s-a în
cheiat și s-a trecut cu toate forțele 
la griu. La fel trebuie să se proce
deze în toate unitățile agricole din 
județ.

Cu toate forțele, dar mai ales
J 7

prin bună organizare
Brigada „Scinteii" transmite din județul Arad

ghe Chiper, director adjunct al di
recției agricole. După o discuire, să- 
mința va găsi aici un bun pat ger
minativ". Verificînd felul in care și-a 
însușit „ordinul de lucru" mecaniza
torul Iulko Lăszlo, constatăm că 
„lecția" a fost bine învățată. Plu
gul este perfect reglat, atit ca adîn- 
cime, cit și ca orizontalitate. Aceasta 
și explică, de fapt, calitatea lucrări
lor de aici. Pe o parcelă de 40 hec
tare, de la C.A.P. 
deși se ara pe un 
cultivat cu porumb, 
vegetale erau bine 
brazdă. Și același ___  __ ,
spune despre munca fiecăruia din 
cei peste 120. mecanizatori aflațl în 
ziua respectivă la arat și pregătirea 
terenului. De altfel și în alte uni
tăți agricole, acum, la semănat, se 
acționează pentru extinderea „ex
perienței Pecica".

„Steagul Roșu“, 
teren ce fusese 
puținele resturi 
încorporate sub 
lucru am putea

condițiile să se depășească cantita
tea planificată.

„Radiografia" zilei arată însă că 
lucrările ce se desfășoară în această 
unitate sînt mult mai complexe : in 
două dintre ferme se recolta po
rumbul cu 10 combine servite de 6 
cupluri de transport și 3 mașini de 
adunat coceni ; la alte două ferme, 
unde recoltarea porumbului s-a în
cheiat, 20 tractoare arau și pregă
teau terenul ; la ferma nr. 4, con
dusă de tehnicianul Vasile Anghe- 
luș, se fertiliza terenul cu îngrășă
minte complexe. Străbătînd. împreu
nă cu directorul unității, din hotar 
în hotar, terenurile de aici, am 
constatat că peste tot se lucrează 
cu răspundere, zi-lumină, pentru ca 
recolta actuală să se strîngă pînă 
la ultimul bob, iar cea viitoare să 
fie pregătită in cele mai bune con
diții.

Ia o zi 
„încărcată", ca toate zilele

Pe directorul întreprinderii agri
cole de stat Nădlac,. inginerul Ște- 

Bogar,. l-am . întilnit . la. .fer- 
zootehnică nr. 5 unde, de fapt, 
punctul cel mai „fierbinte"

la culesul porumbului 
— tot

La C.A.P. Zimand, unitate din ca
drul consiliului agroindustrial Sinle- 
ani, .situată la numai 10 km de muni
cipiul Arad, cimpul era impinzit de 
oameni. Așa se și explică de ce din

cele 700 hectare cu porumb, 350 erau 
deja recoltate. Munca a fost astfel 
organizată incit cea mai mare parte 
din recoltă să fie adunată de oa
menii satului, atit de cooperatori, 
cit și de un număr mare de mun
citori care lucrează în marile în
treprinderi din Arad, dar sint locui
tori ai comunei. O dată ce porumbul 
a fost adunat, cocenii sint tăiați, 
legați în snopi și’ scoși la capătul 
solei pentru ca terenul să fie acce
sibil tractoarelor. Buna mobilizare 
la muncă a tuturor localnicilor a 
făcut ca și celelalte lucrări să se 
poată desfășura conform graficelor 
stabilite. Mai exact, 100 de oameni 
lucrau în același timp la recolta
rea sfeclei, iar alți 60 se aflau la 
transportul cinepii.

Transportul cu atelajele— 
o inițiativă cecîștigă teren

Pe drumurile străbătute de noi 
în acest județ rar am. întilnit 
la transportul recoltei mijloace-auto. 
Explicația e simplă — in bună 
măsură, în această primă parte 
a campaniei, cind încă nu s-a 
atins „vîrful" la transport, cami
oanele și tractoarele au fost în
locuite de căruțe. Nu se pierde 
oare mai mult timp in acest fel ? 
Poate că da. Pe de altă parte însă, 
se economisește motorina atit de 
prețioasă și de neinlocuit la ărat și 
semănat. Dar oamenii caută soluții 
pentru ca la transportul cu atelajele 
să se reducă din timpul pierdut, ca 
urmare a vitezei mici de deplasare 
și a imposibilității de descărcare 
mecanică. Ne-am convins de acest 
lucru la bazele de recepție, unde li
vrează producția cooperativele agri
cole din consiliul agroindustrial Pe
cica. Acolo era un continuu du-te- 
vino al căruțelor. în mai puțin de 
5 minute de la sosire, căruțele, ce 
transportau la un drum 2—3 tone 
de porumb, făceau cale întoarsă 
spre cîmp, reali'zînd în acest fel 5 
și chiar 6 drumuri pe zi.

Cele două zile în care am stră
bătut principalele zone agricole ale 
județului ne-au convins că oamenii 
harnici de pe aceste meleaguri sint 
ferm hotăriți să-și înzecească efor
turile pentru ca tot ce oferă cim
pul să fie bine pus la adăpost, iar 
producția anului viitor să fie pre
gătită in cele mai bune condiții.

lucian CIUBOTARU 
Tristan MIHUȚA

Marcel Canciu
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Concret, despre calitatea

Pină duminică seara, în unități
le agricole din județ au fost insă- 
mințate 25 081 hectare cu diferite 
culturi de toamnă. în drumul nos
tru ne-am oprit la C.A.P. Tauț, 
din consiliul agroindustrial Tirnova. 
Aici, pe parcela numită de localnici 
Cimercea se lucra cu trei semănă
tori. Se efectuau lucrări de calitate, 
respectindu-se intocmai normele a- 
grotehnice.

De fapt, de grija pentru soarta re
coltelor din vara viitoare ne-am con
vins și in consiliul agroindustrial 
Pecica, in care s-au obținut, in me
die, 7 650 kg griu la hectar, de pe 
mai bine de 6 000 hectare. Acum, in 
unitățile agricole de aici se mun
cește cu răspundere, astfel incit și 
în 1985 să se realizeze recolte mari.
„Trebuie să grăbim toate lucrările — 
ne spune tovarășul Ioan Galea, pre
ședintele acestui consiliu. Pentru a 
ne încadra in perioadele optime de 
semănat, așa cum dovedește că e 
bine experiența noastră, trebuie să 
Stringem urgent porumbul și cele
lalte culturi premergătoare, care re
prezintă o treime din totalul supra
feței ce o vom cultiva cu griu și 
orz. E lesne de înțeles „îngrijora
rea» președintelui cind ai de semă
nat. griu pe suprafețe ce incă sint 
ocupate cu culturi tirzii de toamnă. 
Așa se explică puternica mobilizare 
de forte ce există la recoltarea 
rumbului și sfeclei, Ia eliberarea

La ferma Grâdlștea a C.A.P. 
Sinleani, o formație de combine 
recoltează porumbul (fotografia 
de sus), la C.A.P. Zimand, ime
diat după culesul porumbului 
de pe parcelele ce vor fi însă- 
mințate cu griu, cooperatorii 
taie cocenii și-i clădesc in glugi 
la marginea lanului, lăsind cale 
liberă tractoarelor (fotografia 

din dreapta)

(Urmare din pag. I)

îmbunătățirile tehnice aduse instala
țiilor. Astfel, sint in curs de apli
care o serie de soluții care vor con
tribui la obținerea unor randamente 
superioare și la utilizarea mai efi
cientă a combustibililor inferiori. în 
mod concret amintesc lucrările de la 
instalațiile de ardere și măcinare, 
de la cazane și agregatele auxiliare 
— pompe de alimentare cu apă, 
ventilatoare, pompe de zgură și ce
nușă etc. Creșterea calității și efi
cientei în funcționarea marilor cen
trale din Oltenia — Turceni și Ro- 
vinari — se înscrie drept o sarcină 
de maximă stringentă și însemnăta
te. Pentru aceste două termocen
trale a fost aprobat de către condu
cerea partidului un program special 
menit să conducă la îmbunătăți1 că 
activității pe toate planurile, pentru 
a spori producția de energie electri
că realizată.

O atenție deosebită se acordă în
cadrării lucrărilor de reparații in 
duratele planificate sau chiar pentru 
scurtarea acestora, concomitent cu 
întărirea răspunderii pentru calitate, 
tocmai pentru a preintîmpina o se
rie de neajunsuri. Desigur, efortu
rile energeticienilor trebuie conju
gate cu cele ale colectivelor din ca
drul unităților producătoare de uti
laj energetic, care pot și trebuie să 
contribuie la creșterea fiabilității 
echipamentelor și instalațiilor.

O altă cerință de maximă impor
tanță, adresată de astă dată mineri
lor, este de a livra cărbune de cali

SITUAȚIA FUNCȚIONĂRII 
TERMOCENTRALELOR PE CĂRBUNE 

(la 23 septembrie)
Putere — MW

Programată Produsă

Rovinari 1 130 530
Turceni 1 350 750
Ișalnița 950 800
Mintia 900 800
Doicești 415 300
Oradea 200 205
Paroșeni 220 70
Onești 70 80
Giurgiu 60 55

TOTAL : 5 295 3 590

tate. în prezent puterea disponibilă 
a centralelor este diminuată cu circa 
700 MW tocmai datorită puterii ca
lorice necorespunzătoare — față de 
proiecte și standarde — a cărbunelui 
livrat.

Colectivele de energeticieni și mi
neri vor trebui să colaboreze strîns 
pentru îndeplinirea sarcinilor re
cente stabilite cu privire la realiza
rea stocurilor de cărbune necesare

termocentralelor și, mai ales, res
pectarea condițiilor calitative.

Prin întregul complex de măsuri 
prevăzute a se aplica, prin efortu
rile reunite ale minerilor, energeti
cienilor, constructorilor de utilaj 
energetic, avem convingerea că se 
va îndeplini sarcina de a crește nein- 
tirziat producția de energie electrică 
a termocentralelor care funcționează 
pe bază de cărbune.

„Scînteia“ în legătură directa cu termocentralele
1. Ce producție de energie electrică realizați în această perioadă?
2. Cum acționați pentru sporirea puterii disponibile a grupurilor 

energetice ?

0 valoroasă experiență demonstrează 
cum pot fi atinși parametrii maximi

ORADEA

1. în prezent la termocentrala Ora
dea sint in exploatare toate cele cinci 
grupuri din dotare. Fac această men
țiune intrucit pe data de 20 septem
brie a fost racordat la sistemul ener
getic național grupul nr. 5 de. 50 MW, 
care s-a . aflat în’ reparație. planifi
cată. Lucrările au fost terminate mai 
repede cu 9 zile, fapt ce permite 
realizarea unei producții suplimen
tare de circa 10 milioane kWh. Co
lectivul unității noastre este mobili
zat să obțină rezultate tot mai bune: 
ne obligă și titlul de fruntaș pe care 
il deținem pină. acum in întrecerea 
socialistă' pe acest an. Referindu-mă 
la situația înregistrată in această 
lună, precizez că pînă duminică 
22 septembrie am realizat o produc
ție de 75,4 milioane kWh de energie 
electrică, depășind astfel prevederile 
de plan pe această perioadă. Func- 
ționind în acest regim optim, produ
cem Zilnic aproape 5 milioane kWh 
de energie electrică.

2. In cazul nostru toate grupurile 
funcționează Ia parametrii maximi. 
Capacitatea proiectată a centralei 
este de 205 MW și în prezent atin-

Răspunde îng. SORIN UNGUR 
directorul întreprinderii 

„Electrocentrale" Oradea

gem constant această putere. Deci; 
preocupările noastre sint orientate 
asupra funcționării în deplină sigu
ranță și la înalți parametri a tuturor 
grupurilor energetice, astfel îneît 
puterea realizată să nu scadă sub 
200 MW. în acest scop, pe baza ex
perienței ciștigate, cit și a deficien
țelor înregistrate în unele perioade 
ne-am concentrat atenția spre îm
bunătățirea activității de întreținere 
și exploatare.

La morile de cărbune, punctul ne
vralgic al centralei, avem asigurată 
asistenta tehnică pe două schimburi 
prelungite, tocmai pentru a putea 
efectua integral lucrările de întreți
nere și a interveni prompt în cazul 
unor defecțiuni. S-a făcut o analiză 
minuțioasă cu privire la starea fizică 
a fiecărui grup energetic, elaborin-

du-se nn grafic cu lucrările ce tre
buie realizate pentru obținerea unor 
parametri superiori. Tocmai de 
aceea, acordăm atenția cuvenită ex
ploatării agregatelor auxiliare — 
ventilatoare, electrofiltre. pompe de 
zgură>.șLcenușă.ș.a, — pentru ca a- 
cestea să fie menținute in stare per
fectă de funcționare.

în aceste zile,- acțiuni susținute se 
întreprind la gospodăria de combus
tibil pentru asigurarea stocului dc 
iarnă de 200 000 tone de cărbune.

Totodată ne preocupăm să re
ducem consumul de păcură, com
bustibil de adaos. Introducerea con
centratoarelor de cărbune praf la 
două cazane de 165 tone abur pe oră 
s-a. dovedit o soluție deosebit de efi
cientă. în continuare vom extinde 
acest procedeu la cazanul nr. 5. Spi
ritul de buni gospodari ne cere să 
acționăm susținut pentru reducerea 
consumului propriu tehnologic. Este 
și motivul pentru care colectivul 
nostru și-a propus să realizeze cit 
mai multă energie pe bază de căr
bune, cu consumuri cît mai reduse.

MINTIA-DEVA Decisivă este acum asigurarea
ritmică și de calitate a cărbunelui

r
()

))

v\ _____ ___________________
l participă la recoltat față de stringerea tuturor știuleților". Pină 
’ prnm în consiliul agroindustrial Bănoasa, nnrnmhiil a fnst. rornltat 
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ÎN ACORD GLOBAL. consi,îul agroindustrial Băneasa, 
județul Giurgiu, pentru a fi grăbită recoltarea porumbului de pe 
cele 8 300 hectare au fost luate măsuri pentru atragerea in muncă 
a tuturor locuitorilor satelor. Jumătate din suprafață este recoltată 
manual. De altfel, la cooperativele agricole din Grădiștea. Vlad 
Țepeș, Mihai Bravu și Puieni se acționează pentru ca întreaga su
prafață cu porumb să fie recoltată manual, evitindu-se orice pier
deri. Totodată, aceasta va permite să se insilozeze peste 10 000 tone 
coceni. Și la Întreprinderea agricolă de stat Prundu, care are in 
cultură peste 4 200 hectare cu porumb situate în lunca indiguită a 
Dunării, au .fost, găsite modalități de a se stringe recolta manual. 

. „Producția este foarte bună — a ținut să precizeze inginerul Va
lentin Georgescu, directorul acestei unități. Am luat măsuri ca 
aproape jumătate din suprafață să fie recoltată manual, in acord 
global. Fiecare solă este predată spre recoltare pe bază de proces 
verbal, ceea ce întărește răspunderea cadrelor și a tuturor celor ce
acum, in consiliul agroindustrial Băneasa, porumbul a fost recoltat 
de pe 2 313 hectare, iar la I.A.S. Prundu — de pe 720 hectare. De 
menționat că, în cursul zilei de luni, mecanizatorii din acest con
siliu agroindustrial au încheiat însămințarea orzului pe cele 1200 
hectare. <Ion Manea).

ÎNTRAJUTORARE. Din inițiativa comandamentului județean 
pentru agricultură, peste 1 200 de atelaje din Ghimeș-Făget, Pa
lanca, Asău, Dărmănești, Zemeș și din alte comune de munte ale 
județului Bacău „au coborit", in aceste zile, spre șes. Ele vor fi fo
losite la transportul produselor in cooperativele agricole din con- . 
siliile agroindustriale Izvoru Berheciuluî, Parincea. Podu Turcu
lui. Hemeiuși. Se cuvine menționat faptul că fiecare căruță este în
soțită și de cite 2—3 oameni care dau o mină de ajutor la recoltat 
și încărcat recolta. Zilnic, atelajele din zona de munte transportă 
in magaziile unităților agricole sau la bazele de recepție cite 
120—150 vagoane de porumb, cartofi, sfeclă de zahăr, furaje și 
legume. Un ajutor de preț de pe urma căruia se fac și însemnate 
economii de carburanți. (Gheorghe Baltă).

CARTOFII NU SE POT ROSTOGOLI SINGURI 
SPRE SILOZURI. Datorită faptului că, in acest an, campania 
de recoltare a cartofilor — una din culturile de bază ale județului 
Brașov — a fost temeinic pregătită, in multe unități agricole de 
stat și cooperatiste lucrarea se apropie de sfirșit, iar in unele s-a și 
încheiat. Pentru ca recolta să ajungă în timp scurt în silozuri, este 
necesar să fie intensificat la maximum ritmul transportului. Spu
nem aceasta intrucit in ziua ele 20 septembrie se mai aflau în cimp 
— în grămezi sau in saci — circa 30 000 tone cartofi. De la direcția 
agricolă a județului am aflat că, în următoarele două-trei zile, se 
va iniția o largă acțiune pentru transportul acestora la centre și 
alte locuri de depozitare. In acest scop urmează să fie folosite mai 
bine atit mijloacele de transport mecanice, cit și atelajele, 
reveni pentru a informa cititorii asupra rezultatelor acestei 
țiuni. (Nicolae Mocanu).

RECOLTĂ MICĂ, RISIPĂ MARE ? Pe’ wlă de 43 
tare a C.A.P. Fintinile Negre, Județul Mehedinți, peste 200 de 
peratori culegeau porumbul. Recolta nu este prea mare : pe unele 
parcele ajunge la 3 500 kg Ia hectar, dar pe altele — sub l 000 kg. 
In schimb, se risipește mult. în loc să fie puși direct în mijloacele 
de transport (există aproape 100 atelaje), știuleții se aruncă pe jos, 
în grămezi mici. Abia seara se transportă Ia sediul unității, unde 
din nou se așază jos. Risipa este și de altă natură. împreună cu 
președintele unității, Viorica Pacioagă, se organizează un control 
in lan. Pe un singur rind. pe o lungime de 50 metri, pe unde tre
cuseră culegătorii, sint găsiți 14 știuleți nerecoltați. Seara, la sfirși- 
tul zilei de muncă, intr-o plenară a comitetului comunal de partid 
președintele unității, cit și alte cadre au fost sancționate pentru 
această „organizare". Măcar de acum înainte să se vadă adevărata 
răspundere pentru calitatea muncii din cîmp. (Vlrgiliu Tătaru).
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1. Producția realizată pină în pre
zent în această lună este de 400 
milioane kWh energie electrică, în 
condițiile în care am funcționat nu
mai cu 5 grupuri energetice, unul fi
ind in reparație planificată. Zilnic 
de la Mintia-Deva se pulsează în 
sistemul energetic național aproape 
20 milioane kWh. Sintem preocupați 
de creșterea acestei producții zilni
ce, acționind cu perseverență pentru 
a realiza o exploatare la parametri 
superiori. Dar această sarcină este 
condiționată de livrarea de către mi
neri — îndeosebi din Valea Jiului — 
a cărbunelui de calitate. Orice dimi
nuare a puterii calorice a cărbune
lui influențează în mod direct pro
ducția de energie electrică.

2. Sint concentrate importante for
țe pentru terminarea lucrărilor dă 
reparații de la grupul nr. 1 de 210 
MW. Azi trebuie să sosească de la 
întreprinderea „Energoreparații" din 
București o serie de conducte de ulei 
de etanșare a generatorului, iar pe 
data de 28 septembrie aprindem fo-

Râspunde ing. IERONIM RUSAN 
directorul întreprinderii 
„Electrocentrale" Deva

cui la oazanul 1 B. La sfîrșitul lunii, 
cind vor fi în funcțiune ambele ca
zane, va intra In exploatare și turbi
na — eveniment ce se va petrece în 
devans cu 5 zile față de termenele 
planificate. Astfel, centrala va pro
duce cu toate cele 6 grupuri energe
tice, funcționind la o putere de 1 000 
MW. De asemenea, acordăm o deose
bită atenție întreținerii și reparării 
morilor de cărbune, care condițio
nează creșterea puterii realizate. în 
același scop, vom continua lucrările

de modernizare cu mori de tip inele 
și sfere de la cazanul 6 B.

Fără îndoială, avem posibilitatea 
creșterii puterii disponibile, iar ceea 
ce depinde de noi va fi realizat cu 
maximă responsabilitate, dar aceste 
eforturi trebuie coroborate cu cele 
ale minerilor de a da cărbune de 
calitate. Pentru a fi mai concret, aș 
arăta că din această cauză zilnic pu
terea medie realizată este diminuată 
cu aproape 200 MW. Recent au fost 
stabilite o serie de măsuri cu pri
vire la creșterea calității cărbunelui. 
Angajamentul minerilor din Valea 
Jiului de a livra combustibil cu o 
putere calorică de 2 900 kcal/kg va 
contribui nemijlocit la creșterea pu
terii realizate de termocentrala Min
tia-Deva.

Colectivele de energeticieni din termocentrale, îndeosebi cele pe 
cărbune, trebuie să sporească eforturile, făcind tot ce este posibil pen
tru a asigura functionarea tuturor grupurilor energetice la parametrii 
maximi. Este posibil, așa cum demonstrează experiența termocentralelor 
de la Oradea șt Mintia-Deva, ca puterea realizată să crească in aceste 
zile cu cel puțin 600—1 000 MW. In legătură cu măsurile ce se între
prind In alte termocentrale — Doieești, Paroșeni și Giurgiu — vom 
reveni intr-un număr viitor al ziarului.

UN ORAȘ CU FAȚA SPRE INDUSTRIE
(Urmare din pag. O

multe altele, dar Tr. Mă
gurele nu cunoștea — căci 
nu avusese cum să cunoas
că — deprinderea cu teh
nica modernă și disciplina 
muncitorească, adică toc
mai acele virtuți indispen
sabile lansării și consolidă
rii unui asemenea colos in
dustrial.

— A fost nevoie — ne 
spune secretarul comite
tului de partid, Gheorghe 
Jianu — de multă preocu
pare și de multă muncă, 
de perspicacitate și răbda
re pentru ca localnicii să 
invețe o meserie, s-o des
lușească și apoi s-o per
fecționeze pentru a face 
din combinatul nostru 
ceea ce este astăzi — o ci
tadelă a chimiei românești. 
Tinerii de atunci — mun
citori, maiștri, tehnicieni, 
ingineri — sint în prezent

specialiști de o competen
tă recunoscută în toată 
țara și chiar peste hotare.

Dar, așa cum avea să ne 
precizeze tînărul primar al 
municipiului, tovarășul 
Paul Manolc, astăzi orașul 
nu mai constituie „propri
etatea" exclusivă a chi- 
mlștilor, cî este o cetate a 
mai multor meserii, ce 
cheamă la muncă și îm
pliniri pe toți oamenii lo
calității. Așezat în mănoa
sa cîmpie a Dunării, mu
nicipiul continuă, firește, 
să poarte „cununa de aur 
a holdelor" ; o face însă 
cu semeți a urbei ce domi
nă împrejurimile și cu 
mîndria orașului în a că
rui economie industria a 
devenit preponderentă.

Noua condiție industria
lă a municipiului a ridi
cat, firesc, o serie de pro
bleme presante ale dezvol
tării. Vechea localitate s-a

trezit dintr-o dată prea 
mică, prea strimtă. A tre
buit să se reevalueze moș
tenirea edilitară, să se de
moleze intregul centru, să 
se construiască, masiv, lo
cuințe în blocuri intr-un 
ritm tn vertiginoasă creș
tere (peste 6 000 de aparta
mente din 1965 încoace). 
Lingă cîmpiile devenite u- 
riașe platforme industria
le, acele spații pînă mai 
ieri pustii, ignorate de 
viața cetății, s-au transfor
mat tn mari ansambluri 
arhitectonice. cuprinzînd 
apartamente, dar și maga
zine. școli, unități sanita
re. alte obiective social- 
culturale. N-au fost uita
te nici alte elemente de 
confort și civilizație : s-au 
extins continuu rețelele de 
alimentare cu apă potabilă 
și de canalizare : iar prin 
recuperarea resurselor e-

nergetice secundare de la 
combinatul de îngrășămin
te chimice s-a realizat ter- 
moficarea municipiului. La 
rîndul lor, covoarele și pe
luzele de flori, pomii or
namentali și fructiferi se 
integrează în noul peisaj 
al localității.

S-au făcut multe la Tur- 
nu Măgurele, sint încă și 
mai multe de făcut, dar — 
ne zice primul vicepreșe
dinte al consiliului popu
lar. tovarășul Florca Udma 
— există pentru înfăptui
rea celor mai temerare 
planuri o chezășie : mun
ca tenace și entuziastă a 
turnenilor. A oamenilor a- 
cestor meleaguri înflori
toare. care au mîndria de 
a aparține acestui timp, în 
care România, prin pre
ședintele tării, prin întrea
ga ei politică este aprecia
tă și stimată în lume.
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VIZITA DELEGAȚIEI PARLAMENTARE DIN R. D. GERMANA
Luni a sosit în Capitală o delega

ție parlamentară din R.D. Germană, 
condusă de Horst Sindermann. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Camerei Popu
lare a R.D.G., care, la invitația Marii 
Adunări Naționale, efectuează o vi
zită in țara noastră.

Din delegație fac parte Heinz 
Freier, Renate Ritter și Manfred 
Grossmann, deputați.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Nicolae Gioșan, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Marii Adunări Națio
nale, de deputați.

Au fost de față Herbert Plaschke, 
ambasadorul R.D.G. la București, și 
membri ai ambasadei.

Președintele Marii Adunări Na
ționale, Nicolae Giosan, a avut, luni 
după-amiază, o. întrevedere cu de
legația parlamentară, condusă de 
Horst Sindermann, președintele Ca
merei Populare a R.D. Germane.

în cadrul convorbirilor s-a efec
tuat un schimb de informații cu pri
vire la activitatea celor două fo
ruri legislative consacrată edificării 
socialismului în cele două țări, rele- 
vindu-se realizările obținute de Oa
menii muncii din România și 
R.D. Germană în înfăptuirea obiecti
velor stabilite de Congresul al XIII- 
lea al Partidului Comunist Român 
și, respectiv, de Congresul al X-lea

Festivalul internațional
„George

Muzica simfonică, de cameră și 
cea corală sint genuri distincte ce 
au dat contur programului celei 
de-a șaptea zile a Festivalului in
ternațional „George Enescu", La 
Ateneul român a avut loc un nou 
concert simfonic, cel de-al doilea 
din festival, susținut de Filarmo
nica „Moldova" din Iași, sub ba
gheta lui Cristian Mandeăl. Forța 
vitală a muzicii, lui George Enescu, 
caracterul său profund național au 
fost puse în valoare prin interpre
tarea uneia dintre lucrările de re
ferință ale marelui nostru muzi
cian : Suita a IlI-a „Săteasca", op. 
27. Programul serii ,a cuprins, de 
asemenea, cunoscuta „Simfonie 
spaniolă" de Lalo și „Suita nr. î“ 
op. 3 de Bela Bartok. La reușita 
concertului și-a adus, de asemenea, 
contribuția o demnă reprezentantă 
a școlii violonistice românești — 
Mihaela Martin.

Unul dintre cele mai apreciate 
ansambluri camerale din Marea 
Britanie, cvartetul .„Brodsky" s-a 
aflat, luni, la prima sa întâlnire cu 
publicul din țara noastră, intr-un 
concert prezentat in Studioul Ra- 
dioteleviziunii. Cvartetul, deținător 
al mai multor distincții naționale și 
internaționale, între care premiul I 
la Concursul european pentru 
cvartete al radiodifuziunilor din 
1983, a interpretat, cu lirism și 
forță emoțională, trei lucrări din li
teratura muzicală de cameră : 
„Cvartet în re minor, KV 421" de

Pronunțat ethos românesc
O prezență des întîlnită la festi

valurile de muzică contemporană, 
la întîlnirile de la Portofino, Roma, 
Bilthoven, Paris, Vercelli : con- 
trabasistul și compozitorul italian 
Fernando Grillo, Grillo — oaspete 
al Festivalului, solist în concerte 
de muzică românească !

— Nu sînteți numai cu gîndul la 
muzica românească, ci și cu ...fapta. 
Aveți o experiență de șapte ani în 
acest sens, adevărat ?

— De mai bine de șapte ani 
cint muzică românească ; cunosc 
pagini de Iancu Dumitrescu, Doru 
Popovici, Cornel Cezar, Octavian 
Nemescu, Ștefan Niculescu, Aurel 
Stroe... Am intilnit in centrele mu
zicale europene, care au în obiectiv 
muzica modernă, formații româ
nești, instrumentiști de primă mă
rime, compozitori români de mare 
talent. Așa am început să colaborez 
cu ei, am fost invitat apoi in

Strălucite sinteze coregrafice
- TEATRUL DE BALET CONTEMPORAN

DIN LENINGRAD -
Modelat după personalitatea crea

toare de mare rafinament și origi
nalitate a regizorului și coregrafu
lui Boris Eifman, ansamblul Tea
trului de balet contemporan din 
Leningrad s-a dovedit a fi un ve
ritabil laborator de cercetare artis
tică în două domenii de actualita
te : realizarea unei sinteze intre 
dansurile moderne acrobatice și 
elemente ale baletului tradițional 
pe un suport sonor alcătuit din 
piese de jaz și rock (deci cu o 
largă deschidere mai ales spre pu
blicul tinăr) și, respectiv, interpre
tarea coregrafică a unor capodope
re ale muzicii și literaturii clasice 
dintr-o perspectivă proprie timpu
lui nostru.

Concepute în acest ultim sens, 
spectacolele de la București au 
inclus baletele „Idiotul" (după 
romanul lui Dostoievski și pe mu
zica patetică a Simfoniei a Vî-a de 
Ceaikovski). „Ziua nebună" (după 
comedia „Nunta lui Figaro" de 
Beaiimarchais. utilizind muzică de 
Rossini), precum și un colaj de 
piese coregrafice vizualizind frag
mente din muzica lui Beethoven 
(in secvența intitulată „Recviem"),

Amploarea interpretării
- CVARTETUL CEH „DOLEZAL" -

Membrii cvartetului ceh „Dole- 
zal" sint încă tineri, însă formația 
a cucerit însemnele nobleței de 
sunet, omogenitate, acuratețe a sti
lului. Calitățile s-au dovedit din 
capul locului, în cvartetul-Diver- 
tisment K.V. 156 de Mozart, o lu
crare miniaturală. Am fi dorit, in 
continuare, ceva mai extins și mai 
intensiv decit Cvartetul in Mi be
mol major de Schubert cu toate 
că acesta are virtuțile unui opus 
„mare": 125, nr. 1. Am admirat, 
însă, aic.î mai ales redarea părții 
lente, a treia, care dealtminteri o- 
feră mult reliefării expresiei in
dividuale în configurarea de an
samblu, in timp ce finalul, alert, 
pune accentul pe tehnica de vi
teză. După pauză, Cvartetul nr. 1, 
de Janacek (1923) a plasat forma
ția și auditorii la cotele cele mai 
înalte ale redării și satisfacțiilor 
unui context complex de muzică 
ilustrînd, ca și in cazurile cvar
tetelor lui Enescu sau Bartok, de 
exemplu, un aport specific la 
evoluțiile unui gen clasic, prin 

al Partidului Socialist Unit din 
Germania.

S-a subliniat rolul hotăritor ■ pe 
care l-au avut și il au înțelegerile 
convenite cu prilejul intilnirilor și 
convorbirilor dintre conducătorii ce
lor două partide și state, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich 
Honecker, pentru amplificarea și di
versificarea relațiilor dintre cele 
două țări.

S-a evidențiat contribuția pe care 
o pot aduce cele două parlamente 
la întărirea și adincirea prieteniei 
și colaborării bilaterale in folosul 
reciproc, al cauzei socialismului și 
păcii în lume. A fost subliniată, de 
asemenea, dorința intensificării, in 
continuare, a conlucrării dintre cele 
două parlamente pe plan internațio
nal, in vederea sporirii contribuției 
la soluționarea problemelor cu care 
se confruntă astăzi omenirea, pen
tru crearea unui climat de pace, 
securitate și înțelegere in lume.

Biroul Marii Adunări Naționale a 
oferit un dineu in onoarea delega
ției parlamentare din R.D. Germană.

în aceeași zi, membrii delegației 
parlamentare a R.D. Germane au 
depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

(Agerpres)

Enescu"

Mozart, „Cvartetul nr. 2“ de Tip
pett și „Cvartetul harpelor op. 74“ 
de Beethoven.

în aceeași sală de concerte,. Corul 
de copii al Radioteleviziunii, sub 
bagheta Eugeniei Văcărescu-Ne- 
cula (acompaniament la pian reali
zat de Martha Joja), a prezentat un 
program câre a reunit lucrări din 
literatura noastră muzicală contem
porană, precum și creații de gen 
din patrimoniul universal.

(Agerpres)

România, am început șirul înregis
trărilor, al turneelor : București, 
Ploiești, Brașov, Sa tu Mare, Cluj- 
Napoca. Aveți și un public deose
bit de receptiv la nou, la paginile 
interesante care propun soluții ori
ginale.

— Puteți face comparații deci : 
cum vi se pare „vocea" româneas
că in concertul internațional, in 
peisajul acestui ultim deceniu ?

— Este o voce distinctă, nu are 
stridențele altor școli de compozi
ție ; o prodigioasă revelație a sune
tului, o bogată imagistică ce te 
transportă intr-o altă dimensiune, 
spre o muzică intimă, liniștită, dar 
plină de adincime, de energie, cu 
un pronunțat ethos românesc. Nici 
o tendință spre șoc, spre epatare, 
culoarea înseamnă invitație spre 
profunzime, spre meditație.

Smaranda OȚEANU

Vivaldi (în. „Jocuri"). Offenbach 
(in „Comediantul"). Villa Lobos (in 
„Aria"), Schnitke (in „Pro și con
tra") 'și Albinoni (in „Cunoaștere", 
o tulburătoare metaforă a dramei 
existențiale). Dacă in baletul „Idio
tul" demersul artistic este orientat 
in special spre revelarea tragismu
lui intens, propriu atit romanului 
dostoievskian cit și simfoniei Iui 
Ceaikovski, paleta expresivă folo
sită in baletul „Ziua nebună" ■ cul
tivă prin excelență culorile vii și 
formele galante ale comediei bufe, 
șarjând cu un umor de calitate o 
anumită atmosferă ce poate părea 
astăzi desuetă, dar care era specifi
că timpului și spațiului evocat. 
Adevărate aforisme, cele șase pie
se coregrafice au demonstrat — o 
dată cu performanțele cu totul re
marcabile ale unor balerini ca Va
lentina Morozova, Valeri Mihai- 
lovski, Viaceslav Muhamedov, 
Olga Kalmikova. Rustan Kupriev 
sau Oleg Timurșin — unitatea con
cepției regizorale in diversitatea 
ilustrațiilor sonore și implicit a 
dansurilor.

Șerban NICH1FOR

contribuția unor compozitori de 
faimă pentru noile școli mu
zicale naționale. Cvartetul de 
Janacek reprezintă o transfigu
rare după nuvela „Sonata Kreu- 
tzer" de Tolstoi, scriere la care 
Enescu se referise opunind aprin
derile pasiunilor fizice funcției 
purificatoare a muzicii. După o 
primă parte ca o glosă, o mișcare 
plină de introspecții lucide, tai
nică in partea a treia și Un final 
adine confesiv. terminat cu un 
motiv de interogare (rămas fără 
răspuns), iată un „scenariu" care 
permite o desfășurare tehnico-in- 
terpretativă amplă.

Cvartetul „Dolezal" ne-a prilejuit 
lectura artistică a unui text mu
zical datorat unui mare compozitor, 
devenit ..clasic contemporan". Iar 
suplimentele, generos oferite unui 
public insistent, din creația unui 
conațional ceh. Jiri Pauer. au adus 
două crimppie de muzică nouă, în
cheind o seară aleasă de muzică.

Euqen PRICOPE

Cronica
La 23 septembrie, ministrul afa

cerilor externe, tovarășul Stefan 
Andrei. a primit pe Sergio Cattani, 
nou) ambasador extraordinar și p,e- 
nipotențiar al Republicii Italiene in 
Republica Socialistă România, in ve
derea prezentării scrisorilor de acre
ditare.

★
Ministrul apărării naționale al 

Republicii Socialiste România, ge- 
neral-colonel Constantin Olteanu, a 
adresat o telegramă de felicitare 
ministrului apărării populare al Re
publicii Populare Bulgaria, general 
de armată Dobri Djurov, cu prilejul 
celei de-a 41-a aniversări a Zilei 
Armatei Populare Bulgare.

Cu același prilej, colonel Nikola 
Krivlev. atașatul militar, aero și 
naval al R.P, Bulgaria la București, 
s-a intilnit cu militari din trei uni
tăți ale armatei noastre cărora Ie-a 
vorbit despre semnificația evenimen
tului aniversat. Participanții au vi
zionat o fotoexpoziție cuprinzînd 
aspecte din viața și activitatea mi
litarilor Armatei Populare Bulgare 
și filme puse la dispoziție de Am
basada R.P. Bulgaria,

„ *
Cu prilejul încheierii misiunii sale 

în țara noastră, ambasadorul Repu
blicii, Populare Ungare la București, 
Miklos Barity, a oferit, luni, o 
recepție.

Au participat Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai altor minis
tere și instituții centrale, oameni de 
cultură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

★
La invitația Comitetului foștilor 

luptători și veteranilor de război im- 

Specialistul în confruntare cu exigențele
de „ultimă oră“ ale profesiei

(Urmare din pag. I)

se incorporează. Un produs electro
tehnic deci pOate să imbâtrinească 
moral și intr-o lună, intr-un' an, 
maximum doi ani.

— Termene foarte strinse de su
praviețuire.

— Pentru că electrotehnica a evo
luat enorm față, de exemplu, acum 
35 de ani, cînd lua ființă institutul 
nostru.

— Ce anume i-a marcat evoluția?
— Progresul tehnic, in general. 

Un exemplu doar in această privin
ță : astăzi, un produs din sferă elec
trotehnicii dacă nu este electronizat 
nu-i. competitiv. Scurt și cuprinză
tor.

— Să înțelegem de aici că electro
tehnica este una din ramurile cu 
„frontieră" și spre alte ramuri ?

— Nici n-ar fi de conceput altfel 
într-o lume a multiplelor și nece
sarelor conexiuni. Cîți cercetători 
electrotehnicieni „puri" credeți câ 
avem în institut ?

— Nu știm. Totuși, zicem că nu 
ne hazardăm afirmind : imensa ma
joritate.

—■ Eroare. Sint doar circa 30 la 
sută. - .

— Restul ?
— Electroniști, automatist!, chi- 

miști. fizicieni, biologi-ecologi etc.
— Biologi-ecologi ?
— Produsele electrotehnicii româ

nești sint gindite din start la nive
lul și la exigențele standardelor e- 
cologice mondiale. Și nu numai atit: 
ele sint concepute să corespundă și 
standardelor climatice in condițiile 
de frig polar sau de mediu ecuato
rial. Sint toate aceste condiții ale 
competitivității în domeniul electro
tehnicii in care tara noastră se stră
duiește și reușește să tină pasul.

— Să revenim la idee.
— De fapt nu ne-am depărtat 

deloc de idee. Angajarea atitor teh
nici „de graniță" in tehnica unui 
produs stimulează, obligă la cerce
tarea în grupe interdisciplinare. Mai 
e nevoie să demonstrăm cit de nece
sare sint, in aceste condiții, stăpi- 
nirea profesiei, lărgirea orizontului 
de cunoștințe in general, efortul de 
a-ți împrospăta, recicla, îmbogăți 
potențialul de informații ?
— Pledați cumva pentru omul 

pregătit... enciclopedic în dauna 
specializării stricte ?

— Ba pledăm pentru specializarea 
pînă-n pinzele albe — „dilema" asta 
a căpătat de mult rezolvare pe plan 
mondial — îmbinată cu efortul de 
acumulare a cunoștințelor funda

FOTBAL. • Rezultatele meciu
rilor din etapa a Vil-a : Rapid — 
Steaua 1—2, Corvinul — F. C. Bi
hor 5—1, Sportul studențesc — Po
litehnica Timișoara 2—2. „U" Cluj- 
NapOca — S. C. Bacău 2—1. F.C.M, 
Brașov — F. C. Argeș 1—0, F. C. 
Olt — Petrolul 0—0, Chimia — 
A.S.A. 3—1. ® Partida Gloria Bu
zău — Universitatea Craiova se va 
juca astăzi, iar Dinamo — Victo
ria joi. 26. septembrie • în clasa
ment, conduce Steaua, cu 14 puncte 
din 7 meciuri, urmată de Universi
tatea Craiova — 11 p„ Corvinul, 
Sportul studențesc și Dinamo 
cite 8 p. (dar ultimele două echipe 
au cite un meci restanță) • Meciu
rile etapei a VlII-a vor avea loc în 
zilele de 28 și 29 septembrie • Di
vizia B : in seria I. conduc Poli
tehnica Iași — 13 p, și Oțelul Galați 
— 12 p. Duminica viitoare, la lași, 
ele se vor intilni intr-o partidă pli
nă de interes. Seria a Il-a are în 
frunte pe Flacăra Moreni — 12 p. 
și C. S. Tirgoviște — 10 p. în se
ria a IlI-a, la egalitate de puncte 
(cit® 12 p.) — Gloria Bistrița, F.C. 
Maramureș și Jiul. Duminica vi
itoare, la Petroșani, unul dintre 
derbiurile seriei, Jiul — F. C. Mara
mureș.

RUGBI. După ce pierduse în fața 
Farului cu 150—0. iată că în etapa 
a IV-a Universitatea Timișoara a 
învins pe Dinamo București cu 
9—7 1 E drep că. de astă dată, ti
mișorenii au aliniat prima lor for

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează:
Vineri 27 septembrie 1935. Admi

nistrația de Stat Loto-Pronosport 
organizează cea de-a treia tragere 
a MARILOR CÎȘTIGURI LOTO 
din acest an. Tragerea va consta 
din două faze, cuprinzind 3 extra
geri care totalizează 27 numere ex
trase, La faza I se vor efectua 2 
extrageri „legate", prima de 9 nu
mere din 90 și a doua de 9 numere 
din restul de 81 rămase (ca Ia orice 
tragere obișnuită Loto). Faza a H-a

ziSei
potriva fascismului, o delegație a 
Federației naționale a deportaților, 
internaților, rezistenților și partiza
nilor (F.N.D.I.R.P.) din Franța, con
dusă de Armand Esteve, membru al 
prezidiului acestei organizații, a 
efectuat o vizită in România, intre 
17 și 22 septembrie.

Delegația a avut convorbiri cu pre
ședintele Comitetului foștilor luptă
tori și veterani de război împotriva 
fascismului, general-locotenent (r) 
Neagu Andrei.

Delegația a vizitat obiective eco- 
nomico-sociale din Capitală, jude
țele Brașov și Prahova și a depus 
coroane de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și patriei, pentru socialism, 
precum și la Monumentul eroilor 
francezi din Cișmigiu.

★
Ansamblul Artistic Central al Ar

matei Polone, care se află in turneu 
în țara noastră, a prezentat luni 
seara, pe scena Operei Române din 
Capitală, un spectacol de gală.

Au participat cadre din conducerea 
Ministerului Apărării Naționale, a 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ai U.T.C. 
și ai unor instituții de cultură și 
educație socialistă, generali și ofițeri 
superiori, ziariști, un numeros pu
blic. Au participat, de asemenea, 
membrii Ambasadei R.P. Polone, 
atașați militari acreditați în țara 
noastră.

în perioada 10—23 septembrie, 
Ansamblul Artistic Central al Arma
tei Polone a mai susținut reprezen
tații la Slatina, Craiova, Tg. Jiu, 
Petroșani, Sibiu, Alba Iulia, Făgăraș, 
Brașov și Ploiești.

(Agerpres)

mentale din tehnicile cu care profe
sia are impact. Este tocmai rolul 
colectivelor interdisciplinare de cer
cetare in care „conviețuiesc" pașnic, 
fac inevitabil transfer de informa
ții, creează oameni de diverse spe
cialități de care aminteam. Nu 
avem de ales, trebuie să acționăm 
astfel. Timpul presează continuu, 
nu-ți lasă nici o clipă de „respiro". 
Dacă in alte domenii un produs — 
s-a calculat asta — poate rezista la 
erodarea morală circa zece ani, în 
electrotehnică, cum spuneam, uzura 
se produce in maximum doi ani. 
Trebuie să reinnoiești mereu, mereu 
nu numai produsul, ci și cunoștin
țele.

— Ce se întreprinde pentru a 
contracara răminerea in urmă in 
domeniul acumulării de cunoștințe a 
cercetătorului ?

— Răminerea în urmă nu trebuie 
lăsată să se producă. De acționat 
se cuvine acționat preventiv. N-avem 
un „brevet" propriu in această di
recție. Participarea cercetătorilor la 
simpozioane, sesiuni de comunicări, 
doctorate, lucrări destinate publică
rii in reviste pin țară și străinătate, 
afirmarea ' in creația științifică — 
anul trecut s-au înregistrat in in
stitut 120 de invenții — sint tot atî- 
tea forme de antrenare in marato
nul menținerii in formă al specia
listului. Pină și calificativul activi
tății de sfîrșit de an reprezintă un 
stimul în această direcție.

— Și chiar toate merg „ca pe 
roate" în această privință ?

— N-a afirmat nimeni așa ceva. 
Constatăm, desigur, diferențe in 
stadiile de pregătire, în efortul per
sonal de pregătire. Sint. de pildă, 
tineri care n-așteaptă numărul ani
lor pentru afirmare. Se ocupă de pe 
acum de roboți industriali, de mari 
probleme tehnice. Au acuitate, per
cep noul, dezvoltă idei inedite, sint 
la curent cu ce fac alții. Unii insă 
sint mai puțin silitori. Viața selec
tează, reașază valorile necontenit. 
Totul e să știi pe cine pui în postul- 
cheie, car^j să afirme creația tehni
că. ingeniozitatea. Unii sint mai 
aplecați spre practică, alții sint im
batabili la teorie. Și practicienii, și 
teoreticienii au insă un loc distinct 
sub soarele... institutului. Ne aștep
tam insă să ne întrebați de... fîntîna 
la care facem apel pentru a astim- 
păra setea de informații, de cunoș
tințe a cercetătorului 1

— Aveam in vedere și o aseme
nea întrebare. Problemă asupra că
reia vom stărui intr-un număr vii
tor al ziarului nostru.

mație, nu rezervele, ca în prece
dentul lor meci, de pomină, de la 
Constanța. Sint însă și alte semne 
neplăcute în campionatul de rugbi : 
la Arad, meciul Gloria — Farul a 
fost întrerupt de arbitru in min. 
20. la scorul de 0—6. din cauza unor 
grave încălcări ale disciplinei spor
tive.

HANDBAL. Duminică, la Con
stanța, in primul dintre derbiurile 
campionatului național : Politehnica 
Timișoara — Steaua 25—25. Ieri, 
Dinamo — Steaua 26—25 (14—12) și 
Politehnica Timișoara — H.C. Minaur 
16—15 (7—8).

BOX. La Balcaniadă, care s-a 
desfășurat la Sofia, cu participarea 
formațiilor din România, Bulgaria, 
Iugoslavia și Grecia, au cîștigat 
titlurile de campioni boxerii noștri 
Nicolae Talpoș (57 kg) și Dănuț Lu- 
gigan (71 kg).

„CUPA TIPOGRAFILOR". Iată 
ciștigătorii celei de-a Vlî-a ediții a 
acestei competiții de masă : volei 
feminin : echipa Combinatului po
ligrafic „Casa Scinteii" București ; 
volei masculin : echipa Tipografiei 
Băncii R.S.R. București : șah mas
culin : Carmel Roșea — întreprinde
rea poligrafică „Informația" Bucu
rești ; șah feminin : Maria Necșe — 
I. P. Cluj-Napoca : tenis de masă 
masculin : Adrian Mărăndici — I. P. 
Brașov : tenis de masă feminin : 
Aritia Mihalcea — I. P. Galați, 

a MARILOR CÎȘTIGURI LOTO va 
consta dintr-o singură extragere 
de 9 numere din 90. la care se a- 
tribuie AUTOTURISME „DACIA 
1300" (acestea se atribuie și la faza 
I) și excursii in R.P. Ungară. Im
portant este faptul că la această 
tragere (extragerea a treia), se asi
gură minimum 3 500 lei pentru 3 
numere din 9 extrase (excursie și 
eventuala diferență in numerar).

JOi 26 septembrie este ULTIMA 
ZI DE PARTICIPARE.

t V
20.00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie • Cam

pania agricolă de toamnă — ritm, 
calitate, eficientă © Experiența 
fruntașilor — un bun al tuturor 
..Recordmenii griulul“ reco
mandă...

20,30 Teatru TV (color): ..Frumosul
cotidian", de Ion Bucheru.

21.50 Telejurnal
22.00 Închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică, timpul probabil pen
tru intervalul 24 septembrie, ora 20 — 
27 septembrie, ora 20. în țară: Vreme 
in răcire, in toate regiunile tării. Ce
rul va fi variabil, cu innorări mai ac
centuate in regiunile din nordul și 
estul țării, unde pe alocuri vor cădea 
ploi, care vor avea și caracter de 
averse. în celelalte regiuni, ploi izo
late. Vîntul va prezenta intensificări 
in Moldova, în cea mai mare parte 
a Munteniei, Dobrogea, din sectorul 
nord-vestic. Temperaturile minime vor 
oscila intre 3 și 13 grade, mai ridi
cate la început in sud, dar mai cobo- 
rite în ultima noapte în nordul și 
centrul tării, unde se va produce bru
mă. Temperaturile maxime vor fi cu
prinse între 15 și 25 de grade, mai ri
dicate în sud-vest. în vestul tării se 
va produce ceată. In București: Vre
me în răcire. Cerul va ii variabil, fa
vorabil ploii de scurtă durată. Vîntul 
va sufla slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila între 8 
și 12 grade, iar maximele între 23 si 
25 de grade.

VACCINARE 
ANTIPOLIOMIELITICĂ

In intervalul 25—30 septembrie 
a.c. se va desfășura prima etapă 
din cadrul celei de-a doua campanii 
anuale de imunizare antipoliomieli- 
tică.

Vor fi primovaccinați copiii născuți 
între 1 februarie — 31 iulie 1985 și 
cei neprezentați la primovaccinare, 
in campaniile anterioare.

La această imunizare sint invitați 
să se prezinte la dispensarele me
dicale cu copiii din grupele men
ționate atit localnicii, cit și familiile 
cu domiciliul flotant sau cei care, 
in intervalul respectiv, se află în 
alte localități decit cele in care 
locuiesc.

(Agerpres)

Ritmul înnoirilor 
la Shenzhen

XI’AN. O localitate situată în 
centrul Chinei, cu adinei rezonan
te in istoria multimilenară a aces
tei țări. Pe parcursul a aproape
1 200 de ani, ea a fost capitala a 
12 dinastii; din care unele — Zhan, 
Qin, Han, Sui și Tang — renumite 
pentru măreția epocii lor. Firesc 
deci ca pretutindeni în această 
zonă să găsești multiple mărturii 
rămase în timp — pagode, palate, 
morminte — toate fiind accesibile 
vizitatorilor. Și totuși, acest lea
găn de istorie și civilizație este 
departe de a-și fi dezvăluit toate 
misterele. Nu cu multă vreme in 
urmă, XI’AN-ul stîrnea interesul 
întregii lumi...

Martie, 1974. Niște țărani care 
săpau o fintină la marginea ora
șului au făcut, din întimplare, o 
descoperire senzațională. Ei au lo
calizat mormintul împăratului Qin 
Shi Huang’s, din timpul dinastiei 
Qin, dimensiunile și caracteristi
cile lui unice făcîndu-i pe multi 
specialiști să-l considere a opta 
minune a lumii. Mormintul pro- 
priu-zis, unde se află sarcofagul 
suveranului și podoabele funerare, 
la care incă nu s-a umblat, este 
păzit de „o armată" din 8 000 de 
soldați — cavalerie și infanterie 
— dispusă în dispozitiv de luptă. 
Statuile, căci despre statui repre- 
zentind armata imperială este 
vorba, au fost așezate în trei ga
lerii subterane, la o adincime de 
5—6 metri, ele ocupind 20 000 mp. 
întrucît stilpii din lemn care sus
țineau plafoanele au ars, acestea 
s-au prăbușit peste statui, deterio- 
rind multe din ele. Abia după 
cinci ani de muncă migăloasă, cind 
au fost reconstituite, fragment cu 
fragment, fiecare statuie în parte, 
a fost deschis publicului muzeul 
amenajat deasupra galeriei cen
trale. Priveliștea care ți se înfă
țișează este impresionantă, O 
poartă pentru cunoașterea trecutu
lui — pe care o trec zilnic 11 000 
de vizitatori. Specialiștii vor mai 
avea nevoie de multi ani de mun
că tenace pentru a scoate la lumi
nă și pentru a da acestui vestigiu 
grandoarea de odinioară.

Directorul muzeului ne poartă 
cu gindul cu peste 2 000 de ani în 
urmă. Acum se știe cu precizie : 
700 000 de oameni au lucrat 30 de 
ani la construcția acestui mormînt. 
Statuile, in mărime naturală — oa
menii au înălțimea între 1,80 și 
1,96 m, iar caii — lungimea de
2 m și Înălțimea de 1,5 m — au 
fost realizate din ceramică turnată 
in matrițe. Numai puține dintre 
ele, reprezentindu-i pe demnitari, 
au fost sculptate. Fizionomia sta

O imogine semnificativă pentru ritmul de dezvoitare pe care-I cunoaște regiunea Shenzhen

ZIUA NAȚIONALĂ A ARABIEI SAUDITE

Maiestății Sale
FAHD 1BN ABDULAZIZ AL-SAUD

Regele Arabiei Saudite
RIAD

Cu ocazia Zilei naționale a Regatului Arabiei Saudite îmi face plăcere 
să vă transmit, in numele poporului român și al meu personal, cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, de • pace și prosperitate pentru 
poporul prieten saudit.

Poporul Arabiei Saudite a sărbă
torit la 23 septembrie ziua sa na
țională, marcind împlinirea a 53 
de ani de la actul memorabil al 
reunirii intr-un singur stat a dife
ritelor părți ale teritoriului actual.

Ocupind cea mai mare parte a 
Peninsulei Arabia, regatul saudit 
are o întindere de 2 149 690 kmp și 
o populație de aproximativ 8 mi
lioane de locuitori. Din anul 1938, 
cind s-a descoperit petrol, sub 
nisipurile deșertului, ce cuprinde 
trei sferturi din teritoriul național, 
destinele țării s-au schimbat radi
cal. Producția de țiței a crescut an 
de an, Arabia Saudită situindu-se 
intre cei mai mari producători de 
petrol din lume, iar în ce privește 
exportul se situează pe primul loc.

Imensele resurse de „aur negru", 
evaluate la circa 170 miliarde de 
barili (un baril — 159 litri) asi
gură tării venituri anuale in va
loare de peste 100 miliarde de do
lari, din care o bună parte sint 
folosiți în scopul diversificării eco
nomiei, al creării unor noi sectoare 
de activitate. Astfel, în ultimii 
cinci ani, pentru dezvoltarea eco
nomiei au fost alocate anual apro
ximativ 60 miliarde de dolari, 
realizindu-se numeroase obiective 
de primă importanță pentru pro
gresul țării : rafinării, uzine side
rurgice, conducte petroliere, între
prinderi ale industriei ușoare și al
tele. între marile obiective indus
triale înălțate in ultima vreme se 
numără cele de la Yanbu, pe coas
ta Mării Roșii, și de la Jubail, pe 

tuilor este cit se poate de fireas
că, ea infățișind sentimentele oa
menilor care pleacă la luptă. Va
loarea documentară a acestei des
coperiri este considerată ca ines
timabilă. Ea probează nivelul ri
dicat de civilizație, în domeniul 
construcțiilor,, tehnologiei metale
lor și al ceramicii, al artelor și al 
meșteșugului armelor, atins de po
porul chinez la începutul epocii 
feudale. Dar mai presus de orice 
ea probează trăsăturile definitorii 
ale poporului chinez — iscusința, 
priceperea și hărnicia, vocația con
strucției și dragostea de frumos.

Sînt trăsături cărora timpul pre
zent. socialist, le-a conferit o nouă 
strălucire.

SHENZHEN. O localitate situată 
pe litoralul Mării Chinei de Sud,

însemnări de călătorie 
din R. P. Chineză

cu profunde semnificații pentru 
dezvoltarea impetuoasă înregistrată 
în ultimii ani practic de toate zo
nele țării. Și aceasta — așa cum 
s-a subliniat pretutindeni pe par
cursul vizitei noastre — mai ales 
după cea de-a treia Plenară a ac
tualului Comitet Central al P.C. 
Chinez, care, în 1979, a adoptat o 
hotărîre deosebită, menită să con
tribuie la accelerarea procesu
lui de înfăptuire a „celor patru 
modernizări". De la etajul 34 
al unei clădiri aflate în con
strucție, gazdele ne prezintă, re
trospectiv, cîteva momente semni
ficative din istoria de numai 5 ani 
a orașului. Din toate părțile, ora
șul pare împresurat de macaralele- 
gigant ce înalță grupuri de cîte 
4—5 zgîrie-nori, între 17 și 53 de 
etaje. „Pe locul unde se vede gara 
era o orezărie. Dincoace, unde 
distingem un modern complex co
mercial. se afla un lac-crescătone 
de pești. A fost dislocat și mișcat 
din loc un munte pentru a se ni
vela terenul și a-1 ridica cu 1,5—2 
m, îneît să devină bun pentru con
strucții".

Aici, la Shenzhen, se construiește 
mult. Și-au dat întîlnire con
structori din întreaga țară. Cei mai 
buni. Peste 130 000 de oameni. 
Calculele arată că un etaj este 
înălțat in 2—3 zile, iar un edifi
ciu de 10 000 mp în numai 3—4 
luni. Mai intîi, in baza unei con
cepții arhitectonice moderne, au

. X. " 'Sț
• ..........

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

țărmurile Golfului. Cu doi ani In 
urmă, in această țară au fost date 
în folosință cea mai mare instala
ție de desalinizare a apei din lume 
și unul din cele mai mari aeropor
turi din Orientul Mijlociu. Se află 
în curs de desfășurare ample pro
grame de cercetări geologice pen
tru descoperirea de noi bogății mi
nerale, rezultatele de pină acum 
indicind existența unor zăcăminte 
de aur, cupru, crom și alte mine
rale utile. Totodată, se extind su
prafețele irigate, obținindu-se o 
creștere a cantităților de produse 
vegetale și animale.

Acțiunea de valorificare a resur
selor naturale urmează să continue 
în ritm susținut, așa cum o arată 
planurile Companiei naționale pen
tru industrializare, care își propu
ne realizarea, pină in 1990, a unor 
mari obiective : citeva combinate 
petrochimice, o uzină siderurgică, 
o fabrică de camioane și altele.

Animat de sentimente de priete
nie față de popoarele arabe, față 
de toate popoarele care au pășit pe 
calea dezvoltării de sine stătătoa
re. indiferent de orînduirea socială, 
poporul român urmărește cu inte
res și simpatie eforturile poporu
lui saudit în direcția propășirii 
țării, a modernizării șf dezvoltării 
economiei, manlfestindu-și dorința 
ca legăturile prietenești româno- 
saudite, colaborarea dintre țările 
noastre să cunoască o continuă 
dezvoltare pe multiple planuri, in 
interesul reciproc, al cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale.

fost trasate bulevarde și străzi 
largi. Apoi, în ordinea unei prio
rități bine definite, au fost ridi
cate edificiile publice, blocurile de 
locuințe, cele social-culturale și o 
vastă rețea comercială. De la mo
desta localitate ce avea 20 000 de 
locuitori și nici o casă cu etaj. 
Shenzhen-ul a devenit o. adevă
rată metropolă cu peste 300 000 
de locuitori, centru administrativ 
și financiar al uneia din cele pa
tru zone economice speciale, me
nite să contribuie la accelerarea in
troducerii tehnicii și tehnologiilor 
avansate, a metodelor moderne de 
conducere a activității economice, 
la pregătirea și calificarea cadrelor 
necesare întregii economii chineze.

Același ritm trepidant caracteri
zează și dezvoltarea zonei econo
mice speciale în ansamblul ei. 
Zona cuprinde un perimetru cu o 
suprafață de 327,5 kmp. în patru 
ani, aici au fost încheiate cu unele 
firme străine 2 630 de con
tracte, în diferite sectoare de acti
vitate. Ca urmare, de la 2—3 ate- 
liere de unelte agricole, cîte exis
tau înainte de 1979, la sfîrșitul lui 
1984 funcționau 500 de mari între
prinderi industriale. Ramurile in
dustriale de bază sînt electronica, 
masele plastice, construcțiile me
talice. mobila, textilele, confecțiile 
etc. La acestea se adaugă un comerț 
viguros, orientat cu prioritate pen
tru schimbul de mărfuri extern.

Acesta este Shenzhen-ul de azi. 
Dar care, sigur, nu va semăna cu 
cel de mîine. Pentru că dezvolta
rea lui, ca și a întregii zone eco
nomice speciale, este proiectată să 
continue, în același ritm, încă 
10—20 de ani.

Transformările din zona Shen
zhen, sub aspect economic, social 
și spiritual, reprezintă. în mic. 
amplul proces de modernizare și 
dezvoltare înregistrat în ultimii 
ani în China pe teritoriul întregii 
țări. Datele statistice sînt cit se 
poate de edificatoare în acest sens. 
Pe durata a patru ani, din 1381 
pină în 1984, producția agricolă a 
Chinei a sporit în fiecare an cu o 
rată medie de 10.3 la sută, în timp 
ce producția industrială a cunoscut 
un ritm mediu de creștere de 9 la 
sută.

Iată, așadar, două localități pe 
harta Chinei.

XI’AN — o poartă pentru cu
noașterea- trecutului plin de glorie 
și măreție.

SHENZHEN - o poartă larg 
deschisă spre viitor.

Aurel PAPADIUC
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NAȚIUNILOR UNITE MIJLOCIU
începerea dezbaterilor de politică generală

NAȚIUNILE UNITE 23. Trimisul 
Agerpres, Nicolae Chilie, transmite: 
în plenara Adunării Generale a 
O.N.U. au început luni 
de politică generală, etapă 
tantă a actualei sesiuni, in 
căreia șefii de delegații ai ____
membre expun pozițiile de principiu 
si propunerile guvernelor lor in legă
tură cu căile de rezolvare a multi
plelor și complexelor probleme de 
pe agenda lucrărilor din acest an ale 
Națiunilor Unite, care reprezintă în 
fapt și gravele probleme ce con
fruntă lumea contemporană.

Primul vorbitor a fost Jose Sar
ney. președintele Braziliei, țară care, 
potrivit tradiției, inaugurează în fie
care an dezbaterile generale la se
siunile Adunării Generale a O.N.U.

Vorbitorul a subliniat că Națiunile 
Unite au avut și au menirea de a nu 
servi ca un instrument al celor pu
ternici, ci de a constitui o tribună 
pentru glasul țărilor mai mici, al 
celor care nu au nici armate, nici 
arsenale militare, nici un veto pen
tru a impune sau împiedica adop
tarea de decizii. în context, sel'ul 
statului brazilian a evidențiat rolul 
și. importanta deosebită ale O.N.U. 
in lumea contemporană, ca instru
ment de apărare a normelor dreptu
lui internațional, de promovare a dia
logului și cooperării si de 
dare a păcii.

Președintele Braziliei s-a 
apoi pe larg la focarul de 
periculos care s-a creat în 
Centrală și a insistat asupra necesi
tății soluționării problemelor din a- 
ceastă regiune pe cale politică, paș
nică, prin negocieri. Brazilia, a spus 
el. este adepta principiului autode
terminării popoarelor, a principiului 
obligatoriu al neintervenției, a solu
ționării pe cale pașnică a disputelor, 
a dezamorsării încordării din rela
țiile Est-Vest. Noi respingem politi
cile antagoniste de bloc. Ne pronun
țăm pentru primatul negocierilor 
supra demonstrațiilor periculoase 
forță.

Șeful statului brazilian a vorbit 
larg despre marile inechități 
tente 
diale. 
crizei 
riilor 
in curs de dezvoltare, apreciind 
acestea plasează la ordinea zilei, ca o 
problemă extrem de urgentă, res
tructurarea actualului sistem al 
lațiilor economice internaționale.

în încheiere, vorbitorul a apreciat 
că responsabilitatea cea mai de sea
mă a O.N.U. o constituie menți
nerea și întărirea păcii. El a decla
rat că la a 40-a aniversare a Na
țiunilor Unite se cer depuse eforturi 
pentru revit.alizarea organizației 
mondiale.
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în discursul său, secretarul de stat 
al S.U.A., George Shultz, a decla
rat, intre altele, că principiile și 
obiectivele Cartei O.N.U. elaborate 
acum patru decenii, care stabilesc 
normele de conduită internațională 
a statelor. își mențin pe deplin ac
tualitatea.

Vorbitorul a apreciat că. In eta
pa actuală, comunitatea 
nală este confruntată cu 
categorii de probleme : 
de democrație și justiție 
poarelor, menținerea și consolidarea 
păcii și stabilității la scară globa
lă. asigurarea progresului și prospe
rității tuturor națiunilor. Vorbitorul 
a adăugat că unul din cele 
presionante procese din 
postbelică l-au constituit 
marea imperiilor coloniale 
sul la independență al unui 
număr de state, care au 
membre ale Națiunilor Unite. Vechile 
imperii, a declarat vorbitorul, tre
buie să accepte această realitate 
postbelică a autodeterminării și 
independenței naționale.

După ce a prezentat poziția cunos
cută a S.U.A. față de conflictele din 
diferite regiuni ale lumii. George 
Shultz a vorbit pe larg despre rapor
turile sovieto-americane. arătînd că 
..realitatea epocii nucleare a impus 
Statelor Unite și Uniunii Sovietice 
să se angajeze, in ultimii ani, 
t.r-un dialog care a fost o încercare 
fără precedent intre doi adversari de 
a controla competiția și de a evita 
războiul"'.

în context, el a arătat că guvernul 
S.U.A. acordă importanța cuvenită 
convorbirilor sovieto-americane pri
vind armele nucleare și cosmice, dar 
a adăugat, că ..progresele la Geneva 
sint lente".

Secretarul de stat american s-a re
ferit. de asemenea, la insemnătatea 
intilnirii din noiembrie a.c. de la 
Geneva dintre conducătorii S.U.A. și 
U.R.S.S. Noi dorim ca ea să dea un 
nou impuls dialogului asupra unei 
game largi de probleme în care sint 
angajate cele două părți — a spus el.

în încheiere, G. Shultz a subliniat 
că la cea de-a 40-a sesiune a O.N.U., 
..sarcina noastră acum, cind privim 
spre secolul următor, este de a în
văța ca lucrurile ce ne unesc — do
rința de pace, sau de bunăsta
re materială —. așa cum apare 
ea în documentul constitutiv al 
O.N.U., este cu mult mai importan
tă decît lucrurile ce ne divizează".

S-a remarcat faptul că din dis
cursul american nu au lipsit unele 
accente polemice pe linia pozițiilor 
cunoscute ale actualei administrații 
republicane, precum și încercările de 
a justifica efortul masiv de înarmare 
al S.U.A. din ultima perioadă.
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Războiul nuclear ar pune sub semnul întrebării 
însăși existența omenirii

- avertizează studii prezentate la Washington
WASHINGTON. — In cadrul con

ferinței cu tema „Urmările medi
cale ale unui război, nuclear", care 
se desfășoară la Washington, au 
fost prezentate mai multe studii, 
elaborate de Institutul, de medicină. 

Academiei de științe a 
care se relevă, o dată 
riscurile grave 
pentru 

declanșarea
Unul dintre aceste docu- 

realizat de David Greer, 
Facultății de medicină a

filială a
S.U.A., in 
mai mult, 
prezintă 
omului 
atomic, 
mente, 
decanul
Universității Brown, și cercetătorul 
Lawrence Rifkin, arată că persoa
nele ce ar rămine in viată în urma.

1 unui eventual război atomic ar

care le 
supraviețuirea, 
unui conflict

avea de suferit de pe urma, dozei 
mari de radiații, care provoacă dis
trugerea 
uman, fiind astfel lipsit de apărare 
în fața maladiilor infecțioase.

Un alt raport prezentat la con
ferință. citat, de asemenea, de 
agenția Reuter, arată că in urma 
unui atac nuclear efectuat cu arme 
atomice avind capacități explozive 
de 100 megatone. ar pieri 35 mili
oane oameni, și aceasta in cazul in 
care ar fi vizate in exclusivitate 
obiective militare, și nu zone locui
te de populația civilă, delimitare 
care, după cum se apreciază, este 
practic imposibil de realizat, in con
dițiile unei conflagrații atomice.

leucocitelor. organismul

• Noi ciocniri în Liban ® Re
uniune consacrată examinării 
situației actuale a mișcării 

palestiniene
BEIRUT 23 (Agerpres). — La Bei

rut situația a rămas Xincordată. luni, 
după luptele izbucnite'.duminică sea
ra intre milițiile mișcării politico- 
militare șiite „Amal" și milițiile 
druze ale Partidului Socialist Pro
gresist. desfășurate in zona liniei de 
demarcație dintre sectoarele de est 
și de vest ale capitalei.

Starea de tensiune s-a menținut 
pe parcursul zilei de luni și în ora- 
șul-port Tripoli, din nordul țării, 
unde — potrivit agenției Reuter — 
au reizbucnit, după o scurtă perioa
dă de calm relativ, schimburile de 
focuri intre milițiile rivale din zonă, 
care au folosit arme automate și ar
tilerie.

Postul de radio Beirut a anunțat, 
pe de altă parte, că avioane de lup
tă israeliene au survolat, luni, 
joasă înălțime, orașul Tripoli.

la

★

Intr-un interviu, președintele Li
banului, Amin Gemayel, a chemat 
toți libanezii să reglementeze în co
mun criza internă gravă din țară 
prin reconciliere națională și dialog 
și nu prin utilizarea armelor.

BAGDAD- _ 23 (Agerpres). — La ' 
Bagdad au început lucrările unei 
reuniuni comune a Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei. Biroului președin
ției Consiliului Național Palestinian 
■și Comitetului Central al Mișcării 
de Eliberare Națională Palestiniană 
..Al-Fatah"-, transmite agenția Chipa 
Nouă.

Dezbaterile — care se desfășoară 
în prezența lui Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
O.E.P. — sint consacrate examinării 
situației actuale a mișcării palesti
niene și stabilirii unui plan de ac
țiune politică și in alte domenii pen
tru etapa următoare, au 
oficialități palestiniene.

declarat

Presedin- 
al R. D. 
i-a adțe-

TUNIS 23 (Agerpres). — 
tele Consiliului de Stat 
Germane. Erich Honecker, 
sat lui Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, un 
mesaj in care este subliniată do
rința R.D.G. de a sprijini consecvent 
lupta poporului palestinian pentru 
crearea unui stat propriu, indepen
dent, sub conducerea O.E.P. ca sin
gur reprezentant legitim al său — 
transmite agenția A.D.N.

R.D.G., se adaugă în mesaj, con
sideră convocarea unei conferințe 
consacrate problemelor Orientului 
Mijlociu drept singura cale de so
luționare justă și durabilă a conflic
tului din această regiune.

VIENA

Reuniunea anuală

VIENA 23 (Agerpres). — La Viena 
s-au deschis lucrările conferinței 
anuale a Agenției Internaționale pen
tru Energie Atomică (A.I.E.A.) — or
ganism specializat al O.N.U.. din care 
fac parte 120 de țări, printre care și 
România. Reuniunea va examina o 
serie de probleme politice, intre care 
și cea a controlului international asu
pra tuturor facilităților nucleare din 
Africa de Sud. precum și numeroase 
terne tehnico-științifice. în ședința 
plenară dd luni, delegații au ales pe 
ambasadorul Adonit Manouan (Coas
ta de Fildeș) in funcția de președin
te al conferinței.

A.I.E.A. are drept obiectiv promo
varea folosirii energiei nucleare in 
scopuri pașnice și prevenirea utili
zării acesteia in scopuri militare.

Consiliul pentru comerț și dezvol
tare al U.N.C.T.A.D., a cărui sesiune 
de toamnă se desfășoară la Palatul 
Națiunilor din Geneva, și-a încheiat 
dezbaterile generale. în cursul căro
ra reprezentanții celor 127 de state 
participante, intre care și România, 
și-au expus pozițiile de principiu in 
problemele aflate pe agenda reu
niunii. Vorbitorii au adus in discu
ție o gamă largă de aspecte legate 
de actuala criză economică mondială 
și de incidentele ei asupra diferitelor 
grupuri de state, in miezul dezbate
rilor aflîndu-se problema datoriilor 
externe ale țărilor in curs de dez
voltare.

Care au fost cauzele acestei op
țiuni ? încă din primele luări de 
euvint s-a subliniat că la originea 
dificultăților pe care le intimpină 
statele lumii a treia se află o mare 
diversitate'de factori. Este adevărat, 
in unele țări, factori accidentali sau 
de ordin social ori politic au jucat 
un rol important in menținerea 
unora din aceste greutăți, evocin- 
du-se astfel unele catastrofe • natu
rale. tulburări sociale și conflicte 
militare. Principala cauză insă tre
buie căutată, după opinia celor mai 
mulți vorbitori, in evoluția conjunc
turii economice externe — îndeosebi 
creșterea nivelului dobînzilor, scă
derea prețurilor la materiile prime.

Cele două „explozii" ale prețului 
la petrol (din 1973—1974 și 1979— 
1980), s-a arătat la conferință, au 
avantajat unele țări in curs de dez
voltare (producătoare de țiței) și au 
dezavantajat pe altele (neproducă
toare de țiței) : dar schimbările in
tervenite în politica financiară și ele 
credit a țărilor capitaliste dezvolta
te. care au dus la creșterea fără 
precedent a nivelului dobînzilor și 
la prăbușirea prețurilor la materiile 
prime, au afectat grav toate statele 
in cauză.

Potrivit „Raportului asupra co
merțului și dezvoltării. 1985“ —
principalul document de lucru al 
reuniunii, elaborat de secretariatul 
U.N.C.T.A.D. — în 1982, circa 80 la 
sută -din deficitul balanței de plăți 
a țărilor în curs de dezvoltare im
portatoare de petrol se datora unor 
alți factori decît scumpirea țițeiului, 
ceea ce a determinat reducerea cu 
aproape un sfert a importurilor și

intrărilor nete de capital în țările 
respective. O treime din aceste pier
deri, arată studiul amintit, au prici
nuit creșterea dobînzilor, care au 
absorbit circa 30 la sută din noile 
împrumuturi contractate in anul 
respectiv. In numeroase țări din 
America Latină — Argentina, Chile. 
Panama — dobînzile suplimentare, 
adică cele rezultate din scumpirea 
creditului după 1979. au reprezentat 
mai bine de jumătate din noile îm
prumuturi, in cazul Braziliei pro
centul fiind chiar mai mare.

Dar nu numai creșterea dobînzi
lor. ci și alte schimbări în politica 
financiară și de credit a țărilor ca
pitaliste dezvoltate au împins statele

termen mediu și lung a țărilor in 
curs de dezvoltare se formase din 
capitalurile obținute in cadrul aju
torului oficial pentru dezvoltare, al 
creditelor la export si al împrumu
turilor acordate de instituțiile finan
ciare internaționale, in 1979 ponderea 
acestor credite scăzuse la 55 la sulă ; 
în schimb, in același interval, ponde
rea creditelor provenite de la băn
cile particulare crescuse de la 10 la 
aproape 40 la șută.

Or. creditele din surse particulare 
sint acordate cu dobînzi variabile, 
care se revizuiesc la trei sau șase 
luni, spre a se realinia la nivelul 
celor practicate în operațiunile inter- 
bancare. Capitalul particular, s-a

Corespondență din Geneva de la trimisul „Scînteii"

in curs de dezvoltare intr-o gravă 
criză a datoriilor. In acest sens, o 
scrie de vorbitori s-au referit la 
faptul că problema datoriilor exter
ne nu este nouă : ea a apărut la în
ceputul anilor '60. Dar. multă vreme, 
țările debitoare n-au cunoscut difi
cultăți in rambursarea datoriilor lor, 
reeșalonarea acestora constituind 
mai degrabă o excepție decît o re
gulă.

Astăzi însă situația este alta. 
Problema datoriei confruntă, în ace
lași timp, un foarte mare număr de 
țări — aproape 100 <le state 1 — iar 
in joc sint mijloace financiare uriașe
— peste 900 miliarde de dolari 1 A- 
proape jumătate, mai exact 47 la 
sută, din datoria externă a țărilor in 
curs de dezvoltare a 1'ost contractată 
după 1978 în condiții extrem de ne
favorabile din punct de vedere al 
termenelor de plată și al costului 
creditului.

Este vorba, astfel, atît de dobîn
zile înalte, cit și de schimbările 
in însăși structura împrumutu
rilor intervenite în deceniul trecut
— schimbări care au constat în scă
derea ponderii surselor oficiale și 
creșterea ponderii băncilor particu
lare în totalul creditelor acordate 
statelor respective. Astfel, dacă în 
1971 peste 70 la sută din datoria pe

arătat Ia reuniunea de la Geneva, 
și-a asigurat o mai mare stabilitate 
propriilor sale profiluri, dar prețul... 
l-au plătit țările debitoare, asupra 
cărora a fost transferată întreaga 
povară a crizei financiare.

Implicațiile unui asemenea trans
fer au fost si sint dintre cele mai 
grele : dacă la început problema da
toriei s-a manifestat numai sub for
ma crizei plăților externe si a fost 
considerată ca un fenomen pur fi
nanciar. care interesează doar pe 
specialiști, treptat ea a cuprins nbi 
domenii (prețuri, investiții, produc
ție. piața muncii) determinind rc- 
strîngerea apreciabilă a schimburilor 
comerciale internaționale si creșterea 
fără precedent a șomajului. In felul 
acesta, criza datoriei, care a com
promis dezvoltarea economică in ță
rile rămase in urmă, amenință să 
producă grave conflicte sociale și 
tulburări politice, ale căror implica
ții nu pot fi circumscrise în frontie
rele țărilor în cauză. De aceea, ma
rea majoritate a vorbitorilor au sub
liniat necesitatea opririi de urgență 
a procesului de degradare a situației 
economice internaționale. îndeosebi 
a țărilor în curs de dezvoltare, prin 
realizarea de înțelegeri intre statele 
avansate și cele rămase în urmă 
asupra unui program de acțiune.

Conferința Națională a P. C. Chinez
si-a încheiat lucrările
5

BEIJING 23 (Agerpres). — In Ma
rea Sală a Poporului din Beijing 
s-au încheiat, luni. lucrările Confe
rinței Naționale a Partidului Comu
nist Chinez, care a discutat si apro
bat propunerile C.C. al P.C.C. pri
vind elaborarea celui de-al VII-lea 
plan cincinal de dezvoltare economi
că si socială a 
1986—1990, transmite agenția China 
Nouă. In prezidiu se aflau Hu Yăo- 
bang. Deng Xiaoping. Zhao Ziyang, 
Li Xiannian și Chen Yun. membri ai 
Comitetului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez.

Luind cuvintul. Deng Xiaoping s-a 
referit la o serie de probleme care 
privesc stadiul actual al reformei, 
prevederile celui de-al VII-lea plan 
cincinal, activitatea culturală si ideo
logică. succesiunea cadrelor. China 
este angajată pe calea construirii so
cialismului cu caracteristici chineze, 
a spus vorbitorul. Acum este necesar 
să se depună eforturi pentru desă- 
virșirea reformei in viitorul nu prea 
îndepărtat, prin găsirea de noi mo
dalități și posibilități în vederea so
luționării la timp a tuturor proble
melor. ^Activitatea politică și ideolo- ■ 
gică trebuie să fie; intensificată, iar 
rîndurile cadrelor care activează în' 
acest domeniu trebuie să fie întărite. 
Alegerea unor cadre noi oferă ga
ranția organizatorică 
politicii partidului, 
nuitate — a afirmat Deng Xiaoping
— înseamnă promovarea unei poli
tici de independentă, democrație, le
galitate. de deschidere spre restul 
lumii, de întărire a economiei națio
nale. Partidul nu va schimba această 
politică, ce are la bază cele patru 
principii cardinale: atașamentul față 
de.calea socialistă, dictatura demo- 
crat-,populară, conducerea de către 
Partidul Comunist, punerea la baza 
întregii activități a învățăturii 
marxist-leniniste și a gîndirii lui Mâo 
Tzedong.

La rîndu] său. Chen Yun a relevat 
că actuala restructurare socialistă 
urmărește întărirea sistemului socia
list al Chinei. Rezultate importante
— a spus el — au fost obținute in 
reforma economică întreprinsă in 
mediul rural, iar orientarea generală 
pentru restructurarea economiei ur
bane a fost corectă. Vorbitorul s-a

tării, pe perioada

a continuității 
Această conți -

w ■

referit, de asemenea, la intensifi
carea muncii ideologice și politice, 
la îmbunătățirea conduitei membri
lor partidului, la respectarea prin
cipiului centralismului democratic, 
precum și la alte probleme.

în' cuvintul de închidere a lucră
rilor conferinței, Li Xiannian a apre
ciat că adoptarea propunerilor pri
vind cel de-al Vll-Jea plan cincinal, 
împreună cu reajustarea componen
tei organelor centrale de conducere 
reprezintă o piatră unghiulară pen
tru progresul activității partidului. 
In viitorul apropiat, obiectivul prin
cipal il constituie intensificarea acti
vității organizatorice, realizarea re
formei pentru îndeplinirea măsurilor 
prevăzute in cel de?al VII-lea plan 
cincinal. Aceste sarcini pe plan intern 
— a spus in încheiere Li Xiannian — 
determină China să urmeze o poli
tică externă independentă, pașnică 
si deschisă, de cooperare cu toate 
țările care adoptă față de R. P. Chi
neză o politică de. egalitate și avan
taj reciproc, de strîngere a legătu
rilor cu toate popoarele iubitoare de 
pace din.întreaga lume-

Marți are.lqc cea de-a V.-a ședință I 
plenară a celui de-âl XII-lea'Comi
tet Central al P. C. Chinez, s-a 
anunțat la Beijing. ■'

BEIJING (Agerpres). — Conferința 
Națională a P.C. -Chinez'a ales 56 de' 
noi membri ai C.C. al P:C.C. — din
tre care 27 au fost pînă acum mem
bri supleanți ai Comitetului Central 
— și 35 de'noi membri supleanți. Au 
fost aleși, de asemenea. 56 de noi 
membri ai Comisiei Centrale Consul
tative și 31 de noi membri ai Co
misiei Centrale pentru controlul dis
ciplinei ale P.C. . Chinez. Agenția 
China Nouă menționează. că 64 din- 

• tre noii membri și membri supleanți 
ai C.C. sint cadre mai tinere.

Au fost aprobate cererile unui nu
măr de vechi cadre revoluționare de 
retragere din organele centrale de 
conducere ale partidului.

Comitetul Central al P.C. Chinez 
numără in prezent 210 membri și 133 
membri supleanți. Comisia Centrală 
Consultativă are 182 de membri, iar 
Comisia Centrală pentru controlul 
disciplinei arfe 129 de membri.

Protecționismul agravează dificultățile economice 
ale țărilor în curs de dezvoltare

WASHINGTON 23 (Agerpres). - 
Președintele Braziliei. Jose Sarney, 
a criticat politica țărilor industria
lizate față de țările cele mai sărace 
ale lumii. Intr-un interviu acordat 
ziarului „Washigton Post", citat de. 
agenția France Presse. J. Sarney a 
relevat că țările industrializate pre
tind statelor in curs de dezvoltare

să-și sporească exporturile, pentru 
a . obține veniturile necesare ram
bursării datoriilor lor externe, dar. 
în același timp, aplică o politică 
protecționistă. In acest context, pre
ședintele Sarney a relevat că ase
menea măsuri protecționiste agra
vează și mai mult situația econo
miei braziliene.

încheierea Conferinței pentru examinarea modului 
de aplicare a Tratatului privind neproliferarea

armelor nucleare

DECLARAȚIA AGENȚIEI ROMANE 
DE PRESĂ „AGERPRES11 

cu privire la acțiunile agresive ale regimului 
de la Pretoria împotriva Republicii Populare Angola

Agenția română de presă „Ager
pres" este Împuternicită să declare : 

Opinia publică din România a luat 
cunoștință cu profundă indignare și 
îngrijorare de noile agresiuni ale 
regimului rasist din Africa de Sud 
împotriva Republicii Populare An
gola. Violind suveranitatea națională 
a unui stat independent, trupele a- 
gresoare sud-africane au încălcat 
granițele angoleze, au pătruns adine 
în. teritoriul acestui stal și au des
chis focul asupra unor poziții ale 
armatei R.P. Angola. Concomitent, 
forțele aeriene ale R.S.A. au violat 
spațiul aerian al R.P. Angola, efec- 
tuînd raiduri de bombardament asu
pra unor zone din teritoriul națio
nal angolez situate la peste 200 km 
de granița dintre Angola și Namibia, 
provocind pagube materiale și victi
me în rîndul populației civile.

.Ghvernul Republicii Socialiste 
România, poporul român. . legat de 
poporul angolez printr-o tradiționa
lă 'prietenie și solidaritate militantă, 
condamnă., cu toată fermitatea aces
te noi acțiuni agresive ale regimu
lui sud-african împotriva unui stat 
independent, încălcarea flagrantă a 
suveranității și integrității teritoriale 
ale R.P. Angola, care ignoră in mod 
abuziv normele fundamentale ale le
galității internaționale. Asemenea 
acte reprezintă o nouă expresie a 
naturii agresive a regimului de a- 
partheid, care prin atacurile sale re
petate și acțiunile provocatoare con
tinue împotriva statelor independen
te vecine determină o agravare con
siderabilă a situației din Africa aus
trală. a stării de încordare și con
flict din această zonă, creînd un pe
ricol major la adresa, păcii și securi
tății în regiune și adăugind noi ele
mente de tensiune in viața interna
țională.

Ignorind brutal principiile elemen
tare ale dreptului și moralei interna
ționale, principiile Cartei Organiza
ției Națiunilor Unite, precum .și re
zoluțiile O.N.U. cu privire la Africa 
australă, aceste noi agresiuni demon
strează în mod clar că regimul de 
la Pretoria continuă să persevereze 
in promovarea unei politici vizind 
intensificarea acțiunilor sale militare 
împotriva unor state africane inde
pendente și destabilizarea intregii 
regiuni din sudul continentului, in 
încercarea de a împiedica consoli
darea independenței naționale și 
dezvoltarea economică a statelor res
pective. de a crea noi obstacole in 
calea reglementării negociate a pro
blemelor complexe din această zonă.

Actele inadmisibile de agresiune 
ale Africii de Sud constituie, tot
odată. o nouă tentativă a acesteia 
de a menține ocupația ilegală asupra 
Namibiei, de a împiedica, prin forță, 
lupta dreaptă a poporului namibian, 
sub conducerea reprezentantului său 
legitim. Organizația Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
pentru împlinirea aspirațiilor sale 
sacre la independentă și autodetermi
nare, la o viața liberă, conform

năzuințelor de a-și decide liber pro
priul viitor, pentru o soluționare a 
problemei namibiene potrivit rezolu
ției 435 a Consiliului de Securitate 
al O.N.U.

Noile atacuri ale forțelor terestre 
și aeriene sud-africane asupra An- 
golei au fost ferm și unanim con
damnate de comunitatea internațio
nală. fiind considerate ca expresia 
cea mai violentă a politicii de apart
heid și discriminare rasială, de do
minație și asuprire a popoarelor din 
Africa australă, politică devenită in 
epoca noastră un flagrant anacro
nism. o sfidare la adresa întregii 
lumi civilizate.

Condamnind cu fermitate această 
nouă agresiune brutală a R.S.A., gu
vernul și poporul român cer cu tărie 
retragerea neintirziată și necondițio
nată a forțelor sud-africane de pe 
teritoriul R.P. Angola. încetarea vio
lării suveranității și independenței 
acestei țări, a tuturor acțiunilor ires
ponsabile și' provocărilor regimului 
de la Pretoria față de statele afri
cane. a oricăror manifestări de forță 
împotriva acestora, precum și res
pectarea hotăririlor Națiunilor Unite 
in legătură cu .situația din Africa 
australă, a normelor și legalității in
ternaționale. Totodată, guvernul și 
poporul român cer să se puna capăt 
neințîrziat ocupării ilegale a Nami
biei. tuturor manevrelor pretins con
stituționale. astfel incit poporul na
mibian să-și poată exercita plenar 
și nestingherit dreptul legitim la 
existență in cadrul unui stat pro
priu. independent, la adăpost de ori
ce agresiune, amenințare sau inge
rință în treburile sale interne. Țara 
noastră consideră că nici un tel de 
pretexte și motivații cinice nu pot 
justifica actele agresive ale regimu
lui minoritar de la Pretoria, care se 
cer înfierate cu tărie de către toți 
cei cărora le sint scumpe libertatea 
și independența popoarelor.

Guvernul .și poporul român își 
reafirmă deplina solidaritate cu po
porul prieten al R.P. Angola, in lup
ta sa dreaptă împotriva agresiunii 
rasiștilor de Ia Pretoria, precum și 
sprijinul față de eforturile guvernu
lui angolez de a respinge forțele in
vadatoare, pentru a putea canaliza 
toate resursele umane și materiale 
ale țării spre consolidarea suverani
tății și independenței sale, spre dez
voltare și progres.

Totodată, poporul român, opinia 
publică din România iși reafirmă 
sprijinul deplin față de lupta dreap
tă a populației majoritare din R.S.A. 
pentru libertate, dreptate și o viață 
demnă și cer cu fermitate încetarea 
imediată a actelor de represiune co
mise de regimul minoritar rasist de 
la Pretoria împotriva locuitorilor de 
culoare din R.S.A.. ridicarea stării 
de urgență și a celorlalte măsuri 
abuzive, eliberarea deț.inuților poli
tici și a patrioților arestați, abolirea 
politicii inumane de apartheid și de 
discriminare rasială.

GENEVA (Agerpres). — La Ge
neva s-au încheiat lucrările Confe
rinței pentru examinarea modului de 
aplicare a Tratatului privind nepro- 
liferarea armelor nucleare, la care 
au fost reprezentate 86 de state părți 
la acest tratat international.

A fost adoptată prin consens o 
declarație finală negociată pe baza 
propunerilor prezentate de diverse 
delegații, inclusiv de delegația țării 
noastre, care, așa cum este cunoscut, 
a avansat in cadrul conferinței un 
proiect de protocol adițional vizind 
înghețarea tuturor armamentelor nu
cleare, ca un prim pas spre conve
nirea unor măsuri de reducere a 
acestora, un proiect de rezoluție con- 
ținind chemarea insistentă către sta
tele părți de a\ acționa și coopera 
pentru intensificarea negocierilor din 
cadrul diverselor foruri consacrate

In deplină concordantă cu 
acest postulat al actualității.. 
România socialistă. președintele 
Nicolae Ceausescu se pronunță con
secvent. așa cum a arătat delegația 
tării noastre și la actuala sesiune 
a consiliului U.N.C.T.A.D.. pentru 
adoptarea de măsuri concrete și an- 
gajante. care să ducă la rezolvarea 
de fond a problemelor economice 
majore ale lumii contemporane.,Rea
lizarea i acestui deziderat fundamen
tal a! omenirii presupune, in con
cepția României, pe lingă intensifi
carea efortului propriu al fiecărei 
țări in cauză, dezvoltarea unei am
ple < colaborări internaționale, re
ciproc avantajoase, in cadrul căreia 
să se urmărească cu prioritate solu
tionarea problemei datoriilor exter
ne ale țărilor in curs de dezvoltare, 
care, practic, au blocat, progresul lor. 
Ținînd seama de situația gravă exis
tentă in această privință, președin
tele tării noastre consideră că este 
necesară nu o soluție selectivă, de 
la caz la caz. ci o rezolvare globală, 
propunînd un program de măsuri 
concrete — de la anularea completă 
a datoriei pentru țările cele mai să
race și reducerea cu un procent im
portant a datoriei celorlalte țări in 
curs de dezvoltare Dină Ia stabilirea 
unor limite maxime ale dobînzilor 
si convenirea unui plafon pentru 
plățile anuale în contul datoriei.

In același timp. România conside
ră că. în interesul intregii dezvol
tări economice mondiale, se impune 
o reorganizare a sistemului monetar 
international pe baze echitabile, ast
fel incit să contribuie la stimularea 
progresului economico-social al fie
cărei țări și. în primul rînd. al celor 
in curs de dezvoltare. Desigur, reali
zarea acestor obiective, așa cum a 
relevat delegația tării noastre la 
reuniunea de la Geneva, ar facilita 
eforturile statelor rămase în urmă 
îndreptate spre eliminarea subdez
voltării ar face din relațiile finan
ciare si de credit dintre state com
ponente de bază ale noii ordini eco
nomice internaționale, menită să 
contribuie la dezvoltarea tuturor po
poarelor. la progresul general.

Gh. CERCELESCU

dezarmării, precum ți propuneri,____ , ,_____  ____  In
vederea accelerării negocierilor pen
tru elaborarea unui sistem interna
tional de garanții de securitate pen
tru statele neposesoare de arme nu
cleare.

Delegația țării noastre care a par
ticipat la lucrările conferinței a pro
movat activ concepția, inițiativele și 
acțiunile României, personal ale to
varășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, cu privire la im
perativul încetării cursei înarmări
lor, în primul rînd a celor nucleare, 
și trecerii la dezarmare, garantarea 
securității țărilor neposesoare de 
arme nucleare împotriva folosirii ar
melor nucleare sau amenințării cu 
asemenea arme, a forței in general, 
dezvoltarea unei largi cooperări in
ternaționale pentru utilizarea ' ener
giei atomice în scopuri pașnice.

în prezentarea și promovare<i ini
țiativelor românești la conferință, 
delegația tării noastre a colaborat 
activ cu delegațiile țărilor socialiste, 
ale țărilor neutre și nealiniate, c.t 
delegațiile celorlalte state prezente 
la reuniune, contribuind prin întrea
ga sa activitate la găsirea unor so
luții unanim acceptabile care să per
mită încheierea cu succes a dezba
terilor. ............. ................. ■ -

MEXIC

Activitate intensă 
pentru înlăturarea 
urmărilor seismelor

CIUDAD DE MEXICO 23 (Ager
pres). — In capitala Mexicului și 
în alte zone grav afectate de cutre
murele de joi și de vineri , au conti
nuat operațiunile de salvară a supra
viețuitorilor și de ajutorare a persoa
nelor sinistrate. Președintei? Mexicu
lui. Miguel de la Madrid Hurtado, a 
vizitat din nou zonele calamitate. 
S-a precizat că un grup de persoa
ne care se aflau in clădirea ..Radio 
Formula" in momentul prăbușirii 
acesteia, se mai află, după toate, in
diciile. in viată, in prezent incercin-' 
du-se salvarea lor. Pe Avenida San 
Antonio Abad au fost, de asemenea, 
descoperiți cițiva supraviețuitori din 
cele aproximativ 300 de persoane 
prinse sub dărimăt.uri.

Bilanțul oficial provizoriu ' indica 
luni seara 2 822 morți și 6' 0p0 de ră
niți. 4 180 persoane fiind date dispă
rute. Se estimează că aproximativ 
1 300 de persoane au fost scoase vii 
de sub dărimături.

Bilanțul victimelor in, statele fe
derale Jalisco. Micltoacan. Morelos, 
Colima — regiunile din tară afectate 
la rîndul lor — consemnează pinâ in 
prezent, un total de U de morți și 530 
de răniți. Numărul sinistraților este 
estimat la peste 150 000. Ei au fost 
găzduiți in corturi instalate in 
parcuri, precum și in. clădiri nea.fce
tate de cutremure.

In ce privește bilanțul daunelor 
materiale înregistrate în capitală, 
agenția France Presse informează că 
in total 807 imobile au fost afectate 
de cutremure, dintre care 411 s-au 
prăbușit, 149 sint pe punctul de a se 
dezintegra, iar 47 trebuie demolate 
din motive de securitate, restul pu
țind fi restaurate. Daune însemnate 
s-au produs și în localitățile de pe 
coasta vestică a. Mexicului.

^AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT :1
DECLARAȚIA GUVERNULUI SOVIETIC. In legătură cu noile 

atacuri ale forțelor terestre și aeriene sud-africane asupra Angolei. gu
vernul sovietic a dat publicității o declarație in care se spune că aceste 
acte agresive constituie o încălcare a principiilor dreptului international, 
o violare flagrantă a suveranității acestui stat independent. Guvernul 
sovietic, se spune în declarație, condamnă hotărit acțiunea agresivă a 
R.S.A. și cere să înceteze imediat asemenea acte provocatoare împo
triva R. P. Angola. In declarație se cere Consiliului de Securitate al 
O.N.U. să adopte împotriva R.S.A. măsuri eficiente prevăzute de sta- 

agenția T.A.S.S.
libertate au făcut, parte din for
țele insurgente „Mișcarea Uganda 
Liberă", care s-au opus vechiului 
regim.

I tutui organizației mondiale, relevă
TURISMUL ROMÂNO-BULGAR.

La Sofia a fost semnată înțelege- 
I rea privind dezvoltarea relațiilor 

turistice dintre România și Bulgaria 
pe perioada 1986—1990. Documentul 

I a fost semnat, din partea română, 
de Ion Stănescu, ministrul turismu
lui, iar din partea bulgară de Lă-

I cezar Avramov, 
ciației Bulgare 
Odihnă.

COMUNICAT ____________
■ NEZIAN. La sfîrșitul vizitei oficia

le in Ungaria a președintelui Indo-
I neziei. Suharto, a fost dat publici

tății un comunicat, relevind că cele 
două părți și-au reafirmat intenția.

I de a extinde colaborarea pe plan 
politic, economic, comercial, stiin-

I ții’ic. tehnic si cultural.
AUTORITĂȚILE MILITARE U-

GANDEZE au dispus eliberarea a 
LI96 de deținuți politici aflați in în

chisori. Majoritatea celor puși in

președintele Aso- 
pentru Turism și

UNGARO-INDO-

REFERENDUM. Electoratul elve
țian s-a pronunțat duminică, cu 
54.7 la sută din voturi, in favoa
rea noii legi privind dreptul matri
monial. eliminînd astfel incă un 
factor de inegalitate dintre bărbați 
și femei in această tară..

DECES. A încetat din viață. în 
virstă de 93 de ani, cunoscuta 
ziaristă franceză . Genevieve Ta- 
bouis, care, in perioada dintre cele 
două războaie mondiale, in calitate 
de corespondent, de presă pe lingă 
Liga Națiunilor, s-a remarcat prin 
atitudinea ei fermă împotriva fas
cismului și nazismului, fiind tot
odată unul din sprijinitorii poli
ticii desfășurate în acest sens de 
Nicolae Titulescu, ca președinte al 
Ligii. J

Noi complicații în cazul 
„Rainbow Warrior" 

Relatări ale agenției France Presse
Refețindu-se la ulti

mele evoluții in cazul 
.Rainbow Warrior", a- 
genția France Presse 
relatează :

Primul miițistru al 
Franței, Laurent Fa
bius. a admis că ser
viciile secrete france
ze au scufundat nava 
-Rainbow Warrior-, 
zparținind organiza
ției -Greenpeace-, in 
portul Auckland, din 
Noua Zeelandă. la 10 
iulie. Agenți ai Di
recției generale 
securității externe 
(D.G.S.E. — ■ serviciile 
secrete franceze) au 
scufundat nava. Ei au 
acționat din ordin — 
a spus premierul fran
cez intr-o declarație 
televizată. Explicind 
că acestea sint prime
le rezultate ale unei 
anchete in legătură cu 
acest caz. premierul 
Fabius a anunțat că 
s-a hotărit. ca măsuri 
imediate, numirea u- 
nui nou șef al 
D.G.S.E. șl crearea u- 
nei comisii a parla
mentului pentru an
chetarea detaliată a 
cazului. Totodată, șe
ful guvernului fran
cez a. ținut să preci

zeze că autorii actu
lui de sabotaj au fost 
„simpli executanți" și 
ei trebuie scoși din 
cauză.

Odată recunoscută 
responsabilitatea Fran
ței. in cazul amintit, 
r'ămine de stabilit cine 
a dat ordinul de co
mitere a atentatului, 
care a costat viața 
unuia din. pasagerii 
navei ..Rainbow War
rior". Ușa rămine- des
chisă altor responsabi
lități. pe care ancheta 
va trebui, dacă e ca
zul. să le demonstreze. 
Premierul francez a 
apreciat că ..faptele 
grave" expuse pe care 
le-a comunicat pre
ședintelui Francois 
Mitterrand constituie 
..primele concluzii"' ale 
anchetei întreprinse de 
noul ministru al apă
rării. Paul Quiles. 
„Ortcll de dureros ar 
fi adevărul despre a- 
ceastă afacere, impor
tant este ca el să fie 
stabilit cu claritate și 
în întregime" — a. pre
cizat el. Astfel, pre
ședintele și primul 
ministru s-au angajat, 
in mod formal, că vor

spune francezilor ade
vărul — și aceasta in
diferent de prețul pe 
care va trebui să-l 
plătească Partidul so
cialist.

In ceea ce privește 
reacțiile presei — con
stata A.F.P. in conti
nuare — aceste decizii 
sint considerate ca o 
primă etapă, a cerce
tării faptelor, in ab
senta cărora, potrivit 
aprecierilor cotidianu
lui socialist „Le Ma
tin". „democrația va 
rămine afectată". Pe 
de altă parte, premie
rul neozeelandez, ' Da
vid Lange, a reamintit, 
simbătă că cetățenii 
tării sale așteaptă, con
form regulilor, scuze 
din partea Franței — 
afirmă in încheiere 
A.F.P.

Comentînd declara
ția premierului fran- 

' cez, primul ministru 
al Noii Zeelande, Da
vid Lange a cri
ticat cu severitate 
acțiunea de scufunda
re a navei „Rainbow 
Warrior" pe care a 
calificat-o drept „te
rorism de stat".
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