
Tovarășul Nicolae Ceausescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, 

va efectua o vizită oficială de prietenie in R. P. Chineză

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, va efec-i

tua o vizită oficială de prietenie in 
Republica Populară Chineză, la in
vitația tovarășului Hu Yaobang, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist' Chinez,

și a tovarășului Li Xiannian, pre
ședintele Republicii Populare Chi
neze, în prima jumătate a lunii 
octombrie 1985.
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Ieri, la Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația Camerei Populare a R. D. Germane

pentru mașini și utilaje agricole de la Băneasa

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A AVUT O INTÎLNIRE DE LUCRU

cu cadre de conducere și specialiști din cercetare și producție 

din domeniul mecanizării agriculturii și construcției de mașini

că 
fermitaje'a 
necesitățile 
noastre, să . 
restrînsă de tractoare, indicînd 
ducerii ministerului de resort, 
cîaliștilor din acest sector să 
rească funcționalitatea acestora, 
varășul Nicolae Ceaușescu a precizat 
că producerea celei mai eficiente 
game de tractoare, cu parametri teh- 
nico-funcționali la cel mai înalt ni
vel, perfecționarea continuă a aces
tora este sarcina exclusivă a Insti
tutului de cercetare științifică și in
ginerie tehnologică pentru tractoare 
din Brașov, care trebuie să se ocupe 
inclusiv de probele necesare și de 
omologarea tractoarelor înaintea în
ceperii fabricației dg serie.

tor nou, de putere mai mică (de 30 
CP) — folosit la lucrări ușoare —• 
cosit, greblat, precum și la o gamă 
mai mare de lucrări pentru gospo
dăriile individuale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat ca pentru lucrările agricole-să 
fie utilizate, tractoarele cu putșri 
pină la 180. CP. pentru care să se 
realizeze gama de mașini corespun
zătoare.

Nour tractor de 240 CP va fi utili
zat cu precădere la lucrări de hidro
ameliorații, ca și in alte sectoare ale 
econoiniei naționale. Aceste tractoare 
trebuie să aibă consumuri de carbu
ranți reduse și să permită adaptarea 
unor echipamente și dispozitive va
riate, cu care, să șe efectueze mai 
multe lucrări agricole la o singură 
trecere, prin formarea unor agregate 
complexe.

Examinind tractoarele expuse, to
varășul Nicolae Ceaușescu a remar
cat că este încă prea mare numărul 
de tipuri care se produc, subliniind 

trebuie să se acționeze cu toată 
pentru ca, în funcție de 
reale ale agriculturii 

se producă o gamă mai . X... -i--'— con_
spe- 
spo- 
To-

Au fost examinate in continuare o 
serie de mașini destinate -prelucrării 
solului și executării lucrărilor de în
treținere a culturilor. Au reținut 
atenția noile tipuri de pluguri, cu so
luții originale, cu mai multe trupițe, 
cu lățime de lucru variabilă, care 
asigură o calitate superioară arături
lor cu consumuri reduse, de combus-, 
tibil, agregate multifuncționale de 
împrăștiat îngrășăminte, erbicidat si 
prelucrat solul, combinatoare care 
execută lucrări de afinare și mărun- 
țire, grape cu discuri etc., cu carac
teristici tehnico-funcționale superi
oare tipurilor vechi.

In grupa mașinilor de semănat s-au 
prezentat o semănătoare pentru ce
reale păioase cu două tipuri de bră’z- 
dare, folosită la însămințârea cultu
rilor în rinduri dese, avind și, .echi
pamente pentru incorporat îngrășă
minte, un agregat de trei semănători 
modulate, cu lățime mare de lucru, 
semănători de precizie pentru plante 
prăsitoare, precum și semănători 
pentru tehnologii de irigare în braz
dă. Aceste semănători permit folo
sirea unor tehnologii superioarei asi- 
gurînd; totodată, o densitate optimă 
a culturilor. Secretarul general al 
partidului a cerut să se adopte solu
ții simple, eficace de semnalare a 
defecțiunilor ce pot să apară .în 
timpul însămințărilor, astfel incit 
acestea să poată fi observate și reme
diate operativ de către mecanizatori.

în cadrul analizei, o atenție deo
sebită a fost acordată agregatelor 
pentru recoltare, domeniu în care 
s-au realizat noi echipamente ce se 
atașează la mașinile aflate în dota
re. mărindu-le astfel domeniul de 
utilizare și permițînd executarea con
comitentă a mai multor operațiuni 
de lucru la b singură trecere. între

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a avut, in cursul 
dimineții de miercuri, o întilnire de 
lucru cu cadre de conducere și spe
cialiști din cercetare și producție din 
domeniul mecanizării agriculturii și 
construcției de mașini. A fost anali
zat modul în care se acționează pen
tru înfăptuirea sarcinilor de perfec
ționare. în continuare, a unor siste
me de mașini realizate pe baza ex
tinderii tipizării și modernizării 
tractoarelor și mașinilor folosite în 
agricultură. în vederea restrîngerii 
la minimum necesar a tipurilor aces
tora și. prin aceasta, a creșterii efica
cității lor. reducerii consumului de 
combustibil și metal.

La această analiză, care s-a desfă
șurat la Institutul de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică pentru 
mașini și utilaje agricole de la Bă
neasa, au participat tovarășii Ion 
Dincă. Gheorghe Pană. Gheorghe 
David. Ion Ursu. Silviu Curticeanu, 
precum și miniștri, cadre de condu
cere din institute de cercetare, pro
iectare și inginerie tehnologică, din 
întreprinderi de profil.

Noua întilnire a secretarului gene
ral al partidului cu specialiști din 
acest domeniu de activitate a pus, 
incă o dată, cu pregnantă in evidentă 
preocuparea sa statornică pentru do
tarea agriculturii noastre socialiste 
cu tractoare, mașini și utilaje agri
cole dintre cele mai perfecționate, 
prin a căror utilizare să se obțină 
recolte mari și sigure, să se ușureze 
munca in această ramură de bază a 
economiei naționale, paralel cu 
crearea - unor disponibilitățipentru 
export.

Cei ce își desfășoară activitatea în 
cadrul institutului, numeroși alti oa-- 
meni ai muncii din unitățile apro
piate au făcut conducătorului parti
dului și statului o caldă primire, 
dind expresie, prin îndelungi aplauze 
și urale, sentimentelor de stimă și 
prețuire ce le poartă tovarășului 
Nicolae Ceaiișesc'u față de tot ceea 
ce a făcut și face pentru ca agri
cultura tării să cunoască un proces 
rapid de dezvoltare și modernizare.

O formație alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice a prezentat 
onorul. Tineri au oferit buchete de 
flori.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost prezentate de către direc
torul institutului, Pavel Babiciu, o 
serie de mașini și utilaje agricole 
noi sau modernizate realizate recent 
ca prototipuri in cadrul institutului 
și de unele întreprinderi de profil 
din țară pe baza indicațiilor date de 
secretarul general al partidului cu 
prilejul altor analize de lucru. S-a 
subliniat că la baza realizării noilor 
produse, specialiștii din cercetare, și 
producție au avut în vedere 
orientările date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
crearea unei sisteme de mașini agri
cole restrinse ca număr, dar multi
funcționale, cu fiabilitate sporită, cu 
consumuri reduse de carburanți și 
metal și la un nivel calitativ cît mai 
ridicat — condiții esențiale pentru 
efectuarea unor lucrări agricole de 
calitate și în condiții de eficiență 
sporită. Specialiștii au urmărit, de 
asemenea, să realizeze mașini și uti
laje care să permită adoptarea ce
lor mai eficiente tehnologii de cul
tură, mecanizarea în măsură mai 
mare a lucrărilor, concomitent cu 
îmbunătățirea calității acestora.

Prezentîndu-se gama de tractoare 
existentă, s-a evidențiat faptul că 
aceasta a fost întregită, in ultimul 
timp, cu un nou tractor de 100 CP, 
cu dublă tracțiune, realizat într-o 
concepție modernă, avind o largă 
utilizare, îndeosebi la arat, discuit, 
semănat și recoltat, cu o capacitate 
sporită de lucru in toate condițiile 
de sol. Totodată, s-a realizat un trac-

acestea se remarcă echipamentele de 
•recoltat soia, de floarea-soarelui, 
care asigură colectarea capitulelor, 
tăierea și tocarea tulpinilor, dega- 
jind complet terenul la o singură 
trecere.', combinele de rețoltat po
rumb pe 6-și 8 rinduri. ce execută 
depănușarea știuleților și tocarea 
masei vegetale.

A fost examinată, in continuare, 
gama de mașini destinate legumi cul
turii. pomiculturii și viticulturii. Au 
fost prezentate noile mașini de re
coltat pe faze. în funcție de coacere, 
a legumelor.

S-a indicat să se. conceapă noi ma
șini pentru recoltarea cartofilor, in
clusiv pentru soluri grele.

In domeniul instalațiilor mănite să 
contribuie la mărirea . gradului de 
mecanizare in zootehnie, au fost 
examinate instalații fixe si mobile 
pentru muls, agregate de distribuire 
a apei și a hranei, de colectare a 
dejecțiilor, cu parametri tehnici și 
calitativi superiori.

Tovarășul " Nicolae Ceaușescu a 
cerut Institutului de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică pentru 
mașini și utilaje agricole de la Bă
neasa să preia și sarcina conceperii 
și realizării — pe baza unor soluții 
simple, eficiente — a mașinilor și 
instalațiilor destinate lucrărilor din 
zootehnie și să acorde o atenție deo
sebită acestui sector in vederea mo
dernizării continue a proceselor in
dustriale de creștere a animalelor.

Au fost examinate realizările ob
ținute in domeniul transporturilor în 
agricultură, evidentiindu-se îndeosebi 
.realizarea unor remorci mulțifuncc 
ționale, de mare capacitate. S-au re
marcat remorca RM-23. care cuprin
de un set de 4 echipamente ce re
zolvă unitar și bine transportul pro
duselor agricole, precum și un șasiu 
universal pe care se pot monta 7 
echipamente specializate pentru di
ferite transporturi mici și mijlocii.

în încheierea vizitei, secretarul 
general al partidului, apreciind preo
cupările specialiștilor din cercetare 
și producție pentru realizarea unei 
sisteme de mașini și utilaje agri
cole d.e înaltă eficacitate, a cerut 
tuturor factorilor de răspundere din 
acest sector să revadă întreaga 
gamă de astfel de mașini si utilaje 
in vederea realizării unui număr 
restrins de tipuri, dar cu utilizări 
multiple, universale. De asemenea, 
a fost subliniată necesitatea scoate
rii din fabricație a acelor mașini cu 
specializare îngustă care nu s-au 
dovedit eficiente in practica agricolă. 
S-a indicat, totodată, ca, paralel cu 
asimilarea noilor produse, să se ia 
măsuri pentru perfecționarea tehno
logiilor agricole, astfel incit noile 
mașini și utilaje să poată da randa
mentul maxim.

Cadrele de conducere prezente la 
acest amplu și aprofundat dialog de 
lucru al secretarului general al parti
dului cu specialiștii din domeniul 
cercetării, proiectării și construcției 
de. mașini agricole au exprimat cele 
mai vii mulțumiri pentru noile indi
cații primite și au dat asigurări 
secretarului general al partidului că 
vor acționa cu toată fermitatea pen
tru înfăptuirea acestora, a obiecti
velor noii revoluții agrare în țara 
noastră, pentru îndeplinirea sarcini
lor stabilite de Congresul al XIII-lea 
al partidului.

Si
•
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a primit, 
miercuri, delegația parlamentară a 
R. D. Germane, condusă de Horst 
Sindermann, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Camerei Populare, care face o 
vizită in țara noastră, la invitația 
Marii Adunări Naționale. Din dele
gație fac parte tovarășii Heinz 
Freier, Renate Ritter și Manfred 
Grossmann, deputați.

Conducătorul delegației a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
din partea tovarășului Erich Hone
cker, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit 
din Germania, președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Germane,. un salut 
cordial și cele mai bune urări. Tot
odată, a adresat mulțumiri pentru 
întrevederea acordată, pentru invi
tația de a vizita România, pentru 
posibilitatea de a cunoaște realiză
rile obținute de poporul român in 
dezvoltarea sa economică și socială.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a transmis, la rindul său, 
un cald salut și cele mai bune urări 
tovarășului Erich Honecker, iar 
poporului din . R. D. Germană noi 
succese in construcția socialistă a 
țării.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate bunele relații de prietenie și 
colaborare dintre partidele și țările 
noastre și a fost subliniat rolul ho- 
tăritor al dialogului la nivel înalt in 
dezvoltarea acestora. A fost subli
niată necesitatea de a se acționa cu 
hotărîre pentru înfăptuirea obiecti
velor înscrise în Programul de lun
gă durată privind dezvoltarea cola
borării economice și tehnico-științi- 
fice, a specializării și cooperării în 
producție dintre România și R. D. 
Germană, în următorul cincinal și, 
în perspectivă, pină în anul 2 000, 
în interesul reciproc, al cauzei socia
lismului și păcii in întreaga lume.

S-a relevat rolul important ce re
vine parlamentelor și parlamenta
rilor din cele două țări în mai buna 
cunoaștere reciprocă, în consolidarea 
și dezvoltarea relațiilor de stimă, 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și R. D. Germană.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme internaționale ac
tuale, subliniindu-se că, in prezent, 
in condițiile Încordării la care s-a 
ajuns în viața internațională, se im
pun eforturi susținute din partea 
tuturor națiunilor lumii — îndeosebi 
a celor din Europa — pentru opri- 

..rea agravării plimatulpi politic, 
pentru reluarea procesului de des
tindere, pace, ' înțelegere și respect

al independenței tuturor popoarelor. 
S-a arătat că problema cardinală a 
epocii noastre este încetarea cursei 
înarmărilor, trecerea la măsuri con
crete de dezarmare, și in primul 
rînd de dezarmare nucleară, înlă
turarea pericolului unui război nu
clear, ce ar putea duce la distru
gerea întregii civilizații umane. S-a 
reliefat că în interesul întăririi păcii 
și consolidării înțelegerii este nece
sar să se acționeze-cu toată fermi
tatea pentru soluționarea pe cale 
pașnică a tuturor conflictelor din 
diferite zone ale lumii, rezolvarea 
problemelor subdezvoltării — inclu
siv a uriașelor datorii externe ce 
împovărează țările în curs de dez
voltare — edificarea unei noi or
dini economice internaționale. A fost 
evidențiată importanța activității 
parlamentelor in eforturile de con
solidare a păcii și colaborării în 
lume, în crearea unui climat de în
țelegere și securitate internațională.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
au luat parte tovarășii Nicolae Gio- 
san, președintele Marii Adunări Na
ționale, și Ilie Văduva, vicepreședin
te al M.A.N.

A fost de față Herbert Plaschke, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București.

Mesajul tovarășului
Dragi prieteni tineri,
îmi face plăcere să adresez participanților la întîlnirea 

prietenească a reprezentanților tineretului din România 
și ai tineretului din Republica Democrată Germană un 
salut călduros, revoluționar, împreună cu cele mai bune 
urări.

Apreciez în mod deosebit inițiativa organizării acestei 
întilniri, care constituie un bun prilej pentru adîncirea 
cunoașterii reciproce și pentru efectuarea unui rodnic 
schimb de experiență și de opinii în legătură cu felul în 
care tineretul din România si R. D. Germană, organi
zațiile sale revoluționare, acționează pentru înfăptuirea 
politicii partidelor și țărilor noastre, de construcție socia
listă, de intărire a colaborării și solidarității în lupta 
pentru socialism, progres social și pace în lume.

Partidul și poporul nostru dau o înaltă apreciere bu
nelor relații — cu vechi și bogate tradiții — dintre ță
rile noastre, care cunosc o dezvoltare continuă, înte
meiate trainic pe principii de deplină egalitate^ respect 
al independentei și suveranității naționale, neamestec in 
treburile interne, stimă și respect reciproc. întîlnirile și 
convorbirile purtate împreună cu tovarășul Erich 
Honecker, înțelegerile' și acordurile convenite cu aceste 
prilejuri au constituit, de fiecare dată, momente impor
tante in dezvoltarea colaborării multilaterale dintre țările 
noastre, în întărirea prieteniei dintre ele. în cadrul vi
zitei pe care am făcut-o în vara acestui an în R. D. Ger
mană ne-am ințeles cu tovarășul Honecker să dăm un 
și mai puternic avînt acestor relații, să facem ca ele 
să se afirme tot mai puternic ca un exemplu de relații, 
intre țări socialiste prietene care colaborează și conlu
crează tot mai strins pentru edificarea cu succes a noii 
orinduiri, pentru progresul și bunăstarea popoarelor lor, 
pentru cauza securității și păcii în Europa și în întreaga 
lume. Sint convins — și doresc din toată inima — dragi 
prieteni tineri, că reuniunea dumneavoastră se va în
scrie, prin întreaga sa desfășurare, ca o contribuție activă 
la transpunerea in viață a acestor înțelegeri, la întă
rirea conlucrării țărilor și popoarelor noastre atît pe plan 
bilateral, cît și pe arena internațională.

Această întilnire prietenească are loc într-o perioadă 
în' care în viața internațională s-au acumulat probleme 
complexe și grave. în lume s-a ajuns la o mare încor
dare, îndeosebi ca urmare a intensificării cursei înar
mărilor și, in primul rînd, a înarmărilor nucleare, care 
sporesc nemăsurat primejdia unei catastrofe nucleare ce 
ar duce, la distrugerea a înseși condițiilor existenței 
vieții pe planeta noastră. în aceste condiții nu poate

Nicolae Ceaușescu
exista problemă mai importantă decît unirea eforturilor 
tuturor popoarelor — in rîndurile cărora tineretul re
prezintă o uriașă forță a progresului și păcii — pentru 
oprirea cursului periculos al evenimentelor spre încor
dare și război, pentru încetarea cursei înarmărilor și 
trecerea la dezarmare, îndeosebi la dezarmarea nucleară, 
pentru apărarea dreptului suprem al popoarelor, al ge
nerațiilor de azi și de mîine — la pace, la viață, la 
existență liberă și demnă !

împreună cu popoarele lor, tineretul — care, după 
cum se cunoaște, a dat, întotdeauna, cele mai grele jertfe 
de singe în confruntările militare — trebuie să se ridice 
cu cea mai mare hotărîre și să spună un NU. hotărît 
înarmărilor și războiului ! Unindu-și forțele, tinerii — 
și îndeosebi cei din Europa, unde se află cea mai mare 
concentrare de ai-me și trupe militare — trebuie să ac
ționeze în modul cel mai ferm pentru oprirea cursei 
înarmărilor, atît pe Pămînt, cît și în Cosmos, pentru 
eliminarea rachetelor nucleare de pe continentul nostru 
și din întreaga lume.

în acest context doresc să subliniez însemnătatea deo
sebită pe care o au întărirea colaborării dintre tinere
tul român și tineretul Republicii Democrate Germane, a 
conlucrării lor cu tineretul celorlalte țări socialiste, al 
țărilor din Europa și din întreaga lume, pentru afirmarea 
politicii de dezarmare, securitate și pace.

întîlnirea dumneavoastră,, dragi prieteni tineri, are loc 
în anul proclamat; de Organizația Națiunilor Unite drept 
„Anul Internațional al Tineretului", sub deviza „Partici
pare, Dezvoltare, Pace !“. Trebuie să faceți în așa fel 
incit Anul Internațional al Tineretului să constituie un 
factor important în unirea tineretului de pretutindeni 
pentru apărarea și afirmarea dreptului său fundamental 
de a-și făuri o 'viață liberă, și fericită, într-o lume a 
păcii și colaborării, fără arme și fără războaie !

Partidul nostru șe preocupă permanent de educarea 
și formarea tineretului român în spiritul prieteniei și so
lidarității cu tineretul din țările socialiste, cu tinerii din 
întreaga lume, cu toate forțele care militează pentru în? 
țelegere și colaborare, pentru progres social și pace.

Sînt convins că, în cadrul bunelor relații dintre parti
dele și țările noastre, tineretul României socialiste va 
conlucra tot mai strins cu tineretul din R. D. Germană, 
adueîndu-și împreună o contribuție tot mai însemnată 
la cauza socialismului, a dezarmării, securității și păcii în 
Europa și în lume.

Cu această convingere, urez succes deplin întilnirii 
voastre prietenești și vă doresc tuturor realizări tot mai 
mari în muncă și în viață, multă sănătate și fericire.

Mesajul tovarășului Erich Honecker
Dragi prieteni români,
Dragi membri ai Tineretului Liber German,
In numele C.C. al P.S.U.G. și al Consiliului de Stat al 

R. D. Germane, vă transmit salutări cordiale.
întîlnirea voastră continuă cu demnitate tradițiile de 

prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre po
poarele țărilor noastre frățești și tineretul lor. Sîntem 
convinși că această întilnire va da- un nou impuls dez
voltării in continuare a relațiilor dintre Uniunea Tinere
tului Comunist din România și Tineretul Liber German. 
Tinăra generație din țările noastre acționează unit in 
lupta comună pentru socialism și salvgardarea păcii, îm
potriva politicii imperialiste de înaripare masivă, de'con
fruntare și pregătire de război,'care amenință existența 
omenirii. Voi militați activ pentru curmarea cursei înar
mărilor pe Pămînt și pentru împiedicarea extinderii aces
teia în Cosmos, tntilnirea voastră, care are loc la numai 
cîteva săptămîni după cel de-al XII-lea Festival mondial 
al Tineretului și Studenților de la Moscova, contribuie la 
sprijinirea realizării' dezideratelor Anului' Internațional al

Tineretului, programat de Organizația Națiunilor Unite 
în scopul menținerii păcii pentru generațiile prezente și 
viitoare. întîlnirea reafirmă voința de nezdruncinat a ti
neretului din cele două țări de a acționa cu toate forțele 
pentru realizarea inițiativelor de pace avansate de stațele 
socialiste.

întîlnirile voastre oferă un bun prilej pentru efectuarea 
unui util schimb de experiență în legătură cu participarea 
tineretuluiI la edificarea societății socialiste în cele două 
țări. O pondere deosebită în acest sens o au inițiativele 
organizațiilor de tineret, în direcția traducerii in viață a 
hotărîrîlor celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român și pregătirii celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Socialist Unit din Germania. Aceasta contribuie 
la întărirea unității și coeziunii comunității socialiste.

Urez tuturor participanților Ia întîlnirea prietenească a 
reprezentanților tineretului din Republica Socialistă 
România zși ai tineretului din Republica Democrată Ger
mană un schimb fructuos de opinii și experiență, precum 
și zile rodnice la Berlin și Neubrandenburg.
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INTEGRAREA ÎN W COIECTIVM
examen al răspunderii" comuniste

In cele peste 960 de organizații de 
bază din municipiul Craiova acti
vează, alături de marea masă a co
muniștilor, și cei care au primit 
mandatul acestora de a face parte 
din organele de partid — comitetele 
de partid din întreprinderi și insti
tuții, comitetele municipal și jude
țean de partid. Și numărul lor se 
ridică la aproape 2 000. Principala 
sarcină a celor investiți cu această 
importantă răspundere o constituie, 
fără îndoială, participarea lor concre
tă și efectivă la înfăptuirea politicii 
partidului, a hotărîrilor organelor 
superioare, ca șl a celor în care sint 
aleși, la perfecționarea continuă a 
activității organizațiilor de bază în 
care activează. Modalitatea esențială 
prin care iși pot îndeplini această 
importantă răspundere o constituie 
integrarea cît mai profundă în viața 
organizațiilor de partid, a colective
lor de muncă din care fac parte.

Permanent în mijlocul oa
menilor. Aceasta 3 fost aprecierea 
tovarășului Marin Mateică, secre
tarul comitetului de partid de la 
întreprinderea de utilaj greu, atunci 
cind l-am întrebat despre modul în 
care se simte prezența tovarășului 
Gheorghe Sandu, maistru principal 
în această unitate, membru al 
Comitetului județean Dolj al P.C.R., 
în viața organizației de bază de la 
secția montaj mașini-unelte și utilaj 
tehnologic în care activează ca 
membru al partidului. Aflăm că mo
dalitățile prin care respectivul co
munist participă la perfecționarea 
activității organizației din care face 
parte sînt multiple. De la informa
rea operativă a biroului organizației 
de bază in legătură cu hotărîrile 
adoptate de comitetul județean de 
partid pînă la sprijinul permanent 
acordat pentru înfăptuirea lor. „în 
activitatea tovarășului Gheorghe 
Sandu s-a încetățenit practica — ne 
spune secretarul comitetului de 
partid — ca după fiecare plenară a 
comitetului județean sau instruire cu 
activul să informeze chiar a doua 
zi membrii biroului comitetului de 
partid și ai biroului organizației de 
bază despre sarcinile și obiectivele 
stabilite, despre cele care vizează 
direct activitatea unității noastre. De 
asemenea, în cadrul unei rubrici a 
emisiunii stației de radioamplificare 
a întreprinderii, intitulată „Activis
tul de partid vă informează", se 
adresează cu o problematică asemă
nătoare și întregului colectiv de 
oameni ai muncii".

Ceea ce reține atenția în activi
tatea acestui membru al comitetu
lui județean de partid este modul 
direct — prin participare personală 
și nu numai prin transmitere de 
sarcini — în care se implică în so
luționarea diferitelor probleme. 
Bunăoară, la un moment dat, pro
paganda vizuală, deși întreprinderea 
are de îndeplinit sarcini deosebit de 
importante în acest an,, inclusiv in 
'domeniul exportului, continua să 
aibă un conținut general, abstract, 
nelegat de sarcinile concrete ale 
unității. Constatind această situație, 
nu-s-a mulțumit numai ș-o sesizeze

celor în drept, dar a cerut comite- 
partld să stabilească un 
comuniști, în care să fie 
el, care să se ocupe de 

propagandei vizuale la

tulul de 
colectiv de 
inclus și 
adaptarea . . _
sarcinile majore ale întreprinderii, 
de creșterea capacității el mobiliza
toare. Este de relevat și faptul 
că la scurt timp după această inter
venție a sa — apreciindu-ise conți
nutul și eficiența activității de 
propagandă desfășurată — s-a or
ganizat, chiar aici, un schimb de 
experiență eficient pe această temă.

încrederii acordate de co
muniști trebuie să-i răspun
dem prin muncă de calitate. 
Despre mulți alți comuniști din mu
nicipiul Craiova, aleși în organele 
locale de partid, s-ar putea vorbi în 
acest mod. Unul dintre aceștia este, 
fără îndoială, și tovarășa Sofica 
Diaconu, muncitoare la fabrica de 
confecții, ce a fost învestită cu răs
punderea de a fi membru supleant

Cum participă membri 
ai organelor de partid 
la activitatea organiza
țiilor din care fac parte

al comitetului municipal de partid. 
„Nu cunosc cît de mare este în 
ansamblu ajutorul pe care-1 acordă 
comitetul municipal de partid în
treprinderii noastre — afirmă Ani- 
șoara Elencos, secretar adjunct al 
biroului organizației de bază nr. 12 
— dar noi, aici, prin ajutorul dat de 
tovarășa Sofica Diaconu, simțim per
manent prezența comitetului mu
nicipal de partid". Ca membru 
supleant al comitetului municipal 
de partid, comunista este preo
cupată în primul rind de întări
rea vieții de organizație și îmbună
tățirea conținutului acesteia, pentru 
ca munca de partid să reprezinte 
„motorul" promovării unei calități 
noi, superioare, în întreaga activi
tate a întreprinderii. De pildă, în, 
două situații din acest an, apreciind 
că biroul organizației de bază 
mergea pe linia „respectării meca
nice" a ordinii de zi a adunărilor 
generale, a propus aducerea în dez
batere a unor probleme „la zi", da 
stringentă actualitate, în locul celor 
prevăzute în tematica orientativă. 
Una din aceste intervenții a avut ca 
efect examinarea operativă de către 

, comuniști a unor observații ale bene
ficiarilor referitoare la calitatea anu
mitor produse. Comunista Sofica Dia
conu, în ciuda părerilor exprimate 
de alți tovarăși („să nu ne grăbim 
să tragem un semnal de alarmă pe 
baza cîtorv'a observații"), a socotit 
că e bine ca organizația de partid 
să nu „închidă" ochii în fața unor 
asemenea situații, chiar dacă ele ar 
fi un simplu accident. Și viața l-a 
dat dreptate. De atunci, secția de 
croit nu a mai oferit beneficiarilor

[ OAMENII MUNCII
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Muncă rodnică
posibilitatea de a transmite... obser
vații. Pentru că primii care și-au 
analizat iexigent munca au fost co
muniștii înșiși.

In miezul vieții te rupi 
de... viață ? Am fafhnit însă în 
timpul anqhetei de față și situații in 
evidentă contradicție cu cele înfăți
șate mai sus, care atestă faptul că 
nu toți comuniștii investiți cu răs
punderea de a fi membri ai unui 
organ de partid înțeleg (sau sînt 
ajutați să înțeleagă) să-și onoreze 
în mod exemplar mandatul încredin
țat. Unii dintre ei, o dată aleși, se 
mîndresc cu încrederea acordată, dar 
încep să privească de la o prea 
mare distantă organizația de bază 
din care fac parte sau, altfel spus, 
nu-și mai găsesc timp și pentru 
„problemele ei". Cum altfel ar putea 
fi caracterizată activitatea tovarășu
lui Virgil Dragomirescu, membru al 
biroului comitetului de partid de la 
întreprinderea de tractoare și mașini 
agricole Craiova, care, in primele 8 
luni din acest an, nu a simțit nevoia 
să ia cuvîntul în nici o adunare 
generală a organizației de partid din 
care face parte 7 Nu a simțit nevoia 
să transmită cojnuniștilor nici o re
comandare a comitetului de partid, 
să se consulte cu ei in rezolvarea 
unor probleme majore 7 Explicația 
sa... explică totul. „Ca secretar al 
comitetului U.T.C. din întreprindere, 
activînd în organizația de partid 
nr. 26, mă ocup în mod deosebit de 
primirea în partid a tinerilor, de 
educarea lor prin muncă și pentru 
muncă". Frumos spus 1 Numai că, 
mergind în organizația de bază nr. 
26 din care ne-a spus că face parte, 
am rămas surprinși aflind că, de 
fapt, tovarășul Virgil Dragomirescu 
face parte din organizația nr. 22. Cît 
privește „preocuparea" pentru edu
carea tineretului, aceasta nu poate 
fi apreciată decît ca o intenție de
clarată. Pentru că atunci cind biroul 
organizației de bază a analizat toc
mai modul în care acesta sra preo
cupat de educarea prin muncă și 
pentru muncă a tinerilor, tovarășul 
Virgil Dragomirescu n-a avut nimic 
de spus. Nici despre ce s-a făcut 
bine, nici despre ce trebuie să facă 
în acest domeniu atît organizația de 
partid, cît și organizația U.T.C.

O situație aproape asemănătoare 
am întilnit și la organizația de bază 
nr. 4 de la Fabrica de aparataj a 
întreprinderii „Electroputere". 
pre tovarășa Antoaneta Constanti- 
nescu, care este membru al comite
tului municipal de partid Craiova, 
opiniile par — pină la un anumit 
punct — contradictorii. Tovarășul 
Ion Mohor, secretarul biroului orga
nizației de bază, e de părere că to
varășa respectivă „este combativă, ia 
parte la discuțiile individuale cu 
membrii de partid șl ia cuvîntul 
mereu in adunările generale". Dar 
verificînd registrul de procese ver
bale constatăm că această „combati
vitate" se rezumă doar la două in
tervenții in cadrul celor opt dezba
teri ce au avut loc in acest an. Iar 
despre modul cum „ia parte la creș
terea eficienței discuțiilor individua
le", ce să mai spunăm 7 Documen
tele organizației de bază atestă 
negru pe alb că n-a -intervenit 
niciodată 
mandări 
creșterea 
celor 49 
adăugăm 
niciodată 
zației de 
reieșite din 
municipal de partid sau instruirile 
cu activul, avem o imagine și mai 
clară 
dulul 
datul

Ce 
concluzie 7 
organ de partid înseamnă a-ți onora, 
zi de zi, prin fapte; acest mandat. 
Iar principalul mod de a-1 onora este 
acela de a te situa personal, perma
nent, ca membru de partid, in frun
tea luptei pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan și de a fi, in același 
timp, promotorul unei activități 
creatoare, de calitate, a organizației 
de bază

Des-

I Un avanpost al
tehnicii înaintate într-o modernă cetate

Printre înfăptuirile remarcabile 
ale celor două decenii ce s-au scurs 
de cind la conducerea partidului se ____ ____ ..__  __
află tovarășul Nicolae Ceaușescu se . Iași, se află in curs de fabricație. 

Tehnologii moderne pot fi întîlni- 
te la noi la fiecare pas. Avem nu 
mai puțin de 130 000 de aparate de 
măsură, control și automatizare, de 
la cele mai simple pină la cele 
mai complexe, computerizate.

Producția-marfă a întreprinderii 
noastre va crește anul acesta cu 20 
la sută față de 1984. Ne concentrăm 
eforturile în primul rind asupra în
făptuirii integrale a obiectivelor 
care ne revin din programul ener
getic. De asemenea, gradul de 
înnoire a produselor ce vor purta 
marca I.M.G.B. va fi de peste 75 la 
sută. Se vor elabora noi mărci de 
oțeluri care n-au fost produse pînă 
acum în tară, destinate echipamen
telor pentru centralele nucleare. In 
curs de pregătire și realizare se 
află grupurile termoenergetice de 
700 MW, care se fabrică la ora ac
tuală doar în puține țări din lume. 
Echipa de cazangii pe care o con
duc, din cadrul secției de mecano- 
sudură, realizează carcasele pentru 
prima turbină de această putere.

Să menționăm că întreaga noas
tră echipă participă la programul 
de perfecționare profesională orga
nizat atit pentru muncitori, cît șl 
pentru corpul tehnico-ingineresc. 
participare absolut necesară, ca să 
putem ține pasul cu exigențele 
înalte pe care le reclamă progresul 
tehnic acum și în cincinalul'viitor.
Stelian MUREȘAN 
cazangiu, șef de echipă I.M.G.B.

numără și întreprinderea de mașini 
grele București (I.M.G.B.). Prima ei 
parte a intrat în funcțiune în vara 
anului 1966. Au urmat apoi cele
lalte. în martie 1973 a ieșit pe por
țile întreprinderii, cu destinația 
Fieni, prima linie de ciment cu o 
capacitate de 3 000 tone în 24 de 
ore. ceea ce a fost atunci, și mai 
este încă și acum, o performanță 
atit pe plan național, cît și pe plan 
mondial. în 1975 am livrat prima 
coloană de sinteză a amoniacului 
de 290 tone realizată în țara noas
tră. Cea mai nouă dintre cele patru 
fabrici actuale ale întreprinderii, 
cea de echipamente nucleare, dotată 
cu tehnica cea mai avansată și 
încadrată cu specialiști de înaltă 
calificare, a Început să. producă în 
1980.

De altfel, întreprinderea noastră 
realizează o gamă largă de utilaje, 
echipamente, și instalații de mare 
complexitate pentru dotarea unor 
ramuri dintre cele mai importante 
ale economiei naționale — energe
tica, metalurgia,, chimia, industria 
materialelor de construcții, extrac
ția petrolieră și altele. Pentru a- 
ceasta am fost dotati, și ne-am do
tat și singuri, cu tehnica necesară. 
Avem chiar în incinta întreprinde
rii standuri de proba pentru turbi
ne și pentru generatoare, ceea ce 
asigură calitatea acestora și le 
scurtează ciclul de fabricație. La 
forja grea avem un utilaj unic în 
țară pe care l-am realizat in între
prinderea noastră. Este vorba des-

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :

pre o presă de 12 000 tone-forță. O 
a doua, de aceeași putere, destina
tă Combinatului de utilaj greu din industrială

în cei 20 de ani care au urmat 
Congresului al IX-lea al partidului, 
întreprinderea de piese auto din 
Sibiu a cunoscut o dezvoltare fără 
precedent, devenind astăzi una din
tre cele mai ' mari și mai moderne 
unități ale industriei constructoare 
de mașini din țară.

în cursul acestor ani au apărut 
treptat noile hale industriale, dota
te cu mașini și utilaje perfecționa
te, de înaltă productivitate, cu mij
loace rapide și puternice de trans
port și ridicat, care ne ușurează 
mult munca. E greu să găsești cu
vinte potrivite pentru a înfățișa pe 
scurt tot ce s-a făcut in acești ani 
prin grija partidului, personal a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care ne-a vizi
tat de trei ori pînă acum, fiecare 
dintre aceste vizite mareînd o nouă 
etapă a drumului ascendent pe 
care l-am străbătut.

Producția industrială a întreprin
derii a sporit în aceste două dece
nii de peste 5 ori. ajungînd astăzi 
la 2,5 miliarde lei. Produsele noas
tre se regăsesc în întreaga gamă de 
autocamioane, autoturisme, trac
toare și mașini agricole fabricate in 
țară. A fost asimilată integral pro
ducția de mecanisme hidraulice de 
direcție, de aparatură de frînare .și 
de amortizoare. O parte a produc
ției noastre este destinată expor
tului.

Sîntem un colectiv strîns unit, 
preocupat permanent să-și îndepli
nească cu cinste sarcinile. în rin- 
durile colectivului apar mereu noi 
initiative muncitorești, cum este, de

()

pildă, recondiționarea matrițelor de 
turnare sub presiune, care 
adus anul trecut economii de 
un milion de lei.

Datorită condițiilor create 
cești ani, fiecare dintre cei 
8 000 de muncitori ai întreprinderii 
noastre — români, germani, ma
ghiari — s-a putut realiza pe plan 
profesional și social. Eu insumi, 
prin muncă și perseverentă, am 
reușit să urc, treaptă după treaptă* 
a calificării, devenind maistru, apoi 
maistru principal, iar de cîțiva ani 
sînt șeful atelierului sculărie. Mulți 
dintre miile de absolvenți ai liceu
lui nostru industrial și-au continuat 
studiile, devenind ingineri, unii
au absolvit școli de maiștri, alții
sînt astăzi muncitori de inaltă spe
cializare.

O atenție deosebită s-a acordat 
asigurării unor condiții de viată tot 
mai bune pentru muncitorii uzinei. 
Astfel, întreprinderea dispune de 5 
cămine de nefamiliști, două dispen
sare medicale, două cantine-restau- 
rant și 7 microcantine. Peste 1 300 
de familii s-au mutat în locuințe 
noi, construite din fondul de stat 
sau cu sprijinul statului.

Colectivul nostru este hotărît să 
nu-și drămuiască eforturile pentru 
a realiza produse de calitate supe
rioară. să muncească cu spor pen
tru îndeplinirea prevederilor pla
nului pe anul în curs, pentru tre
cerea cu succes la viitorul cincinal.
Aurel URDEA 
maistru principal, 
întreprinderea de piese auto, Sibiu

ne-a 
peste

în a-
peste

zile Însorite pe litoral
După primele sem

ne de rămas bun ale 
verii, unii sint tentați 
să creadă că o vacan
ță pe Litoral acum, 
toamna, n-ar mai a- 
vea nici un farmec. 
Inexact. După cum 
aflăm de la tovarășa 
Oana Șincariuc,_de la 
Centrala 
Litoral, 
noastre i 
duiesc un 
măr de turiști din 
țară și de peste ho
tare,, care se bucură, . 
in aceste zile, de 
condiții dintre cele 
mai bune de odihnă 
și tratament. La aces
tea se adaugă vremea 
frumoasă, apa îmbie
toare a mării, plajele 
însorite. După cum 
ne-a spus doctorița 
Suzana Bele, de la 
complexul Aglgea din 
Eforie Nord, cei su
ferinzi se pot trata, 
cu excelente rezulta
te. la adevăratul „iz
vor de sănătate" al 
Litoralului, pentru a- 
fecțiuni reumatismale 
degenerative, infla
matorii sau ale arti
culațiilor, posttrauma- 
tice, neurologice pe
riferice, ale. sistemului 
nervos central, der
matologice, respirato
rii și afecțiuni asocia
te. tn cură internă, 
se tratează, cu efecte 
remarcabile, afecțiuni 
cronice ale aparatului 
digestiv, 
biliare, 
sau alergice.

Renumita „perlă" a 
litoralului românesc,. 
Mamaia, cunoaște, și 
in acest septembrie, 
o animație deosebită. 
Chiar la intrare, ho
telul „Parc" face bu
nele oficii de gazdă. 
Lucru foarte impor
tant pentru dispoziția 
celui venit la odihnă, 
primii oameni cu 
care iei contact — re- 
cepționierii — sint 
plini de solicitudine. 
Este și părerea turis
tei poloneze Irene 
Pawlinska : „Am ve
nit la Mamaia in con
cediu. Gazdă îmi este 
hotelul „Delfin", un 
loc primitor și simpa
tic în același timp. 
Toți oaspeții polonezi 
au fost primiți cu 
deosebită ospitalitate 
de către organizatorii 
turismului de pe Lito
ral. Plaja este frumoa
să, ca și aceste zile 
călduroase de sep
tembrie. Despre serile 
petrecute la pitoreas
ca unitate „Nunta 
Zamfirei" cu speci- 

să 
spun 1 Pe 

este o mare 
să-ți petreci 
intr-un ase- 
loc, printre 

simți, 
aca- 

rindul lor, 
I Manfred

Stein, soț și soție 
din R.F. Germania, 
au ținut să adauge : 
„Toate așteptările 
noastre au fost împli
nite, România este, 
cu adevărat, o țară in 
care ai posibilitatea 
să-ți petreci o va
canță dintre cele mai 
agreabile și reconfor
tante". Aceeași părere 
o împărtășește și ar
heologul William Cal
der, din Statele Unite 
ale, America ■: „Aș 
dori să, precizez. fap
tul că orice nou venit 
pe pământul României 
ar trebui să viziteze 
muzeele de aici, mo
numentele 
păstrătoare 
secole de 
Vestigiile 
dau parcă 
strălucire 
contemporane ale 
cestui popor 
— poporul 
Am petrecut 
mul mării 
vacanță, zile 
vărată revelație, 
licitări gazdelor 
Mamaia, celor de 
hotel
Sper intr-o 
la fel " 
1986".

La 
unde 
se află peste 7 000 de 
turiști, stăm de vorbă 
cu tovarășul Tudor 
Baltă, directorul co
mercial al stațiunii, 
care ne spune : „Sep
tembrie a fost și este, 
în continuare, o lună 
„plină" pentru 
nea noastră. 
5 000 de turiști 
țară li se
circa 2 000 de 
hotare, aflați aici 
odihnă sau tratament, 
tn afară de condițiile 
bune de cazare și 
masă, oaspeții noștri 
au la dispoziție bo
gate programe cultu
rale și sportive, 
parcuri de distracții 
și cluburi, multiple 
posibilități de excursii 
și agrement".

Am consemnat, și 
aici, la Eforie Nord, 
citeva opinii ale celor 
veniti în concediu sau 
la tratament.

— împreună cu so
ția — ne spune Geor
ge Cămărașu din 
București — obișnuim 
să ne petrecem con
cediul de odihnă pe 
Litoral, la Eforie Nord. 
Avem, de acum, și un 
hotel preferat — „Mi
nerva" — unde ne 
simțim foarte bine. 
Mulțumind gazdelor 
pentru zilele plăcute 
pe care le-am petre
cut in acest septem
brie, le spunem un 
nerăbdător „la reve
dere, in 1986". Hele
na Namirova, studen
tă din R. S. Ceho
slovacă, ne-a spus : 
„Sint pentru prima

dată în România și pot 
să vă spun că aici, pe 
Litoral, in acest sezon, 
totul este minunat". 
In schimb, Nely Re
nier din Belgia se 
află pentru a opta oară 
la tratament pe lito
ralul românesc. „De 
fiecare dată — ne-a 
declarat ea — am ple
cat cu impresii mereu 
mai bune, motiv pen
tru care am revenit 
an de an, așa cum vă 
asigur că voi proceda 
și in 1986“.

■ La I.H.R. Mangalia, 
tovarășul director Va- 
sile Trandafir ne con
duce prin stațiunile 
din sudul Litoralului 
— „Saturn", „Venus", 
„Jupiter" etc. Comple
xul de tratament Man
galia este ocupat la 
întreaga lui capacita
te. Hotelurile „Cozia", 
„Tismana", 
„N o r a", 
„Favorit", 
„Hora", 
„Scoica" oferă oaspe
ților servicii prompte, 
de calitate.

O surpriză plăcută, 
aici, la Mangalia : 
practicarea echitației, 
atit pentru adulți, cit 
și pentru copii (pentru 
care sint puși la dis
poziție ponei). Oaspe
ții din țară și din 
străinătate au numai 
cuvinte de laudă și de 
mulțumire după un 
sejur in aceste sta
țiuni. Astfel, la Sa
turn, Nikolai Filipeț, 
conducătorul grupului 
de turiști sovietici din 
orașul Gomeli, decla
ra : „Am fost intlm- 
pinați cu .multă ospi
talitate la hotel, in 
stațiune, peste tot unde 
am călătorit. Cu toții 
sintem mulțumiți de 
personalul hotelului, 
cit și de felul în care 
sintem serviți la res
taurant. Impresiile 
noastre sint dintre cele 
mal frumoase și de 
neuitat".

„Dacă ar fi să aleg 
un singur loc pentru 
a-l prezenta turiștilor 
din țara mea, acela 
s-ar numi România — 
pămint de frumuseți, 
țară a vacanțelor re
confortante" — ne de
clară reprezentantul 
unei firme daneze de 
turism, Willy Falk 
Hansen.

Iată numai citeva 
din multitudinea de 
impresii împărtășite 
de turiști români și 
străini aflați, in aceste 
zile frumoase de sep
tembrie, pe litoralul 
românesc al Mării 
Negre. Ei se bucură 
de condiții excelente 
de cazare șl masă, de 
factori naturali de 
mare eficacitate în 
tratamentul balnear, ■ 
de variate și atractive 
posibilități și mijloace 
de distracție și agre
ment.

Miine, vineri, 27 septembrie, 
Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează cea de-a 
treia tragere a MARILOR 
CIȘTIGURI LOTO din acest 
an. Tragerea va consta din două 
faze, cuprinzind 3 extrageri care 
totalizează 27 numere extrase. 
La faza I se vor efectua 2 ex
trageri „legate", prima de 9 nu
mere din 90 și a doua de 9 nu
mere din restul de 81 rămase 
(ca la orice tragere obișnuită 
Loto). Faza a Il-a a MARILOR 
CIȘTIGURI LOTO va consta 
dințr-o singură extragere de 9 

'numere din 90, la Care se atri
buie AUTOTURISME „DACIA 

< 1300“ (acestea se atribuie și* la 
faza I) și excursii in R.P. Un
gară. Important este faptul că 
la această tragere (extragerea 
a treia), se asigură minimum 
3 500 lei pentru 3 numere din 9 
extrase (excursie și eventuala 
diferență in numerar).

Azi, joi, 
ULTIMA 
PARE.

O.N.T. — 
frumoasele 

stafiuni găz- 
i mare nu- 
turiști

Eforie-Nord

' '

§

organizației de 
alb că 

cu întrebări sau cu reco- 
menite . să contribuie la 

răspunderii in muncă a 
de comuniști. Dacă mai 
și faptul că n-a prezentat 
în fața biroului și organi- 
bază sarcinile și indicațiile 

plenarele comitetului

Nicolae BĂBĂLĂU 
Constantin PRIESCU

I

26 septembrie este 
ZI DE PARTICI-

Jupiter
din care faci parte.

Din noile construcții ale orașului Curtea .de Argeș

• Secții dotate cu utilaje adecvate, care execută 
tra cost — o gamă largă de lucrări pe terenurile agri
cole • Solicitate sînt de către cetățeni și secțiile de în
chiriat utilaje agricole • în fiecare comună — stîne co
operatiste • Extinderea bazei de incubatoare pentru 

producerea puilor

Dintotdeauna țăranul român a fost 
preocupat de folosirea cît mai e- 
ficientă a pămîntului. în anii noștri, 
această preocupare a căpătat noi di
mensiuni, crescind pretențiile — ca 
și posibilitățile de înfăptuire a lor — 
atît pe terenurile muncite în co
mun. în cooperativele agricole, cît 
șl pe terenurile din gospodăriile 
personale.

Fără îndoială, pentru atingerea 
acestor deziderate nu este suficien
tă doar dorința producătorilor. Iată 
de ce. în ultimii ani. din indicația 
conducerii de partid și de stat 
au fost adoptate o serie de 
măsuri concrete — tehnice si orga
nizatorice — care să asigure creș
terea producției agricole în gospo
dăriile cetățenilor. între acestea se 
numără și cele inițiate de 

i CENTROCOOP (forul coordonator 
al cooperației de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor), 
care a stabilit organizarea la sate a 
unor unități prestatoare de servicii 

' cu specific agrozootehnic — unități 
chemate să ajute cetățenii cu mate
rial biologic, cu diverse alte pro
duse și utilaje necesare efectuării cu 
eficiență ridicată a lucrărilor agri
cole : de la arat pină la recoltat. 
Cum funcționează aceste unități 7 
în ce măsură contribuie ele — în 
spiritul sarcinilor stabilite de recen
tul Congres al consiliilor populare — 
la sporirea potențialului agricol al 
gospodăriilor populației, la înfăptui
rea pe această cale a autoaprovizio- 
nării localităților 7 Iată, in continua
re. cîteva aspecte concrete din jude
țul Neamț.

riilor populației se află, de, aseme
nea, intre 50 și 70 la sută din efec-

asupra activității sale, a mo- 
in care iși îndeplinește man- 
incredințat de comuniști.
anume se cuvine subliniat In 

A fi membru al unui

ale cooperației din județul 
în primul rind, este

..la zi" 
Neamț 7 
vorba de sprijinul acordat crescăto
rilor de animale. Astfel, a fost crea
tă o puternică bază de incubatoare, 
care urmează să producă în acest 
an un număr de pui de peste 6 ori 
mai mare decît in 1980, pui care 
sînt puși la dispoziția cetățenilor în 
vederea creșterii în gospodăriile 
personale.' O altă activitate presta
toare de servicii cu specific agro
zootehnic o constituie înființarea în 
toate comunele județului a stineior

★
Loto-Pronosport și 

volanti din întreaga 
în aceste zile „LO- 

— emisiune 
cu ciștiguri

Agențiile 
vinzătorii 
tară oferă 
ZUL TOAMNEI" 
specială limitată. . ..
suplimentare acordate din fond 
special de către Administrația 
de Stat Loto-Pronosport.

Participanților pasionați ai 
sistemului Loz în Plic li se ofe
ră posibilități multiple de a 
obține AUTOTURISME „OLT- 
CIT SPECIAL" și numeroase 
ciștiguri în bani.

'....

istorice, 
ale atitor 
civilizație, 

arheologice 
mai multă 
realizărilor 

a- 
străvechi 

român, 
țăr- 

de 
ade- 
Fe- 
dln 

la 
„Internațional", 

revedere 
de plăcută in

de

„Capitol",
„Melodia", 

„Balada", 
„Tosca" și

ale căilor 
metabolice

Eforie Nord, 
în aceste zile

MARELE POTENTIAL DE PRO
DUCȚIE AL GOSPODĂRIILOR 
POPULAȚIEI. în programul de au- 
toaprovizionare al județului Neamț, 
gospodăriile populației ocupă un loc 
important. Ele dețin mai bine de 
1/3 din terenul agricol al județului 
si peste 70 la sută din pășunile si 
tinetele de aici. în cadrul gospodă-

în timpul campaniei agricole 
de primăvară — ne spune Ion P. 
Babătă. țăran din comuna Pingărați 
— apar prin comună tractoare de Ia 
S.M.A. Bicaz, unde funcționează o 
secție specială pentru efectuarea ară
turilor pe terenurile cetățenilor. Con
tra cost, se înțelege. Desigur, acest' 
sprijin ne este de mare folos, dar 
sint terenuri unde nu se poate ara 
cu tractorul. Or. nu toți sătenii au 
plug și cal propriu pentru arat. Si 
nici semănătoare ori utilaje de dis
cuit șl prăsit, de recoltat sau pen

PENTRU SPORIREA CONTRIBUȚIEI GOSPODĂRIILOR POPULAȚIEI LA AUTOAPROVIZIONARE
j»

Cum sînt organizate prestările de servicii
cu caracter agrozootehnic?

0 ÎNTREBARE Șl MAI MULTE RĂSPUNSURI DEMNE DE INTERES TN JUDEȚUL NEAMȚ

tlvele de bovine, ovine si păsări ale 
județului.

— Tlnînd cont de acest bogat po
tential de producție al gospodăriilor 
populației — ne spune Lică Mitrea. 
președintele UJECOOP Neamț — 
am adaptat măsurile stabilite de 
CENTROCOOP la specificul județu
lui nostru, alcătuind un plan pro
priu de organizare a serviciilor a- 
grozootehnice. plan structurat pe 
două etape. Prima etapă are ter
men de finalizare sfirsitul acestui 
an. urmînd ca pină în 1987—1988 să 
încheiem și cea de-a doua etapă.

— Care 
sarcinilor

— Este 
pentru că 
lui trecut 
aproape 4 .
tial pentru 31 decembrie 1985. Asta 
nu înseamnă că nu mai avem încă 
destule lucruri de făcut în acest do
meniu. recentul forum democratic al 
organelor locale ale puterii si admi
nistrației de stat deschizînd noi per
spective in această privință.

In ce constau de fapt realizările

este stadiul îndeplinirii 
..la zi“ din acest plan 7 
impropriu spus „la zl“, 
încă de la sfirsitul anu- 
am reușit să depășim de 
ori nivelul prevăzut ini-

cooperatiste, care cuprind în prezent 
aproape jumătate din efectivele de 
oi ale populației. Prin asemenea 
stîne se asigură pășunatul organi
zat (pe terenuri anume destinate a- 
cestui scop) pe întreaga perioadă a 
sezonului, ca și livrarea unor ma
teriale si accesorii necesare realiză
rii adăposturilor de animale, prelu
crării laptelui obtinut de la oi etc.

N-au fost uitați nici cultivatorii 
de terenuri. Prin unitățile sale, co
operația de Producție, achiziții si 
desfacere a mărfurilor asigură în
tregul necesar de semințe (in acest 
an s-au oferit trei, soiuri in pre
mieră. unele realizate pe plan local, 
de înalt randament adaptate speci
ficului zonei), puiet! de pomi, în
grășăminte chimice etc.

ȘI TOTUȘI EXISTĂ ÎNCĂ MUL
TE ALTE SOLICITĂRI. Deplasin- 
du-ne in mai multe comune din ju
deț. unde am discutat cu săteni si 
cu factori de răspundere de la con
siliile populare, am aflat că exis
tă și alte solicitări de servicii cu 
specific agrozootehnic.

tru alte lucrări. Așa Incit fiecare 
se descurcă cum poate, plătind une
ori preturi mari la diverși particu
lari. Bine ar fi dacă cooperația ar 
organiza secții de prestări servicii, 
care — la tarife legale — ar exe
cuta lucrările necesare si pe tere
nurile de culturi si pe cele de 
neată. Bineînțeles, aceste secții 
fie dotate cu utilajele necesare, 
tionate hipo. O soluție ar fi și 
chirierea utilajelor respective de 
tre săteni, In funcție de solicitări.

în dialogurile purtate și cu alți 
producători agricoli am reținut ca 
deosebit de necesară și organizarea 
unor servicii precum închirierea 
de motocositori pentru adunat recol
ta de pe finețe, asigurarea transpor
tului hipo (a îngrășămintelor natu
rale in cîmp șl a produselor agri
cole din cîmp la domiciliul săteni
lor), organizarea albinăritului pas
toral.

fi
să 

ac- 
in- 
că-

CARE SÎNT PERSPECTIVELE ? 
După consemnarea acestor cerințe de 
servicii, am reluat dialogul cu pre
ședintele UJECOOP, oare ne-a spus :

— Toate aceste, servicii urmeaza să 
le organizăm in cadrul etapei a doua 
a planului nostru de dezvoltare a 
prestațiilor cu caracter agrozooteh
nic. Astfel, după ce vom încheia în 
acest an acțiunea de înființare in 
toate comunele a unităților de trans
port’ hipo. vom trece la mărirea nu
mărului de atelaje si cai. pentru a 
putea acoperi atit nevoile proprii de 
transport al mărfurilor de la depo
zite la magazine, cit si solicitările 
populației. In privința secțiilor de 
efectuare a lucrărilor agricole — in- 
cepind de la munca in cimp si pină 
la prelucrarea furajelor si produse
lor agricoTe — ne-am prevăzut pen
tru anii următori in planurile de in
vestiții fondurile necesare procurării 
utilajelor. Secțiile respective vor 
funcționa — in funcție de volumul 
solicitărilor — in fiecare comună 
sau cite o unitate pentru 2—3 co
mune. în legătură cu modul de or
ganizare a unor asemenea secții aș 
sugera ca binevenită inițierea unui 
schimb de experiență de către CEN
TROCOOP, pornind de la răspunde
rile sporite ce ne revin in spiritul 
celor stabilite la recentul Congres al 
consiliilor populare pe linia creșterii 
producției agricole.

în ce privește albinăritul. avînd în 
vedere că cetățenii din iudetul nos
tru dețin circa 25 000 familii de al
bine. adică aproape 94 la sută din 
numărul total existent în zonă, vom 
colabora cu consiliile populare pen
tru asigurarea albinăritului pastoral 
pe raza județului si în alte locuri 
din tară — ne-a spus In încheiere 
Interlocutorul.

...Amplificind activitatea unităților 
existente, organizind altele noi. co
operația de 
desfacere a 
ca de altfel 
poate — si

producție, achiziții și 
mărfurilor din Neamț, 
din toate județele tării, 

.......  trebuie — să asigure o 
gamă cit mai diversă de prestări de 
servicii cu caracter agrozootehnic, 
contribuind astfel la sporirea pro
ducției In gospodăriile populației si. 
pe această cale, la îndeplinirea în 
condiții mereu mai bune a progra
melor de autoaprovizionare — cerință 
formulată de secretarul general al 
partidului de la înalta tribună a Con
gresului consiliilor populare.

Mihai IONESCU 
Constantin BLAGOVIC1 
corespondentul „Scinteii"

stațiu- 
Celor 

din 
adaugă 

peste 
la

cu
fie românesc, ce 
vă mai 
scurt, 
bucurie 
vacanța 
menea 
prieteni, să te 
cu adevărat, ca 
să“. La 
Doris și Viorel ISPAS

DE LA C. E. C.
Casa de Economii și Consemna

tiuni informează pe depunătorii 
care economisesc pe librete de e- 
conomii cu dobîndă și ciștiguri și 
cu ciștiguri, că tragerea la sorți 
pentru acordarea cîștigurilor pe tri
mestrul III a.c. va avea loc pe 
data de 30 septembrie 1985 în sala 
Casei de cultură din str. Zalomit 
nr. 6 din Capitală.

La aceeași dată și în același loc 
va avea loc și tragerea la sorti a 
obligațiunilor C.E.C. cu ciștiguri 
pentru luna septembrie a.c.

Cu acest prilej Casa de Economii 
și Consemnatiuni va acorda nu
meroase ciștiguri în bani.

Casa de Economii și Consemna
tiuni invită pe cei interesați să ia 
parte la lucrările de efectuare a 
tragerilor la sorți.
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Sarcina centrală: realizarea | 
programelor zilnice de lucru |

I Se muncește bine, 
; dar se poate 
| munci și mai

Caracteristice pentru etapa actuală 
a lucrărilor agricole în județul Brăi
la sînt — fapt ce se impune subli
niat de la început — realizarea și 
chiar depășirea vitezelor zilnice pla
nificate Ia cules. Să ne referim, 
bunăoară, la porumb — cultură care, 
cu cele 98 500 hectare pe care le 
ocupă, deține ponderea in ansamblul 
volumului de lucrări. Viteza zilnică 
la' cules a fost stabilită la 2 560 hec
tare. Pe - 19 septembrie s-au recoltat 
3 945 heetare. pe 20 septembrie — 
5 900 hectare, pe 21 septembrie — 
3 565 hectare, pe 22 septembrie — 
3 001 hectare. Pe 22 și 23, septembrie, 
ritmul a mai scăzut, întrucît supra
fețele rămase de recoltat sînt culti
vate cu hibrizi tardivi, care în pre
zent au. un grad d,e umiditate, ridicat.

Explicația acestor ritmuri bune de 
lucru am găsit-o în mai multe uni
tăți agricole. Un exemplu concludent 
este I.A.S. Rîmnicelu. Directorul în
treprinderii. jng. Mircea Toncescu, 
pe care l-am găsit, la formația de 
combine. împreună cu tovarășa Ma
ria Tănase, care răspunde din partea 
biroului comitetului județean de 
partid de această unitate, ne dă amă
nunte : „Lucrăm cu șapte combine 
C 6 P la recoltarea porumbului in 
știuleti. Programul zilnic este de 40 
hectare, dar realizăm mai mult, de
oarece ne-am organizat munca în 
schimburi prelungite pînă la ora 
21.30. .Pentru aceasta, combinele au 
fost. echipate cu faruri si au fost 
montate becuri la punctele de descăr
care. iar mecanizatorilor le asigurăm 
masa de seară în cîmp. In felul

acesta, combinele sînt folosite efectiv . 
14—15 ore pe zi“.

Dacă pînă acum s-au realizat rit- ’ 
muri inalte de lucru la recoltarea 
porumbului, sfeclei de zahăr și a I 
celorlalte culturi, mai multi factori I 
de răspundere din agricultura jude
țului ne-au subliniat unele greutăți I 
pentru menținerea In continuare a I 
acestor ritmuri, mai ales la porumb 
și orez. Este vorba de limitele de . 
umiditate impuse la preluarea pro- I 
duselor de bazele de recepție : 25 la • 
sută la porumbul recoltat în știuleti, 
18 la sută la porumbul recoltat în I 
boabe și 17 la sută la orez. „Practica | 
ne-a dovedit — ne spunea ing. Gri- 
gore Mocanu. directorul Trustului . 
I.A.S. — că recoltarea porumbului în I 
știuleti la o umiditate mai mică de 1 
28 la sută duce la pierderi mari prin 
scuturarea boabelor. Pe de altă I 
parte, dacă se ' recoltează porumbul | 
în boabe la 18 la sută umiditate, ar 
însemna să așteptăm foarte mult. • 
prelungind excesiv perioada de lu- I 
cru“. Desigur, este de datoria facto- * 
rilor în drept să tragă concluziile ce 
se impun. Cert este că din această I 
cauză. în mai multe unităti. recol- I 
tarea manuală a trebuit să fie oprită, 
iar pe ,cîmp se află o mare cantitate I 
de porumb cules — peste 116 000 tone I 
—. cu umiditate de 30—32 la sută, 
care, nu poate fi preluat de bazele de . 
recepție, existînd pericolul de a fi | 
prins de timpul nefavorabil. Or. fn 1 
toate bazele există mari capacități de . 
depozitare în pătule. De ce acestea I 
n-ar fi folosite ?

eficient
O cerință cu deplină acoperire 

în fapte
I
I

‘ BRIGADA DE REPORTERI A „SCÎNTEII" 
I TRANSMITE DIN JUDEȚUL BRAILA
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In județul Brăila, campania agricolă de toamnă a atins In multe 
privințe ritmuri maxime de lucru. O atestă, între altele, rezultatele 
înregistrate pînă la această dată, care se situează la un nivel 
superior celor din perioada corespunzătoare a anului trecut. Este o 
consecință firească a preocupării comitetului județean de partid, a 
organelor agricole județene pentru pregătirea temeinică și desfășu
rarea în ritm susținut a lucrărilor. \ ■

Din discuția pe care am avut-o cu primul secretar al comitetului 
județean de partid am reținut cîteva din măsurile stabilite, astfel: incit, 
așa cum a indicat secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, atit sirîngerea și depozitarea recoltei, cit și însă- 
mînțările de toamnă să se încheie in această zonă pină la data de 
10 octombrie. Menționăm în mod deosebit faptul că pe lingă utilizarea 
mijloacelor mecanice la întreaga capacitate și mobilizarea tuturor 
locuitorilor de la sate pentru intensificarea ritmurilor de lucru, din 
unitățile economice și celelalte instituții participă zilnic la recoltare 
aproape 40 000 de oameni ai muncii și elevi. Acestora li se adaugă 
importante mijloace mecanice din municipiu care participă la trans
portul șj depozitarea . recoltei.

Toate aceste măsuri, cărora le pot fi adăugate multe altele refe
ritoare la organizarea temeinică a activității în cîmp - asigurarea 
cu mecanici pentru schimburile prelungite și cele de noapte, preluarea 
operativă a producției în bazele de recepție și unitățile prelucrătoare 
— au determinat realizarea și chiar depășirea programelor zilnice de 
lucru, ceea ce permite aprecierea că termenele stabilite pentru finali
zarea lucrărilor vor fi respectate întocmai. Pe ce se bazează această 
apreciere?

în aceste zile, ogoarele brăilene 
oferă imaginea unei puternice mobi
lizări a locuitorilor satelor la strînsul 
și depozitarea roadelor acestei toam
ne. De fapt, aceasta reprezintă o ce
rință majoră pentru a se executa 
toate lucrările intr-un timp cit mai 
scurt și a. se evita pierderile de re
coltă. In mai multe .unități agricole 
ne-am' convins că mobilizarea între
gului sat în actuala campanie agri
colă nu este doar un. deziderat, ci o 
realitate vie. Consiliile populare au 
emis . în toate comunele decizii . pri
vind obligativitatea participării tu
turor locuitorilor.la lucrările agrico
le. siabilindu-se norme de muncă* 
pentru- fiecare categorie de cetățeni.

La C.A.P. Romanu, președintele 
unității, . Radu Lupașcu. , ne-a pre
zentat succint activitățile zilei la 
care au fost cuprinși toti locuitorii 
apti • de muncă. Astfel, pe lingă cei

550 membri cooperatori participau Ia 
lucrările agricole și mecanicii 
centrul de reparații al S.M.A.. 
torii de la asociația economică 
cooperatistă pentru 
lor, personalul muncitor de la 
tuțiile comunei, cadre didactice, 
elevi și pensionari. în total o forță 
de incă aproape 400 de oameni. Deci 
este firesc .ca in această unitate lu
crările să se afle intr-un stadiu 
avansat. De altfel, după cum ne 
spunea și Nicolae Stan, președintele 
consiliului agroindustrial Romanu. și 
în celelalte unități — cooperativele 
agricole Gemenele șl Siliștea. I.A.S. 
Rîmnicelu și Siliștea — se înregis
trează o bună participare la muncă, 
care dă certitudinea că porumbul 
de pe cele 4 819 hectare, sfecla de 
zahăr, soia, cartofii și legumele vor 
fi recoltate și depozitate în timpul 
optim.

creșterea

de la 
lucră- 
inter- 
găini- 
insti-
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IDecalajele între recoltare și 

transport-grabnic înlăturate! I

problemă de maximă
ÎNSEMNĂTATE

preocupare de maximă
RĂSPUNDERE

„Scînteia“ 
în legătură 
directă cu 

termocentralele
DOICEȘTI, 
PAROȘENI 
si GIURGIU

TERMOCENTRALELE
SĂ FUNCȚIONEZE

ta

LA ÎNTREAGA CAPACITATE!
Cît mal multă energie electrică produsă de termo

centralele funcționînd pe cărbune I - iată o cerință 
majoră, de maximă actualitate pentru satisfacerea 
necesităților economiei naționale. Energeticienii sînt 
chemați să se mobilizeze exemplar, să acționeze cu 
perseverență pentru creșterea puterii disponibile a 
centralelor electrice. Din datele de care dispunem 
rezultă că in ultimele zile termocentralele pe cărbune 
și-au sporit puterea realizata cu aproape 600 MW. 
Este un lucru îmbucurător, care atestă elocvent anga
jarea fermă a colectivelor din unitățile energetice 
de a răspunde prin fapte sarcinilor care le stau in 
față. Precizăm insă că sarcina stabilită este de o se 
realiza o creștere a puterii disponibile de minimum 
800—1 000 MW. Tocmai de aceea se impun în con- 
tinugre acțiuni hotărîte, măsuri eficiente pentru înde
plinirea acestei sarcini de maximă răspundere.

Așa cum se relevă în ancheta „Scînteii" din 
24 septembrie, experiența colectivelor termocentra
lelor Oradea și Mintia-Deva dovedește că, printr-o 
exploatare la parametrii superiori, printr-o activitate 
susținută de întreținere a echipamentelor, prin iniția
tive de înalt nivel profesional, rezultatele obținute sînt 
pe măsura cerințelor. Continuăm investigațiile noastre 
în alte trei termocentrale - Doicești, Paroșeni și 
Giurgiu, unde ne-am propus să urmărim ce acțiuni se 
întreprind în aceste zile în scopul funcționării agre
gatelor energetice la capacitatea maximă.

1. Ce producție de energie electrică reali
zați în această perioadă ?

2. Cum acționați pentru sporirea puterii 
disponibile a grupurilor energetice ?

DOICEȘTI In următoarele două săptămini
90 MW io plus
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Semănatul orzului pe terenurile asociației intercooperatiste Gemenele

Dacă, așa cum subliniam, recolta
rea în județ se-desfășoară bine, nu 
același lucru il putem spune despre 
transportul și depozitarea recoltei. 
Aceasta, in pofida' faptului că indice
le de utilizare a mijloacelor de trans
port s-a situat în i ultimele zile la un 
nivel acceptabil : în medie. 2,5—2,8 
curse pe zi. Totuși, pe cîmp se află, 
în grămezi, cantități mari de porumb 
și sfeclă de zahăr. Cauzele sînt atit 
de -natură obiectivă, cit și subiectivă. 
Ne referim mai întîi la cele subiec
tive.

Seara, la ora 18. am urmărit cum 
decurge preluarea sfeclei de zahăr 
la Fabrica de zahăr din Ianca. Mai 
multi șoferi cu care am discutat aici 
ne-au subliniat că au făcut doar cite 
1—2 curse pe zi în loc de 3—4, cîte 
ar fi fost posibile dacă nu s-ar pro
duce unele strangulări la descărcat. 
Iată un caz concret. Șoferul. Crăciun 
Stelian. de la I.T.A. Ploiești, pe 22 
septembrie- a. venit cu mașina în
cărcată cu 22 tone la ora 10 și abia 
Ia ora 15 a putut pleca. Motivele 
sînt mai multe. Mai întîi. faptul că 
în prima jumătate a zilei se produce 
o măre aglomerare de mașini (deși 
afluirea lor ar trebui să se facă pe 
baza- -graficelor întocmite de- fabrică 
și unitățile producătoare), iar apoi, 
datorită unor, deficiente ce . se. mani-

... • ' ,1 
festă la descărcarea hldrâulică pe 
rampe. Problema în sine 'tine de or
ganizare.* care ar trebui* să stea în Ș 
atenția. conducerii .întreprinderii .pe 
tot parcursul procesului de produc
ție, adică ziua și noaptea. Semnifi
cativ însă este că la acea oră amîn- 
doi directorii, după cum ni s-a spus, 
plecaseră acasă... Era ora 18. Prezent 
era Ion Lăzârescu, secretarul comi
tetului de partid din întreprindere, 
care, deși cunoștea bine problemele, 
nu putea să le rezolve de unul 
singur.

Mult .mai acute sînt cauzele de or
din obiectiv, referitoare la transpor
tul recoltei pe ansamblul iudețului. 
Există un mare decalaj între capa
citatea de transport stabilită de Mi
nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare (29 167 tone la o cursă, 

■ calculată pe baza volumului de pro
duse ce se vor transporta pînă la 
15 octombrie) și capacitatea reală in 
momentul ile fată, care însumează 
doar 17 315 tone. Așadar, o diferență 
de aproape 12 000 tone care provine 
din neasigurarea a 540 de remorci și 
a 134 camioane de la întreprinderea 
mecanică Mîrșa. La aceasta se adau
gă lipsa carburanților. îndeosebi a 
benzinei, pentru un lot de mașini cu 
o capacitate totală de circa 5 000 tone 
la.o.cursă................... ........... ......

Prin irigații, 
semănăturile

apă pentru 
de toamnă!

I
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Anul acesta, chiar In condițiile cli
matice nefavorabile din vară. I.A.S. 
Rimnicelu a obținut în medie 5 200 kg 
griu la hectar — cea mai bună pro
ducție din județ. Cum ? Ne răspun
de inginerul Mircea Toncesctî : „în 
toamna 
prafată ___ __ ... _____  ..
irigată. In felul acesta, griul'a ră
sărit și _ 1___  T. 1__ T ’ ”. ..
In plus, apa a pus deplin în valoa
re îngrășămintele și celelalte ele
mente de tehnologie. La fel proce
dăm și acum, pentru a avea garan- 

ănul 
n-au 
fost

anului trecut. întreaga su- 
cultivată cu păioase a fost
a intrat în iarnă înfrățit.

tia unor producții mari în 
viitor". Multe unităti agricole 
procedat așa. Iar recoltele au 
mult diminuate.

Trăgînd concluziile ce se impun 
din această situație, in prezent co
mitetul județean de partid a luat mă
sura de a aplica udări de aprovizio- 
nare^sau de răsărire pe întreaga su
prafață de cereale păioase — de 
73 300 hectare — ce, va fi cultivată 
pe terenuri irigate. Semănatul orzu
lui se va încheia in următoarele 2—3 
zile. A început semănatul griului. 
Cum se aplică udările? Doar pe pu-

ține din solele semănate sau pregă
tite , pentru semănat (I.A.S. Rimni
celu, I.A.S. Urleasca, C.A.P. Opri- 
șenești și C.A.P. Tudor Vladimires- 
cu) am văzut irigîndu-se. „Am de
clanșat semănatul mai devreme — ne 
spunea Radu Lupașcu. președintele 
C.A.P. Romanu — tocmai pentru a 
putea aplica udările care să asigure 
răsărirea plantelor pînă la 20—25 oc
tombrie. Insă nu putem iriga. Nu am 
primit, motorină. Iar motorina acum 
ne este necesară 1"

Situația din această cooperativă 
este identică cu cea din majoritatea 
unităților din județ. Si aceasta deoa
rece. după cum ne-a informat ing. 
Ion Susanu. directorul direcției agri
cole județene, nu s-au asigurat ener
gia electrică necesară și nici canti
tățile de. motorină pentru pompele 
care vor trebui să Irige 17 000 hectare 
de teren. Sînt neajunsuri care impun 
din partea organelor cu atribuții în 
acest sens măsuri operative pentru 
grabnica lor înlăturare, pentru că ce
realele păioase să fie irigate efectiv, 
la timp, oe întreaga suprafață, așa 
cum a stabilit conducerea partidului.
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PROBLEME ÎN ATENȚIA FACTORILOR 
DE RESORT

I

SCURTĂ FIȘĂ DE CAMPANIE
• Pînă în seara zilei de 24 septembrie, în unitățile 

agricole ale județului porumbul a lost strîns de pe 45 la 
sută din suprafața cultivată, sfecla de zahăr de pe 55 la 
sută, iar soia de pe 44,5 la sută.

O Din cele 122 920 hectare care vor ii însămînțate cu 
diferite culturi de toamnă au fost arate 110 300 hectare, 
asigurîndu-se la pregătirea terenului un avans față de se
mănat de 4 zile.

• Au fost semănate 17 600 hectare cu orz, din cele 
21 800 planificate și a început însămînțarea griului, lu
crare care se va încheia, pe cele 86 000 hectare prevă
zute, în numai 8 zile.

Investigațiile pe teren, precum șl discuțiile cu mal multi specialiști 
și cadre cu munci de răspundere din agricultura județului au reliefat si 
alte probleme care trebuie să-și găsească o grabnică rezolvare pentru 
buna desfășurare a lucrărilor. Le consemnăm pe scurt :

• Regionala C.F.R. Galati nu asigură suficiente vagoane In vederea 
livrării fiorii-soarelui din bazele de recepție, pentru a se crea., loc depo
zitării orezului, pentru transportul porumbului din portul Brăila in alte 
județe și pentru expedierea unor produse destinate exportului. Totodată, 
nu s-a realizat o circulație operativă a navetelor pentru Fabrica de zahăr 
Ianca.

• întreprinderea „Semănătoarea" trebuie să organizeze urgent repa
rarea celor 60 de combine C 6 P defecte, aflate în garanție.

• Combinatul de articole tehnice din cauciuc Jilava trebuie să li
vreze cit mai grabnic diferite curele pentru combine, in special 200 bu
căți de curele de 1 750 mm.

• Direcția generală a aprovizionării tehnico-materiale trebuie să asi
gure minimum 1 000 de acumulatori absolut 
combinelor.

necesari tractoarelor și

Aurel PAPADIUC, Corneliu IFR1M
C. Ifrim

I
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Răspunde Ing. Micloș ZOLDI, 
directorul întreprinderii „Electrocen- 
trale" Doicești :

1. In prezent sînt In exploata
re șapte din cele opt grupuri 
energetice existente la termo
centrala Doicești. Se află tn stadiul 
final lucrările de la grupul nr. 2 de 
20 MW. care în maximum două zile 
va fi racordat la sistemul energetic 
national. De la începutul lunii sep
tembrie pînă în prezent am produs 
125 milioane kWh de energie elec
trică. cantitate care este. însă sub ni
velul planifjcat. Zilnic producem 
circa 5,6 milioane kWh, cantitate ce 
va spori prin funcționarea la întrea
ga capacitate instalată. Reintrarea în 
exploatare a grupului, care a fost în 
reparație planificată, a fost întîrziată 
datorită faptului că nu am putut aco
peri. cu forte proprii. întregul com
plex de lucrări, cit șl lipsei de ulei 
de tip Tb 58. care trebuia livrat de 
Combinatul petrochimic Teleajen. în 
acest an, din cele 20 tone de ulei — 
pentru care avem repartiție — am 
primit numai 6 tone. Sînt lucruri

aparent minore, dar care ne creează 
probleme deosebite.

2. Preocuparea principală a co
lectivului nostru o constituie 
buna întreținere a Instalațiilor și 
echipamentelor, functionarea irepro
șabilă. în deplină siguranță, a 
agregatelor energetice. Fără îndoia
lă că avem posibilitatea să sporim 
puterea realizată la termocentrala 
Doicești. Tocmai de aceea. ne-am 
concentrat eforturile pentru obți
nerea unor randamente superioare 
lă morile de cărbune. In acest sens, 
avem un program desfășurat pe o 
durată de circa 3—4 săptămini. Se 
lucrează în trei schimburi pentru 
efectuarea lucrărilor de reparații Ia 
morile de la grupurile nr. 7 și 8. 
Prin îmbunătățirile aduse acestor 
echipamente vom avea posibilitatea 
sporirii capacității de măcinare a 
cărbunelui. și implicit de creștere a 
puterii disponibile. Iar din experiența 
noastră rezultă că la fiecare moară 
la care au fost efectuate reparațiile 
necesare se poate obține un spor de 
putere de 10—12 MW. Deci. în ma
ximum două săptămini. numai pe 
această cale vom reuși să obținem o

creștere a puterii realizate de apro
ximativ 50 MW. Totodată, prin ex
ploatarea agregatelor la parametrii 
optimi, ne străduim să păstrăm con
stant puterea totală în funcțiune.

O problemă cu implicații directe 
asupra producției de energie elec
trică realizată o reprezintă calitatea 
cărbunelui. Din situațiile pe care le 
avem rezultă că în această lună 
numai în două zile cărbunele livrat a 
avut o putere calorică corespunzătoa
re, Or, acest fapt determină dimi
nuarea puterii zilnice realizate cu 
60—80 MW. Recent, am primit însă o 
notă telefonică de Ia Centrala indus
trială de producere a energiei elec
trice și termice, prin care sintem in
formați că a fost stabilit un program 
potrivit căruia vom primi zilnic 13 900 
tone de cărbune cu o putere medie 
calorică de 1 875 kcal/kg. In această 
situație vom putea realiza un spor 
de putere zilnic de circa 60 MW.

Prin toate aceste măsuri va fi po
sibil să realizăm creșterea puterii 
disponibile și să ne apropiem de va
loarea programată. Dar aceasta, re
pet. depinde. în primul rind de ca
litatea cărbunelui.

PAROȘENI

Răspunde Ing. Alexandru ARUN- 
CUTEAN, directorul Uzinei electrice 
Paroșeni :

1. De la începutul lunii pină 
la 24 septembrie am produs 37,2 
milioane kWh de energie elec
trică, in condițiile In care avem în 
exploatare doar două din cele patru 
grupuri energetice de care dispune 
termocentrala Paroșeni. Producția 
zilnică din această perioadă, de 1,7 
milioane kWh, nu se situează insă 
la nivelul posibilităților noastre, cara 
sînt cu mult mai mari.

2. tn prezent am concentrat 
importante foi-fe pentru efectua
rea lucrărilor de reparații la 
grupul nr. 4 de 150 MW, unde a in-

GIURGIU

Răspunde Ing. Paraschiv RADU
LESCU, directorul Uzinei electrice 
Giurgiu s

1. Termocentrala Giurgiu este
una din cele mai tinere unități 
energetice, aici . aflîndu-se în 
funcțiune două grupuri de cite 50 
MW. Zilnic punem la dispoziția sis
temului energetic national, in medie, 
700—800 mii kWh de energie electri
că, iar producția realizată de la în
ceputul acestei luni este de 16 mi
lioane kWh., • ■

2. Acordăm o maximă atenție 
organizării cît mai bune a în
tregii activități, întăririi ordinii șl 
disciplinei la fiecare loc de muncă, 
în același timp, fiind o unitate nouă 
ne preocupăm stăruitor pentru ridi
carea continuă a nivelului.de pregă
tire tehnică și profesională a între
gului personal muncitor. Experiența 
de pînă acum, rezultatele bune obți
nute in ultima perioadă ne-au de
monstrat că, acționînd stăruitor in 
aceste direcții, este pe deplin posibil 
să ne situăm la parametrii maximi în 
mod constant.

întregul nostru colectiv este ho- 
tărît să nu precupețească nici un 
efort, să acționeze cu maximă răs
pundere pentru a livra cît mai multă 
energie electrică și a asigura unită
ților de pe platforma industrială a 
municipiului Giurgiu cantitățile pre
văzute de energie termică Trebuie 
să spunem insă că în prezent ne 
confruntăm cu unele greutăți. Mai 
exact, nu dispunem 'de personal 
pentru executarea lucrărilor de re
parații. Ce-i drept, recent s-a hotărît 
înființarea unei Antreprize de re
parații, ceea ce va asigura condițiile 
necesare pentru a interveni prompt 
în executarea unor asemenea lucrări. 
De asemenea, am intimpinat o serie

Se așteaptă acam rezultatele 
modernizării grupurilor energetice

tervenlt o oprire neprevăzută din cau
za unor defecțiuni la sistemul de 
rezistentă a cazanelor nr. 4 și 5. îm
preună cu specialiști de la Institutul 
de studii și proiectări energetice — 
filiala Timișoara, au fost stabilite so
luțiile de remediere. Cei aproape 70 
de muncitori și specialiști de la în
treprinderile specializate ale Minis
terului Energiei Electric» și din uni
tatea noastră lucrează lf înlocuirea 
zidăriei afectate și a mantalei meta
lice de etanșare a cazanelor. Totodată 
pentru optimizarea presiunii din 
focare se înlocuiesc motoarele de 
acționare ale ventilatoarelor de gaze 
cu altele de turație și putere mai 
mare. Lucrările de la cazanul nr. 4 
trebuie să fie finalizate pînă la

începutul lunii viitoare, iar cele de 
la cazanul nr. 5 pînă la 15 octom
brie. Ne străduim să respectăm aces
te termene astfel incit grupul nr. 1 
să reintre cît mai repede în func
țiune.

Concomitent, se efectuează trei 
Importante lucrări de modernizare 
Ia grupul nr. X de 50 MW : intro
ducerea morilor de cărbune cu inele 
și sfere ; înlocuirea electrofiltrelor 
și concentrarea întregului aparataj 
de protecție și control intr-o cameră 
de comandă unică. Conform grafice
lor și stadiilor fizice, aceste acțiuni 
se tfor finaliza pînă Ia sfîrșitul lunii 
octombrie, cînd termocentrala Paro
șeni va funcționa din nou la întreaga 
capacitate.

Importantă este menținerea 
parametrilor superiori

de greutăți datorită lipsei pieselor 
de schimb, îndeosebi pentru morile 
de cărbune. Și în această privință 
se pare că lucrurile vor intra pe 
făgașul normal, intrucît întreprinde
rea „Vulcan" București a impulsio
nat in ultimul timp livrările de piese 
de schimb.

Solutionarea problemelor amintite

creează condiții pentru creșterea pu
terii realizate. La aceasta va con
tribui și faptul că termocentrala 
noastră este dotată cu turbine cu 
contrapresiune și. ca atare, pe 
măsură ce va crește consumul de 
energie termică al unităților de pe 
platforma industrială va spori și 
producția de energie electrică.

Am publicat tn ultimul timp punctele de vedere ale unor cadre de 
conducere din termocentrale în legătură cu acțiunile care se desfășoară 
în prezent pentru creșterea puterii realizate în centralele funcționînd pe 
cărbune, lată o situație infățișată in tabelul de mai jos, care demonstrează 
că, prin aplicarea acestor măsuri, in numai cinci din termocentralele pe 
bază de cărbune in perioada următoare poate fi realizată suplimentar 
o putere de 355 MW. Eforturile trebuie intensificate, astfel ca toate gru
purile din aceste unități să funcționeze la parametrii maximi.

Rovinari, Turceni, Ișalnița și Onești - să și spună cuvîntul prin fapte, să 
facă totul pentru ca in perioada următoare economia națională să bene
ficieze de cantități sporite de energie electrică produsă pe bază de 
cărbune.

Intr-o suită de articole vom reveni la aceste termocentrale.

Termocentrala
PUTERE - MW Posibilități 

de creștere — MW
Instalată Realizată 

In 25 sept. In perioada 1-10 oct.

Mintia-Deva 1 260 800 + 200
Oradea 205 205 valoare maximă
Doicești 520 300 + 90
Paroșeni 300 70 + 60
Giurgiu 100 55 + 5
TOTAL 2 385 1 430 + 355

Este rindul tuturor colectivelor din celelalte termocentrale ale țării -

Ion LAZĂR

nivelului.de
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Exigerife noi în perfecționarea 
specialiștilor

Z' A

Festivalul internațional „George Enescu" cinema

Nu există discuție, nu există ana
liză cu privire la concepția și orga
nizarea de ansamblu a învățămîn- 
tului postuniversitar din țara noas
tră care să nu reliefeze, succint, dar 
elocvent, aprecieri pozitive și succe
se incontestabile. Și pe bună drep
tate. în condițiile revoluției știin
țifice și tehnice contemporane, cînd 
complexitatea proceselor economice 
a crescut atît de mult, iar condu
cerea și organizarea producției, a 
muncii sînt de neconceput fără 
participarea multilaterală a știin
ței, perfecționarea pregătirii specia
liștilor este pe cit de necesară, pe 
atît de firească și de rodnică în 
urmări. Tocmai de aceea documen
tele fundamentale ale Congresului 
al XIII-lea al partidului nostru 
acordă o importanță deosebită per
fecționării pregătirii profesionale a 
tuturor oamenilor muncii și, în acest 
cadru, a specialiștilor din diferite 
domenii ale științei, tehnicii și 
culturii. Perfecționarea pregătirii 
specialiștilor este concepută astfel 
ca un proces unitar, organic, in care 
instituțiile universitare, unitățile 
socialiste șl cursanții Înșiși sînt 
evaluați ca factori cu răspunderi 
egale.

în același timp Insă, rară analiză 
cu privire la desfășurarea concretă 
a învățămîntului postuniversitar din- 
tr-un domeniu sau altul care să nu 
evidențieze neîmpliniri dintre cele 
mai frapante. Și aceasta întrucît, în 
vremea din urmă, formalismul, im
provizația tind uneori să se infil
treze aici, ceea ce provoacă risipă 
de timp, de muncă, de energie. 
Institutul de construcții din Bucu
rești, bunăoară, a fost desemnat să 
organizeze, pentru anul 1984—1985, 
cursuri postuniversitare în 13 spe
cialități, dintre care Inginerie seis
mică, Beton armat, Tehnologia și 
mecanizarea lucrărilor de construc- 
ții-montaj, Conducerea, organizarea 
și economia construcțiilor, Instalații 
pentru construcții, Căi de comunica
ții, Gospodărirea apelor, Hidraulică 
fluvială și combaterea inundațiilor. 
Protecția și epurarea apelor etc., 
etc. Așadar, o gamă largă de spe
cialități, cu implicații adînci în 
economia națională și care înregis
trează adevărate salturi în dezvol
tarea lor contemporană. Oricît de 
preocupat de evoluția specialității 
sale, un absolvent de acum două 
decenii nu poate reuși, singur, să se 
mențină în ritmul mutațiilor înre
gistrate între timp, perfecționarea 
metodică,- sistematică a pregătirii 
sale impunîndu-se astfel obligato
riu. Asupra acestui punct de vedere, 
toată lumea este de acord.

Cu toate aceste interfese șl opinii 
comune, la amintitele cursuri post
universitare de la Institutul de con
strucții, din cele 204 locuri reparti
zate ca cifră de școlarizare nu au 
fost completate decît 161 ; 43 de
candidați nu s-au prezentat, bineîn
țeles fără să facă dinainte cunoscut 
acest lucru. Ceea ce înseamnă că, 
în cazul de față, 'eficacitatea cursu
rilor postuniversitare a fost dimi
nuată cu circa 22 la sută încă de la 
primul pas. Iar gravitatea procentu
lui crește din moment ce atît uni
tățile economice, cît și institutele de 
învățămînt superior înregistrează 
oarecum neutru asemenea absențe, 
ca și cum n-ar fi învestite, ele mai 
întîi, cu răspunderea perfecționării 
cadrelor. Așa, de pildă, într-o in
formare prezentată în senatul Insti
tutului. de construcții se consem
nează sec : „Stăm rău la specialita
tea căi de comunicații, unde din 25 
locuri repartizate s-au prezentat 10 
candidați". '

Cum la această specialitate cei 
mai multi provin de la Ministerul 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor, ne-am deplasat noi aici să 
cercetăm cauzele acestor absențe. 
Am discutat, pe bază de acte, cum 
se spune, cu tovarășii George Geor
gescu, director adjunct al Direcției 
de personal și învățămînt, și cu Ale
xandru Chiș, inginer principal cu 
perfecționarea cadrelor prin învăță- 
mintul postuniversitar. Mai întîi, o 
constatare surprinzătoare : la data 
anchetei noastre, aici nu se cunoș
tea cu precizie numărul nici al ce
lor perfecționați pînă la zi prin 
învățămîntul postuniversitar, nici al 
celor ce urmează să-l frecventeze în 
anii ce vin ; practic, nu exista nici 
o sinteză și nici o planificare, nici 
o prevedere de perspectivă care, la

nivelul ministerului, să reglementeze 
în timp și spațiu acest proces, să-l 
lege implicit, temeinic de sarcinile 
economice, tehnico-științificg ce re
vin transporturilor și telecomunica
țiilor. Cu această „zestre de iniția
tivă" nu e de mirare de ce nu s-a 
făcut sistematic analiza efectului 
concret al învățămîntului postuni
versitar asupra organizării produc
ției și a muncii, cel puțin în ideea 
perfecționării tematice pe mai de
parte a acestui învățămînt. Ba, mai 
mult : ministerul nu .cunoaște nici 
cel puțin calificativele obținute de 
cursanți la absolvire. Am adresat, 
firesc, întrebarea :

— Din moment ce nu se cunoaște 
exact situația de pînă acum și nu 
există o imagine de perspectivă asu
pra necesităților viitoare, cum, pa 
ce bază se propun cei care să urme
ze învățămîntul postuniversitar ?

— Cifra de școlarizare — ni s-a 
spus — ce ne revine o repartizăm 
unităților în subordine, dar, întrucît 
din acest moment și pînă la înce
perea cursurilor trece un an, cei 
desemnați ori se mută între timp la 
alte întreprinderi, ori pur și simplu 
nu pot urma cursurile, deoarece nu 
toate institutele de învățămînt su
perior le asigură cazarea.

Ni s-au oferit apoi mai multe 
exemple în acest sens, care relie
fează. fiecare în felul său, insufici
enta corelare a inițiativelor și uneori 
chiar a răspunderii din partea celor 
învestiți tocmai cu răspunderea or
ganizării învățămîntului postuniver
sitar. Așa, bunăoară. Academia de 
studii economice din București, de
semnată, de asemenea, cu organi
zarea învățămîntului postuniversitar, 
face cunoscut Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor, prin 
adresa nr. 3121 din noiembrie 1982, 
că „nu poate asigura cazarea cursan- 
ților", pentru ca după noi și obosi
toare demersuri să se ajungă, in 
ianuarie 1983, la formula, chipurile, 
de compromis : „decît în limita locu
rilor disponibile din căminele stu
dențești". Dar ce înseamnă această 
formulă aproximativă pentru un 
proces care trebuie să angreneze, fi
resc și necesar, după un grafic rigu
ros conceput și respectat, întreprin
deri din întreaga țară ? In locul unor 
asemenea improvizații, n-ar' fi fost 
mai bine ca toți cei răspunzători de 
buna organizare și desfășurare a în
vățămîntului postuniversitar, prin 
consultații succesive, cu luarea în 
calcul a celor mai valoroase iniția
tive existente la nivel național, să 
aplice recomandările din înseși nor
mativele în vigoare, unde se specifi
că limpede : „învățămîntul postuni
versitar se organizează și se desfă
șoară în tot timpul anului universi
tar, în funcție de cerințele beneficia
rilor", așadar inclusiv „în vacanțele 
de iarnă și de vară ale studenților, 
pentru a se folosi disponibilitățile de 
cazare în cămine studențești" ?

Asemenea întrebări vizează în e- 
gală măsură și alte aspecte. Există, 
bunăoară, statuată posibilitatea ca 
nomenclatorul și, în genere, conținu
tul domeniilor de perfecționare prin 
învățămînt postuniversitar să fie 
succesiv dezbătute într-un cadru 
larg, perfecționate, puse anual de a- 
cord cu nevoile, cu preocupările pro

ducției și cu cele mai înalte cuceriri 
ale științei și tehnicii? în jurul aces
tei teme se fac însă multe adrese, 
se formulează invitații reciproce, se 
citează paragrafe din „convențiile" 
încheiate, inclusiv în acest sens, în
tre instituții de învățămînt superior 
și unitățile socialiste, pentru ca, de 
cele mai multe ori, situația să ră- 
mînă pînă la urmă ca mai înainte. 
Rareori acestei posibilități de perfec
ționare a învățămîntului postuniver
sitar i se dă cursul cuvenit.

Deși concepută prin definiție să 
consacre într-un univers concret ele
mentele de perfecționare însușite de 
cursant, lucrarea finală rareori de? 
pășește condiția unei improvizații. 
„Sîntem nu o dată puși în situația 
de a respinge teme care nu au le
gătură cu realitatea : construirea de 
clădiri înalte pe structuri metalice, 
cînd azi se aplică tot mai mult un 
regim limitat de înălțime, folosirea 
betonului monolit, cu ignorarea ten
dinței generale spre prefabricate 
ș.a.m.d. Asemenea exagerări, cu tot 
ce decurge de aici pentru eficiența 
învățămîntului postuniversitar, pro
vine mai ales din faptul că, de re
gulă, cursantul nu vine cu tema lu
crării avizată de întreprindere, pen
tru a aborda și soluționa o problemă 
care acolo «arde», este de strictă ac
tualitate — ne declară prof. univ. dr. 
ing. Mihail Ifrim, prorector al Insti
tutului de construcții. Nimeni din 
partea .întreprinderii nu se intere
sează de soarta acestor lucrări, după 
ce sînt încheiate, nu participă nici 
cel puțin la susținerea lor, nimeni 
nu le cunoaște și nu le ia în calcul".

Improvizația și formalismul se re
simt adesea inclusiv în selectarea 
candidaților. Neaplicîndu-se criterii 
precise, aceștia pot fi alcătuiți lao
laltă din absolvenții de acum 20 
de ani și de acum 5 ani, nivelul lor 
de pregătire este astfel eterogen și, 
ca atare, posibilitățile de abordare a 
aspectelor științifice noi, moderne, 
mult reduse, din care cauză cursurile 
postuniversitare se văd adeseori ne
voite să coboare ștacheta exigenței.

In sfîrșit — ca enumerare, nu insă 
și ca importanță — cursurile post
universitare, reduse la obiectivul ■ lor 
actual, cel mai adesea de obținere a 
unui atestat, nu întotdeauna pot con
stitui (cum ar fi și necesar, și firesc) 
o etapă deschisă spre viitor, un fac
tor al perfecționării necontenite, 
desfășurate Ia nivel individual. Pen
tru aceasta ar trebui, între altele, ca 
fiecare titular de disciplină să-și ela
boreze cursul în fascicule, cu biblio
grafie adecvată adusă la zi, astfel 
îneît cursanții să rămînă cu o sursă 
concretă de idei, pe care să le poată 
adînci și dezvolta în viitor, iar fie
care cadru didactic să facă încă o 
dovadă asupra nivelului său excep
țional de pregătire.

In climatul de perfecționare, pro
priu astăzi integrării școlii noastre 
superioare cu cercetarea științifică 
și cu producția, învățămîntul post
universitar nu mai poate rămîne u- 
neori la nivelul improvizațiilor. Per
fecționarea tuturor celor chemați să 
asigure perfecționarea specialiștilor 
se impune așadar de la sine, cît mai 
urgent posibil.

Mihai IORDANESCU

- EDIȚIA A X-A -
Prestigiosul colectiv artistic care 

este corul „Madrigal", condus de 
Marin Constantin, a constituit, 
prin concertul de miercuri de la 
Ateneul român, un moment de re
ferință al celei de-a X-a ediții a 
Festivalului internațional „George 
EnescU". „Madrigalul" a fost pre
zent cu un program de excep
ție, In festivalul ce omagiază pe 
marele nostru artist. O mențiune 
aparte se cuvine făcută lucrării 
„Ritual pentru setea pămîntului", 
de Myriam Marbe, oferită spre 
finalul concertului.

Seria spectacolelor de operă 
marcate de reputate prezențe ar
tistice străine a continuat, miercuri, 
cu „Aida" de Verdi, avînd în rolul 
titular pe tenorul Vladislav Piav- 
ko, artist al poporului al U.R.S.S., 
solist al Teatrului Mare Academic 
de Stat din Moscova. Alături de 
cunoscuta personalitate a teatru
lui liric sovietic au cîntat soprana

Maria Slătinaru, alți aprecîațl so
liști ai Operei Române.

Orchestra simfonică a Radiotele- 
viziunii. avînd ca solist pe Valen
tin Gheorghiu și la pupitru pe di
rijorul japonez Jun’ichi Hirokami, 
a oferit. în aceeași zi, un concert 
de o aleasă ținută artistică. Des
chisă cu frumoasa „Rapsodie a 
II-a“ de Enescu. seara muzicală 
din Studioul de concerte al Radio- 
televiziunii a continuat cu două 
piese de greutate din patrimoniul 
universal; „Concertul pentru pian 
și orchestră nr. 2“ de Rahmaninov 
și „Simfonia a V-a" de Beetho
ven.

Un loc distinct l-au ocupat, de a- 
semenea. în festival recitalul de 
orgă susținut, la- Ateneu, de Ursula 
Philippi din Brașov și după- 
amiaza muzicală oferită în Stu
dioul de concerte al Radiotelevi- 
ziunii de „Trio Academic" din Ca
pitală și cvartetul „Philarmonia" 
din Arad. , (Agerpres)

Certitudinile talentului
Enescu, Lalo, Bartok — 

piese de rezistență, de 
culoare, de adincime ; 
lumi diferite, tablouri 
diferite, fiecare scris în 
alt grai muzical, cu alte 
argumente componistice. 
Dar știința, fantezia și 
temperamentul lui Cris
tian Mandeal, conjugate 
cu luciditatea demersu
lui dirijoral, interpreta
tiv, soluțiile de recreare, 
de topire, păstrînd da
tele știute, a materialu
lui într-un altul nou, în
tinerit, modernizat in 
sensul pătrunderii inteli
gențe a meandrelor mai 
puțin auzite — le-au 
adunat firesc pe toate pe 
scena Festivalului în 
concertul Filarmonicii 
„Moldova" din Iași. Cît 
de tinără, de participan
tă devine o orchestră în 
compania unei tinere 
baghete de înaltă clasă 1 
Ce comori de talent

avem (mă gîndesc și la 
Cristian Mandeal, și la 
Horea Andreescu) și ce 
folositor ar fi să ne 
bucurăm de ele aici, sub 
cupola Ateneului, nu 
doar la... sărbători I Căci

Mandeal, filtrat, curățat 
de galanterii inutile ca 
să rămînă miezul, esența. 
Și, o dată pătrunsă esen
ța, dirijorul reconstituie 
detaliile pînă la impre
sionantele construcții- de

CRISTIAN MANDEAL - MIHAELA MARTIN

sărbătoare a fost, în ade
văratul sens al cuvintu- 
lui, prezența acestui dis
tins muzician. Rafinat, 
elevat în pagina enescia- 
nă (Suita a IlI-a pen
tru orchestră, „Săteas
ca"), îmbinînd descrip
tivul cu emoția, deta- 
șîndu-se parcă să ascul
te, să vadă efectul, apoi 
pătrunzind tumultuos în 
miezul simfonic, pentru 
a decanta imaginile. To
tul este, în viziunea lui

amplitudine. Așa s-a în- 
tîmplat in Suita lui 
Enescu, așa l-am simțit 
și in Bartok, Suita pen
tru orchestră op. 3 nr. 
1, acea pagină de tine
rețe romantică cu o 
amplă orchestrație, în 
care, parcă, auzeam 
ecourile .cîntecelor tran
silvane. Cît priyește Rap
sodia spaniolă pentru vi
oară și orchestră de Lalo, 
s-a arătat nu numai in
teresantă, ci și adine fruc

tuoasă întîlnirea a două 
mari talente : Mihacîa 
Martin — Cristian Man- 
deal. Pasionant dialogul 
lor (pe fondul orchestrei), 
în sensul dăruirii cu 
generozitate pitorescului 
muzicii spaniole — de la 
bravura primei părți la 
Malaguena, la virtejul 
pătimaș al finalului, arcu
șul Mihaelei Martin fiind 
într-o contaminantă ver
vă — în lejeri ta tea ei, 
cu capriciile ei grațioase, 
cu farmecul unei veșnice 
tinereți. Și, nu putem în
cheia fără a spune că am 
simțit bucuria orchestrei, 
acest remarcabil colectiv 
simfonic, de a traversa o 
seară de muzică la o 
înaltă tensiune, de a se 
impune prin acuratețe 
(excepțional tonul primei 
violoniste), maleabilitate, 
sensibilitate.
Smaranda OTEANU

Valențele expresive ale liedului
Printre numeroase eve

nimente ale festivalului, 
recitalul de lieduri Sieg
fried Lorenz — Herbert 
Kaliga se înscrie ca un 
moment artistic cu totul 
memorabil. Baritonul 
Siegfried Lorenz, valoros 
cîntăreț de operă din 
R.D. Germană, s-a dove
dit a fi totodată un mare 
interpret al liricii de ca
meră. situat pe linia ce
lebrilor săi compatrioți 
Peter Schreier și Theo 
Adam. Asemenea lor. el 
este reprezentantul unei 
culturi de lied cu înde
lungată tradiție, al unei 
școli interpretative exem
plare. Stăpînind o tehni-, 
că vocală ireproșabilă, 
artistul s-a distins prin

sobrietatea expresiei, pu
ritate stilistică, refuz to
tal al efectelor exterioa
re. Dacă în primele lie
duri de Brahms toate a- 
cestea puteau crea im-

giac Ia accentele de un 
puternic dramatism.

Momentul cel mai Im
presionant al serii l-a 
constituit însă ciclul 
'„Dragoste de poet" de

SIEGFRIED LORENZ - HERBERT KALIGA

presia unei anumite reți
neri, treptat puterea de 
comunicare a devenit tot 
mai evidentă, culminînd 
cu cele „Patru cîntece 
serioase, op. 121“ ale a- 
celuiași compozitor. A- 
cest testament liric 
brahmsian a fost redat cu 
o largă paletă expresivă, 
de la tonul nostalgic-ele-

Schumann. Cele 16 lie
duri pe versuri de Heine, 
nestemate ale romantis
mului muzical, au fost in
terpretate cu o uimitoare 
varietate de mijloace ar
tistice. Pagini arhicu
noscute ca. ;,In apa Ri
nului...". „N.u mă supăr" 
și celelalte lieduri ce le 
succed au răsunat cu o 
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putere de convingere 
unică, lnscriindu-se prin
tre interpretările, de cea 
mai înaltă clasă. Publi
cul numeros vibra la uni
son cu acest artist de ex
cepție.

Siegfried Lorenz a fost 
secondat de cunoscu
tul pianist-acompăniatbr 
Herbert Kaliga, muziciân 
cu o personalitate dis
tinctă. Conlucrarea lor a 
atins momente de exem
plară comuniune artistică 
în ciclul schumannian. 
Acest recital șe înscrie, 
fără- îndoială. printre 
momentele de vîrf ale 
festivalului, ca un eve
niment artistic de ne
uitat.

Adrian RATIU

• Furtuna (spectacol de gală in 
cadrul „Zilelor filmului chinez"): 
STUDIO (69 53 15) — 19
• Declarație de dragoste : FLA
CĂRA (20 33 40) — 9: 11: 13; 15; 
17.15: 19,30
• Cu miinile curate : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11: 13: 15: 17: 19
• Un comisar acuză : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15: 17: 19
• Cantonul părăsit. Stelele de la
Sopot : COTROCENI (49 48 48) —
15; 17: 19
• Astă-seară dansăm in familie : 
LIRA (317171) — 15: 17: 19
• Ziua „Z“ : PROGRESUL
(23 94 10) — 15: 17: 19
• DarclCe — 14,30: 19, Prințesa
Păun — 9: 12: 16,45 : DOINA
(16 35 38)
• Cireșarii — 15. Ostaticul — 17: 
19 : MUNCA (21 50 97)
• Secretul lui Bacchus : PACEA 
(60 30 85) — 14,30: 16,45; 19
• Moștenirea: POPULAR (35 15 17)
— 15; 17: 19
• Lebedele negre — 15,30: Căpita
nul răzbunării — 17,30: 19,30 :
DRUMUL SĂRII (31 28 13)
• Șansa : VICTORIA (16 28 79) — 
9: 11: 13: 15,15: 17,30: 19,30
• Ceaikovski : SALA MICA A 
PALATULUI — 17; 19,45
• Nocturna Barrandov — 19. Ali- 
Baba și cei 40 de hoți — 9: 12: 16: 
VIITORUL (10 67 40)
• Gară pentru doi : LUMINA
(14 74 16) — 9; 12,15: 15,30: 18,30,
GRADINA PARC-HOTEL (17 08 53)
— 10,30
• Toată lumea este a mea : UNI
ON (.13 49 04) — 10: 13: 16: 19. VOL
GA (79 71 26) — 9: 12: 16: 19. ARTA 
(213186) — 9: 12; 15: 18. Iâ gră
dină — 20
• Legenda dragostei : FEREN
TARI (80 49 85) — 9: 12; 16: 19, 
COSMOS (27 54 95) — 10.15: 13: 16: 
19
• Bunul meu vecin Sam : PA
TRIA (11 86 25) — 9: 11,45: 14,30; 
16.30: 19.15. CULTURAL (83 50 13)
— 9: 12: 16: 19. GRADINA MO
DERN (11 03 72) — 19
• Confidente : SCALA (11 03 72)
— 9: 1.1.15: 13.30: 15,45; 18: 20.15
• Marea cursă : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12: 15.30: 18,30
• în arșița nopții : CAPITOL 
(16 29 17) — 9: 11,15: 13,30: 15.45: 18; 
20,30. la grădină — 19.30
• Cei șapte fantastici : BUCU
REȘTI (15 61 54) —9,15: 11,15: 13.1'3: 
15.15: 17.30: 19.45. FAVORIT
(45 31 70) — 9: Mr 13.15: 17.15: 19.30, 
MELODIA (11 13 49) — 9: 11.15;
13.30: 15.45: 18: 20
• Cursa infernală : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9: 11.15: 13.30: 15.45; 
18:. 20, DACIA (50 35 94) — 9: II; 
13: 15: 17: 19
• Hangar ’18: FEROVIAR (50 51 40) 
—.9: M: 13: 15: 17: 19. la grădină
— 20. AURORA (35 04 66) — 9: 11 :
13: 15: 17: 19. la grădină — 19,45, 
GRADINA GLORIA (47 46 75) —
19.30
• Legenda călărețului singuratic t
GRIVITĂ (17 08 581 — 9: 11.15:
13.30: 15,45: 18: 20.15
• Paloș contra paloș : GIULESTI 
(17 55 46) — 9: 16.15: 13.30; 15,45; 
18: 20

te a t r e

In sala Radioteleviziu- 
nii au concertat două for
mații de excepție: ,.Om
nia", condusă de Marin 
Soare, și „Ars nova", în
drumată de Cornel Țăra- 
nu. Ca și alte formații 
camerale — ne referim 
la „Voces", „Concordia" 
sau popularul „Madrigal" 
— cele două ansambluri 
atrag atenția prin măies
trie. Și, in acest sens, 
spre deosebire de forma
țiile modeste și fără mă
iestrie. ele posedă un re
pertoriu vast, pornind de 
la marii clasici și termi- 
nînd cu autorii zilelor 
noastre, iar la toate aces
tea se adaugă o putere 
de muncă. înfrățită cu o 
disciplină de fier! In 
concertul formației ..Om
nia". pe lingă tălmăcirea 
expresivă a unor lucrări

de Mozart și R. Strauss 
— demonstrând, în felul 
acesta, că nu poate fi 
vorba de o formație uni
laterală în alegerea pie
selor respective — am

totul reliefînd o minuna
tă îmbinare de timbruri, 
rod al unui indiscutabil 
talent ! Formația „Ars 
Nova" ne-a înfățișat o a- 

, trăgătoare compoziție a

„OMNIA" Șl „ARS NOVA"

putut audia valorificarea 
inspiratului Septet de 
Dumitru Bughici — o 
creație cu plăcute 
„ecouri de jaz" și o bo
gată polifonie, totul ge- 
nerind o ambiantă de 
bună dispoziție... — și 
Oratio II de Călin Ioa- 
chimescu — o concisă lu
crare, în care se impune 
o incantație senină, por- 
nindu-se de la folclor.

lui Marius Constant, pen
tru flaut și vibrafon. în
scrisă în constelația post- 
impresionismului francez. 
Apoi am urmărit Anak- 
toria de Iannis Xenakis, 
foarte 'interesantă tim
bral. dar în cele din urmă 
neconvingătoare din pri
cina unei construcții de
fectuoase și a repetării 
unor procedee instrumen
tale. Dacă Orfeu de Cor-

nel Tăranu este o canta
tă de o tentă post-expre- 
sionistă, de o asperitate 
armonico-polifonico - tim
brală emoționantă. Reci- 
tindu-1 pe Blaga de Mi
hai Moldovan contrastea
ză prin meditația profun
dă, de un lirism ferme
cător. realizat cu o mare 
economie de mijloace, 
mai ales In ceea ce pri
vește instrumentația, in
tr-adevăr „de meșter 
mare" ! O mențiune spe
cială pentru fina 'muzica
litate a baritonului Ion 
Budoiu. .Concertul s-a ri
dicat la un înalt nivel 
artistic, așa cum trebuie 
să Se prezinte o formație 
într-un context festiv ’ și 
deci 'cu o maximă exi
gentă...

Doni POPOVICI

• A.R.I.A. (13 53 75. la Ateneul ro
mân) .: Al X-lca Festival interna
tional „George Enescu". Recitai 
chitară Jose Miguel Moreno Agua- 
do (Spania) — 17; recital de pian 
Wu Jing (R.P. Chineză) — 19,30: 
(la studioul .de Concerte ai Radio- 
televjziunii) : Trio „Romantica" 
cu concursul pianistului I. I. Prun- 
ner; formația „Contemporan", 
conducerea muzicală: Marcel Spi
nel— 17: Ansamblul artistic „Doi
na" al Armatei. Dirijori : Sergiu 
Eremia, Ghoorghe Popescu — 
19,30; (la Opera Română. 13 18 57) : 
Hamlet — 18
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică).: Zbor deasupra unui cuib 
de cuci — 19.30: (sala. Atelier) : 
Intre patru ochi (B) —19
• Teatrul de operetă (14.8011) : 
Examene, examene — 18.30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landrâ" (sala Schitu MăgUreanu. 
14 75 46) : Labyrintul — 19: (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Gustul 
parvenirii — 19
• Teatrul ’Mie (14 70 SI) : Doamna 
cu camelii — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Șoareci dc apă — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Avea două pistoale cu ochi albi 
și negri — 19
• Teatrul Giulesti (sala Majestic. 
14 72 34) : Arta conversației — 19
• 'Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : Variatiuni pe tema dra
gostei — 19
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tu
nase1' (15 56 78, sala Savoy) : Co
rina — 19
• Ansamblul „Rapsodia Roinână 
(13 13 00) : Pe sub cetini la izvoare 
— 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Șoricelul și păpușa — 16: (sala 
Piața Cosmonautilor) : Tigrișorul 
Petre — 10: Nu vorbiți în timpul 
spectacolului — 16
• Circul București (10 41 93) : Tom 
și Jerry la circ — 19

Trei sînt semnele distinctive ale 
fenomenului literar românesc : ca
racterul popular, tendința sincroni
zării rapide cu marile literaturi ale 
lumii și militantismul patriotic și 
social-politic.

Cum am mai arătat cu alt prilej 
(„Literatura română veche", Ed. 
Didactică și pedagogică, 1981), îm
prejurarea că scrisul în limba ro
inână a apărut și s-a consolidat 
relativ tîrziu (secolele XVI—XVII) 
a avut drept rezultat caracterul 
popular și, prin aceasta, unitar al 
expresiei idiomului național in cele 
dinții texte, religioase și laice. 
Graiul din nordul Munteniei și 
sudul Transilvaniei s-a impus prin 
diaconul Coresi, care a corectat 
limba manuscriselor maramureșene, 
devenind preponderent în scrierile 
din veacul al XVII-lea. Cărțile din 
această vreme sînt scrieri înțelese 
de toți românii, în ciuda despărți
rii administrativ-politice seculare a 
Țării Românești, a Moldovei și 
Transilvaniei. Cronicile și, mai în 
general, scrierile cu caracter laic, 
manuscrise ori tipărite, au circulat 
„transhumantic", de o parte și de 
alta a lanțului carpatic. Caracterul 
popular și, totodată, unitar sînt în 
fond două fețe complementare .ale 
uneia și aceleiași probleme : mai 
înainte de a apărea în scris, limba 
română, veche de peste un mileniu, 
era purtătoarea unei arte și a unei 
culturi oral-folclorice cu deosebire 
Impunătoare, așa cum s-a dovedit 
la mijlocul secolului trecut, cînd te
zaurul poeziei populare a început 
să fie consemnat în culegeri, de la 
Vasile Alecsandrl pînă la Petre 
Ispirescu, Gr. Tocilescu, Simeon 
Florea Marian și toți ceilalți urmă
tori. Este de presupus că limba 
doinelor, a baladelor, a basmelor, 
ghicitorilor, a proverbelor mai ales, 
a circulat pe întreg teritoriul locuit 
de români șl, într-un fel, a ținut 
loc de „limbă literară", nescrisă 
ce-i drept, dar impulsionind în 
direcția unificării pe scriitorii 
dinții. Așa se explică unitatea și 
caracterul popular al cronicilor. 
Vechea slavonă, limba oficială în 
țările române pînă către a doua 
jumătate a secolului al XVII-lea, 
era o limbă moartă. Ștefan cel 
Mare ori Neagoe Basarab — de la 
care însă ne-a rămas, redactată 
inițial în slavonă, o capodoperă (în 

forma lui superioară, textul româ
nesc, cel din epoca brîncovenească, 
i-a conferit această calitate) — nu 
vor fi vorbit, la curțile lor de la 
Suceava și de la Argeș, această 
limbă decît cel mult în ocazii de 
protocol diplomatic. între aulica 
slavonă și limba poporului celui 
mare, o limbă neolatină, era o 
incompatibilitate radicală în ceea 
ce privește deosebirile de lexic și 
structură gramaticală. Astfel înqît 
Mihail' Moxa sau Grigore Ureche, 
cînd încep să scrie în românește 
cărți de o întindere mai mare, uti
lizează limba auzită în juru-Ie, in 
viața de toate zilele, cum limbă 
prin excelență vorbită, transcrisă 
ca atare fonetic, perfect înțeleasă 
și azi — cu excepția cîtorva vo
cabule slavone prin care se res
pectă unele rămășițe de protocol, 
ținînd loc și de punctuație — este 
„Scrisoarea lui Neacșu din Cîmpu- 
lung", atestare documentară datînd 
din 1521. Ceea ce, se știe, nu este de
loc cazul primelor documente scri
se ale limbilor surori neolatine și 
chiar ale altora. în primele scrieri 
franceze, italiene, spaniole sau 
portugheze, latina oficială a avut 
o mare înrîurire asupra celei popu
lare, cînd aceasta apărea în scris, 
în cutare fragment de „sermo rus
tica", date fiind potrivirile de vo
cabular și sintaxă, amestecul lati
nismelor ne apare cît se poate de 
firesc, mai punînd la socoteală 
și foarte timpuria apariție a scrie
rii în limbile naționale apusene. La 
noi „presiunea" limbii vorbite asu
pra celei scrise a devenit o perma
nență, de la Ion Neculce și Radu 
Popescu la Ion Budai Deleanu, 
Anton Pann, Eminescu, Creangă, 
Caragiale ori Sadoveanu. O con
stantă și, în certe cazuri, chiar un 
criteriu de valoare a literaturii de 
astăzi este... oralitatea, la Zaharia 
Stancu, Marin Preda, Eugen Barbu, 
Fănuș Neagu, Marin Sorescu și la 
mulți alții. încercările constituirii 
unei limbi aulice, „elegante" (pri
mul gest l-am aflat schițat la Mi
ron Costin, în „Predoslovia" la „De 
neamul moldovenilor..."), la Cante- 
mir și mai apoi la reprezentanții 
Școlii Ardelene, cu deosebire la 
urmașii acestora, „latiniștii" din 
prima jumătate a secolului trecut, 
n-au prins. (După cum, nici, dim
potrivă, n-a prins, la noi, literatu

ra „dialectică", dacă exceptăm 
efectele umoristice, în sine valabi
le, ale scrisului unor Victor Vlad 
Delamarina, Copilu Cheatră ș.a.). 
Tot ceea ce este mai valoros în 
scrisul beletristic al lui Dimitrie 
Cantemir, în „Istoria ieroglifică", 
lși are originea în limba de obște. 
Spre a nu mai vorbi de „Țigania- 
da‘f, capodopera Școlii Ardelene. 
Dar însăși legiferarea scrierii fone
tice a limbii române (sau aproape 
fonetice, căci, în absolut, lucrul, 
chiar de ar fi posibil, ar duce la 
dificultăți incalculabile), întreprin

să în principal de Titu Maiorescu, 
are la bază un punct de plecare 
popular, democratic am zice, adaos 
bunului simț și ajutat de întîmpla- 
rea că de la începuturi pînă la ju
mătatea secolului trecut s-a scris 
cu litere chirilice. Etimologismul, 
încercat după o lungă tradiție fo
netică, ori „italienismul" lui He- 
liade — care și-au avut, în treacăt 
spus, la timpul lor, o rațiune — au 
fost luate în rîs încă începînd cu 
patruzecioptiștii, de Alecsandri și 
Alecu Russo, mai apoi de Hasdeu 
ți Odobescu. Abia acum se observă 
că. in fond, Heliade cel din „Gra
matica" de la 1828 premerge lui 
Maiorescu. Virtuozități fonetizante 
aflăm destule mai ales Ia scriitorii 
de azi, cu deosebire în prozele cars 
transcriu artistic vorbirea persona
jelor în împrejurări anume.

Cit privește sincronismul, el poa
te fi observat, ca o constantă, încă 
Ia începuturile scrisului în limba 
română. Diaconul Coresi, migrînd 
cu uneltele sale de la Tîrgoviște la 
Brașov, lua îndemn de la sașii 
lutherani și „îndrăznea" să tipă
rească textele sacre in limba națio
nală. Ceva mai tîrziu, Grigore 

Ureche și MirQn Costin iau contact 
din plin cu umanismul apusean 
prin filieră poloneză și ajung, fi
resc, la concluzia că trebuie să 
avem și noi istoria scrisă „pre 
limba noastră", asemeni tuturor 
popoarelor civilizate, „ca să nu Bă 
asamene fiarălor și dobitoacelor 
celor mute și fără minte". Pentru 
Miron Costin, in „De neamul mol
dovenilor...", Italia este țara tutu
ror învățăturilor și, la urma ur
mei, dacă băgăm bine de seamă, 
moldoveanul are tendința de a 
scrie istoria patriei sale în prelun

• •

girea lui Tit Liviu. Fiul său, Ni- 
colae, va traduce apoi din spaniolul 
Antonio de Guevara „Ceasornicul 
domnilor", o carte răspîndită în 
toată Europa, apelînd la versiunea 
latină a germanului Wankelius. 
Prin „Descriptio Moldaviae" și 
„Incrementa atque decrementa 
aulae othomanicae", Dimitrie Can
temir ne face cunoscuți- Occiden
tului și își justifică propria-i apar
tenență ca membru al Academiei 
din Berlin. Traducerile acestor cărți, 
in limbile germană, engleză, fran
ceză și italiană îl așază în pre
lungirea lui Giambattista Vico și-1 
fac contempqranul lui Montesquieu, 
numele lui stînd cît se poate de 
firesc pe frontonul Bibliotecii 
Saint Genevieve din Cartierul La
tin al Parisului, între Leibniz și 
Geofroi de Saint Hillaire. Lucru 
extrem de semnificativ : iluminis
mul transilvănean este aproape sin
cron cu cel european, francez șl 
german în primul rînd. Și nu este 
deloc o întîmplare că modelele lui 
Ion Budai Deleanu, pentru „Țiga- 
niada" — operă, altminteri, cu 
un caracter popular și național 
profund, o scriere „orighinală și 

noaoș românească" — sînt antice, 
grecești și latine, dar și spaniole, 
Italiene, franceze, engleze și ger
mane. Pînă și, aparent numai, 
greoiul, conservatorul Alexandru 
Beldiman, terminind de scris „Jal
nica tragodie" și plingîndu-se de 
dificultatea unei asemenea între
prinderi, invoca ajutorul lui Young. 
Nici „varvarul" și deloc mai puțin 
conservatorul Costache Stamati nu 
era strein de operele lui. lord 
Byron, ale lui Gray, Lamartine, 
Goethe, de mai vechii italieni 
Ariosto și Tasso, recepționați mai 

mult prin filieră rusească. Notorii 
sint modelele apusene ale „micu
lui" nostru clasicism și cu deosebi
re ale romantismului, cu observația 
că „localizările" se produc întot
deauna in spirit popular și națio
nal, cu prea vizibile apeluri la li
teratura folclorică, sinteza completă 
realizîndu-se prin opera Iui Emi
nescu. Sincronismul a funcționat 
mai ales în epoca simbolismului 
și, după aceea (în poezie, în proză, 
in teatru, în critică etc.), în epoca 
interbelică. în ciuda unor proteste 
ce se voiau și se credeau îndrep
tățite — venite mai cu seamă de 
la mentorul sămănătorismului, Ni- 
colae Iorga — Arghezi, Rebreanu, 
Hortensia Papadat-Bengescu, Camil 
Petrescu, Ion Barbu, G. Călinescu, 
Ion Pillat, V. Voiculescu, Lucian 
Blaga, Mateiu Caragiale s-au im
pus și prin apelul la exemplele 
ilustre din marile literaturi ale lu
mii, operele lor,, adine românești, 
puțind sta cu cinste alături de nu 
importă care altele din patrimoniul 
universal. Ba, încă, însăși mișcarea 
de avangardă românească, în anu
me aspecte ale sale, pare a de
vansa, la un moment dat, pe cea 

europeană apuseană. în fond, este 
firesc ca o cultură să-și constituie 
propriile îritîietătt, fiind antă nu 
doar de a primi influente din par
tea altor culturi, ci si de a in
fluența la rindu-i, de a crea opere 
de pregnantă originalitate, cu tră
sături proprii, distinctive. Popor la
tin — definit ca ațare mai întîi prin 
limba pe care o vorbim și o 
scriem — ușor adaptabil, luăm bu
nul nostru de oriunde și-1 potrivim 
cu meșteșug la trebuințele noastre, 
păstrîjidu-ne specificul, făurind 
opere profund românești.

Evoluția culturii românești poate 
fi înțeleasă just și dacă ținem 
seama de cea de a treia caracte
ristică' a literaturii române : mili
tantismul în direcția afirmării fiin
ței noastre naționale intre celelalte 
popoare ale lumii. Cultura noastră 
este, cum spunea Nicoiae Iorga, 
„o cultură luptătoare", mai mult 
decît altele care au avut norocul 
unor condiții favorabile de dezvol
tare. Militantismul patriotic ne 
epare astfel cît se poate de lim
pede în cărțile celor vechi, la 
Udriște Năsturel, la Grigore Ure
che, la Miron Costin, la Nicoiae 
Costin, la Neculce, la stolnicul 
Constantin Cantacuzino șl la Dimi
trie Cantemir, în „Descriptio Mol
daviae", în „Incrementa...", in 
„Hronic". Și ne-am referit numai 
Ia vîrfuri. Dar mai cu sea
mă la istoricii șl filologii tran
silvăneni din epoca luminilor 
vom afla militantismul patrio
tic manifestat amplu de tot, ca și 
la generația patruzecioptistă de mai 
tîrziu, la momentul redeșteptării 
noastre naționale și-al întemeierii 
Statului român modern, la momen
tul Unirii din 1859, al Independen
ței de la 1877, al Unirii celei fnari 
din 1918, al Eliberării de la 23 Au
gust 1944. Firesc este, credem — 
fiind vorba de umanism în gene
re — să observăm permanenta luptă 
a condeierilor români pentru ade
văr și dreptate, care au fost și con
tinuă să fie comandamentele mo
rale cele mai înalte ale omenirii 
dintotdeauna, ale bunului simț, 
ale nepărtinirii. La Grigore Ure
che, primul scriitor român de la 
care ne-a rămas o carte originală 
compactă, carte care nu putea cu
prinde altceva decît istoria națio

nală, aflăm această emoționantă și 
sobră mărturisire de credință căr
turărească : „nu numai letopisețul 
nostru, ce și cărți străiine am cer
cat, ca să putem afla adevărul, ca 
să nu mă aflu sCriiitoriu de cuvin
te deșarte,, ce de dereptate". La 
rindu-i, Miron Costin, in „De nea
mul moldovenilor...", vestejind 
„basna" venită de la răuvoitorii 
neamului său, ori numai de la oa
meni cu „puțină minte", iși asuma 
întreaga răspundere față de citi
tori : „Eu voi da samă de a mele 
cîte scriu !“. In timp ce Neculce, 
în prea cunoscutu-i stil molcom și 
ferm în același timp, ne încredin
țează : „Deci vă poftescu, cetitori
lor, pe unde ar fi greșit condeiul 
mleu să priimiți, să nu gîndiți că 
doară pre voia cuiva sau in pizma 
cuiva, ce, precum s-au timplat, 
cu adevăr s-au scris".

A fost o vreme, în a doua jumă
tate a secolului trecut, cînd între 
teoreticieni s-a pus chestiunea : 
„Artă pentru artă sau artă cu ten
dință ?“ Glumind și nu prea, Ca
ragiale zisese : „Tendință cu artă!", 
în epoca dintre cele două războaie, 
lui Camil Petrescu îi revine marele 
merit de a fi proclamat : „Artă 
pentru adevăr" !“. Este semnul, 
credem, sub care s-a desfășurat și 
continuă să se desfășoare, din ce 
în ce mai conștientizat, întregul 
fenomen literar, mondial și, cu atît 
mai îndreptățit, al nostru, național 
românesc. Tot ce s-a produs și 
continuă să se producă mai valoros 
pe tărîmul literelor românești stă 
strîns legat de respectarea adevă
rului, de la cronicari la Nicoiae 
BălcescU, la Eminescu, pînă Ia 
Nichita Stănescu și loan Alexan
dru. Căci adevărul nu poate fi 
decît UNUL SINGUR, confundat, 
în artă, în definitiv, cu Frumosul 
și Binele. Ceea ce scrisese G. Că
linescu acum patru decenii și ju
mătate, cînd dăruia Culturii noastre 
monumentala sa „Istorie", avea, în 
interiorul superbei Cărți, o acope
rire totală, chiar în spiritul respec
tării adevărului : „Și după toate, 
după o prea lungă desconsiderare 
de noi înșine, e timpul de a stri
ga cu mîndrie împreună cu Mirori 
Costin : „Nasc și în Moldova oa
meni".

Ion ROTARU
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Cronica zilei ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ARABE YEMEN
DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului, a 
primit miercuri. 25 septembrie, dele
gațiile participante la Reuniunea 
președinților organizațiilor centrale 
cooperatiste din Bulgaria. Grecia, 
Iugoslavia, România- și Turcia.

Au fost abordate aspecte privind 
lărgirea și diversificarea relațiilor de 
colaborare cu organizațiile coopera
tiste din țările respective și s-au 
evidențiat posibilitățile sporite pen
tru dezvoltarea acestora pe baze re
ciproc avantajoase. .

Cu acest prilej au fost expuse con
cepția și principiile promovate de 
tara noastră, de președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind dezvol
tarea unor relații de bună vecină
tate. prietenie și colaborare cu sta
tele din zona Balcanilor, subliniin- 
du-se necesitatea transformării aces
tei regiuni într-o zonă a păcii, fără 
arme nucleare, a colaborării și 
prieteniei.

în cursul convorbirii au fost rele
vate rezultatele pozitive și spiritul 
constructiv de înțelegere. în care 
s-au desfășurat lucrările reuniunii.

La întrevedere a luat parte to
varășul Paul Niculescu, președintele 
Uniunii Centrale a Cooperativelor de 
Producție. Achiziții și Desfacere a 
Mărfurilor — CENTROCOOP.

La București a avut loc a doua 
Reuniune a președinților organiza
țiilor cooperatiste din Balcani. Au 
participat reprezentanți din Bulga
ria. Grecia, Iugoslavia, România și 
Turcia.

Cu acest prilej a avut loc un larg 
schimb de informații cu privire la 
activitatea^^ și sarcinile actuale și de 
perspectiva și un schimb de păreri 
privind posibilitățile de dezvoltare 
a colaborării dintre organizațiile coo
peratiste din țările participante la 
întilnire. pe baze reciproc avanta
joase. S-a ajuns la un acord una
nim privind continuarea acestor 
întîlniri. stimularea comerțului exte

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției — 

Direcția circulație
Atenție Ia... neatenție I

...La Sighetu Marmației, conducă
torul unei motorete, nepăstrînd o 
distantă suficientă fată de autoturis
mul care circula înaintea sa. a intrat 
în spatele acestuia. în momentul. în 
care omul de la volan a redus viteza 
intr-o stație de autobuz...

în apropiere de localitatea Ucea, 
județul Brașov, conducătorul unui 
autoturism a lovit din spate un om 
care împingea un cărucior pe partea 
dreaptă a drumului...

Pe raza comunei Blăjel. județul 
libiu, o autofurgonetă s-a oprit pe 
șosea din cauza unei defecțiuni la 
motor. Cu toate că șoferul i-a sem
nalat prezenta cu triunghiul reflec
torizant. la căderea serii, un motore- 
tist s-a izbit în plin de autovehiculul 
stationat.

Trei episoade și toate trei atestă • 
același lucru : în circulația rutieră, o 
imprudentă, oricît de mică, poate 
pricinui urmări dintre cele mai 
grave. De prisos să mai spunem că 
toate aceste cazuri, ca Si multe alte
le. puteau fi evitațe, printrTun plus 
de atenție și. spirit de .anticipare .din..,. 
partea celor în cauză. Bunăoară, in 
primul <§iz din cele de mai-Șiisl dădă 
motoretistul păstra o distantă regu
lamentară fată de automobilul din 
fata sa și. mai ales, dacă tinea sea
ma de faptul că mașinii respective 
i se va reduce viteza în zona sta
fiei unui mijloc de transport în co

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL © La ultimele două me- 

'uri din preliminariile campionatu- 
,i mondial în care este angajată re

prezentativa noastră. F.I.F.A. a dele
gat următorii arbitri : Soerensen 
(Danemarca) la partida România — 
Irlanda de Nord, din 16 octombrie, și 
Roth (R.F. Germania) la jocul Turcia 
— România, din 14 noiembrie. © Azi, 
la stadionul Dinamo din București, 
de la ora 17. va avea loc meciul Di
namo — Victoria, restantă din cam
pionatul diviziei A.

• în grupa a 3-a europeană a 
preliminariilor Campionatului mon
dial de fotbal, la Tarhpere. echipa 
Finlandei a dispus cu scorul de 1—0 
(1—0) de formația Turciei, prin go
lul marcat de Rantanen, în minu
tul 37.

După această partidă, în clasamen
tul grupei conduce în continuare An
glia, cu 9 puncte (din 6 partide), 
urmată de Finlanda — 8 puncte (toa
te meciurile disputate). România, Ir
landa de Nord — cîte 7 puncte și 
Turcia — 1 punct (toate cu cite 6 
jocuri).

Următoarele întîlniri ale grupei.se 
vor disputa Ia 16 octombrie : Româ
nia — Irlanda de Nord și Anglia — 
Turcia.

© Miercuri seara, la Praga, echipa 
Cehoslovaciei a întrecut cu scorul de
1— 0 (1—0) formația Portugaliei. în- 
tr-un meci contînd pentru grupa a
2- a europeană a preliminariilor Cam
pionatului mondial de fotbal. A în
scris Hruska. în min. 20.

© La Moscova. într-un meci din 
cadrul preliminariilor campionatului 
mondial de fotbal (grupa a 6-a eu
ropeană). selecționata U.R.S.S. a în
trecut cu scorul de 1—0 (0—0) repre
zentativa Danemarcei. Unicul gol a 
fost înscris de Protasov, în minu
tul 61’.

ȘAH. A opta partidă din cadrul 

rior. a schimbului de' mărfuri și a 
altor relații economice, dezvoltarea 
schimbului de experiență între or
ganizațiile cooperatiste din zona 
Balcanilor.

Reuniunea s-a desfășurat în spirit 
de stimă și respect reciproc. înțele
gere și colaborare, contribuind la 
dezvoltarea raporturilor între orga
nizațiile participante și, in acest fel, 
la dezvoltarea cooperării prietenești 
în zona Balcanilor, la cauza bunei 
vecinătăți in. această parte a con
tinentului.

★
Tovarășul loan Avram, viceprim- 

ministru al guvernului, a primit, 
miercuri, pe ministrul energeticii al 
Bulgariei, Nikola Todoriev, aflat în 
vizită în țara noastră.

In cadrul întrevederii au fost evi
dențiate bunele relații de prietenie 
și colaborare r'omâno-bulgare, care, 
în spiritul înțelegerilor convenite la 
cel mai înalt nivel, cunosc o conti
nuă dezvoltare. A fost examinat sta
diul înfăptuirii obiectivelor comune 
de investiții din domeniul energetic.

La primire au luat parte Nicolae 
Bușui, ministrul energiei electrice, 
alte persoane oficiale.

★
La 25 septembrie, tovarășul Aurel 

Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, a pri
mit pe Safa Saleh Mahdi al Falaky, 
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Irak în 
Republica Socialistă România, în ve
derea prezentării scrisorilor de acre
ditare.

★
La Casa de cultură a tineretului 

din Botoșani a avut loc vernisajul 
expoziției fotodocumentăre „U.R.S.S. 
— țara turismului, țara prieteniei", 
care prezintă obiective turistice din 
țara vecină.

Au luat parte reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
precum și ai Ambasadei U.R.S.S. la 
București.

(Agerpres)

mun. cu certitudine că nu s-ar fi 
produs nici o coliziune.

Efectuarea în siguranță 
a virajelor

în timpul conducerii autovehicule
lor. cei aflati la volan efectuează 
frecvent viraje : fie pentru a ocoli 
obstacole, fie pentru a schimba di
recția de mers spre dreapta ori spre 
stînga. Pentru a nu împiedica sau 
periclita deplasarea celorlalte auto
vehicule, virajele trebuie precedate 
de reducerea vitezei, iar înainte de a 
trece la executarea lor. conducătorii 
auto sînt obligati să se asigure că 
le pot efectua în deplină siguranță. 
La Brăila, conducătoarea unui auto
turism a virat la stingă intr-o inter
secție, fără să tină seama de apro
pierea unui biciclist care venea din 
sens opus și care a fost accidentat. 
La Dăbuleni,. județul Dolj, conducă
torul unui tractor rutier, de care era 
atașată o remorcă tip dubă. în timp 
ce efectua un virai la stînga. a lovit 
cu roata din dreapta spate a. tracto
rului oi| femeie care mergea pe ios.

Nu numai șoferii, ci și conducătorii 
elto.r vehicule — respectiv bicicliștii 
și căru'tașii — trebuie să fie foarte 
atenti înainte de a vira, mai cu 
seamă Ia stingă. Neasigurarea si ne- 
semnalizarea acestei manevre consti
tuie una dintre cele mai frecvente 
cauze ale nedoritelor accidente ru
tiere.

meciului pentru titlul mondial mas
culin de șah ce se desfășoară la 
Moscova între marii maeștri sovie
tici Anatoli Karpov și Gări Kaspa
rov s-a încheiat remiză, după 49 de 
mutări, scorul fiind în prezent de 
4,5—3,5 puncte în favoarea lui Kar
pov. în partida a 9-a, programată 
joi, Kasparov va avea piesele albe.

CICLISM. Vineri vor începe, la 
Cîmpulung — Argeș, campionatele 
naționale de ciclism ediția 1985. Pri
mul titlu se va atribui in proba de 
contracronometru pe echipe.

DELTAPLAN. în organizarea aso
ciației sportive Aero Delta Club 
I.N.M.T., la Bunloc — Brașov s-a 
desfășurat un concurs cu participa
rea a 20 de echipe și 39 deltaplaniști. 
Iată crtiva dintre cîștigători : ateri
zare la punct fix — Alexandru 
Gheorghe (Dacia Galati), iar pe 
echipe — I.N.M.T. București ; zbor 
de durată — Corneliu Țucă (Petrolul 
Cimpina), pe echipe — Strungul 
Arad ; zbor de distantă — Ilie Vicol 
(Ancora Galați), pe echipe — Uni
versitatea Galați. Această din urmă 
echipă, fiind si cea mai tinără din 
concurs, a primit diploma C.C. al 
U.T.C.

ATLETISM. în clasamentele celor 
mai bune performante mondiale ale 
anului 1985 la atletism, publicate de 
ziarul „Deutsche Sport Echo" din 
Berlin, figurează și 6 sportive român
ce. La 800 m. pe primul loc se află 
Ella Covaci, cu timpul de l’55”68/100, 
Maricica Puică ocupă locul doi la 
3 000 m — 8’27”83/100 și locul trei la 
1 500 m — 3’57”73/100, Mihaela Loghin 
se află pe poziția a patra la arunca
rea greutății, cu 20,87 m. Florența 
Crăciunescu este clasată a cincea la 
aruncarea discului, cu 69,50 m. Doina 
Melinte ocupă locul șase la 1 500 m 
— 3’59”88/100. iar Fița Lovin ocupă 
locul șapte la 800 m — l’56”71/100.

Excelenței Sale
Domnului colonel ALI ABDULLAH SALEH

Președintele Republicii Arabe Yemen
SANAA

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Arabe Yemen, vă transmit sin
cere felicitări, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală și îmi 
exprim convingerea că relațiile de cooperare dintre cele două țări se vor 
dezvolta și extinde tot mai mult spre binele celor două popoare prietene, 
în interesul păcii și securității internaționale, al instaurării unei noi ordini 
economice in lume.

Poporul Republicii Arabe Yemen 
sărbătorește la 26 septembrie îm
plinirea a 23 de ani de la procla
marea republicii. Actul politic de 
la 26 septembrie 1962 a pus capăt 
regimului monarhic feudal care 
menținea poporul acestui stat în
tr-o stare de profundă înapoiere 
economică si socială, deschizind 
drumul unor adinei prefaceri în
noitoare.

Avind în vedere marea pondere 
a agriculturii în economia R. A. 
Yemen — sector în care lucrează 
peste 85 la sută din totalul celor 
7 milioane de locuitori — in ulti
ma perioadă guvernul de la Sanaa 
a adoptat o serie de măsuri vizind 
punerea în valoare a resurselor 
agricole. Au apărut unități moder
ne. s-a trecut la extinderea supra
fețelor cultivate cu cereale, bum
bac. cafea, tutun etc. Regiunea 
Tihama, recunoscută din vechime 
pentru fertilitatea solurilor, a de
venit bine cunoscută pentru randa
mente tot mai ridicate.

Paralel, ca o expresie a dorinței 
de a consolida independenta eco

Județele Bistrița-Năsăud și Vrancea au încheiat 
semănatul orzului de toamnă

Aplicînd cu fermitate indicațiile și 
orientările date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, mecanizatorii, ță
ranii cooperatori, ceilalți lucrători 
din agricultura județelor Bistrița-Nă- 
săud și Vrancea au încheiat semă
natul orzului de toamnă pe întreaga 
suprafața planificată.

în telegramele adresate 
cu acest prilei tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, de comitetele județene de
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Noi mijloace de transport realizate 

da întreprinderea „Autobuzul44 din Capitală

UIMIF©^MĂM

De la TV 12, la TV 14, TV 15 
și TV 35. Nu trebuie să fii un 
specialist autorizat pentru a recu
noaște sub aceste simboluri presti
gioasa marcă de autovehicule ro
mânești fabricate la întreprinderea 
bucureșteană „Autobuzul". Fiecare 
tip nou din această familie de auto
utilitare reprezintă un pas înâinte 
pe linia perfecționării parametri
lor tehnici, calitativi și de eficien
tă. TV 12, cap de serie, funcționa 
pe bază de benzină. TV 14 a tre
cut pe .motor diesel cu consum de 
motorină. De la sfîrșitul anului 
1984 își fac intrarea în lume auto
utilitarele TV 15 și TV 35, prezen
tate la Expoziția realizărilor eco
nomiei naționale și la diferite tir- 
guri internaționale. Ambele mode
le, cu caracteristici tehnice și per
formante funcționale superioare, 
reprezintă răspunsul dat prin fapte 
de colectivul întreprinderii indica
țiilor secretarului general al parti
dului de a fabrica autoutilitare 
mai bune, mai robuste, cu perfor
manțe tehnice mai ridicate și com
petitive pe piața externă.

înscriindu-se pe aceste coordo
nate ale calității, ambele, autovehi
cule se disting prin fiabilitate spo
rită, printr-un grad înalt de echi
pare cu elemente tipizate și capa
citate mărită de transport. La un 
consum de combustibil de 11 litri 
motorină la 100 km, desfășurînd 
viteze sporite, în funcție de diferi
tele variante asimilate în produc
ție, TV 15 și TV 35 au un coeficient 
de tară cu circa 20—25 la sută mai 
^ridicat, urcă rampe maxime de 25 
la sută și au un grad de confort 
net superior. Astfel, TV 15 repre
zintă varianta modernizată a pre
decesoarei cu numărul 14, de la 
care păstrează motorul de 68 CP 
și. în linii generale, caroseria, dar 
folosește punți de portantă mai 
mare, roți ceva mai mici și mai 
late, ceea ce a permis coborîrea 
nivelului platformei, creșterea vo
lumului transportat. De la 1 350 kg, 
capacitatea de transport a crescut 
la 1 700 kg. S-a diversificat și sor
timentul din gama TV 15, care ali
niază următoarele variante : auto
furgonetă, microbuz, camionetă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

nomică. au fost elaborate o serie 
de programe vizînd dezvoltarea 
unei industrii naționale. Primele 
unități în acest domeniu au foșt 
fabricile de ciment, aluminiu, con
serve. Actualul plan cincinal 
(1982—1986) prevede conectarea la 
circuitul economic a altor obiecti
ve economice importante. Punerea 
în valoare a zăcămintelor de țiței 
recent • descoperite va avea o im
portanță deosebită pentru conti
nuarea procesului de dezvoltare a 
tării.

în spiritul politicii sale consec
vente de prietenie și solidaritate 
fată de popoarele arabe, fată de 
toate popoarele angajate pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare, po
porul român urmărește cu interes 
realizările poporului yemenit în 
edificarea unei vieți noi. între ță
rile noastre s-au statornicit legă
turi de colaborare — întemeiate pe 
stimă și respect reciproc — legă
turi care cunosc o continuă ampli
ficare. în folosul celor două țări 
si popoare, al cauzei păcii si înțe
legerii internaționale.

partid din cele două județe se arată 
că, în prezent, se acționează energic 
la strîngerea, transportul și depozi
tarea fără pierderi a întregii recolte, 
la semănatul griului.

. In telegrame se exprimă angaja
mentul oamenilor muncii de pe 
ogoarele celor două județe de a 
efectua toate lucrările la un înalt 
nivel calitativ, de a onora obligațiile 
contractuale la fondul de stat și a 
îndeplini prevederile programului de 
autoaprovizionare în profil teritorial.

(Agerpres)
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autosanitară, autoșasiu, inclusiv cu 
simplă și dublă tracțiune. Chiar și 
în cadrul acestor variante se ivesc 
mereu valoroase soluții de îmbu
nătățire.

La rîndul său, TV 35, cea mai 
nouă marcă în familia de autouti
litare românești, prezintă, de ase
menea, . o mai mare performantă, 
în comparație cu TV 14. Folosind 
același motor, dar avînd o carose
rie nouă, originală, ceea ce a con
dus la creșterea volumului interior 
util, punți cu ecartament mai mare 
și frîne noi, TV 35 poate transpor
ta o sarcină utilă de 1 800—2 000 
kg, iar în varianta microbuz numă
rul locurilor a sporit de la 10 4-1 
la 15 + 1. Alte date de referință : 
TV 35 are)roțile din spate duble, 
bord nou, perfecționat. Prin toate 
aceste caracteristici el reprezintă 
într-un fel etalonul calității auto
utilitarelor realizate la „Autobu
zul", deși parcurge un proces firesc 
de continuă perfecționare și diver
sificare. Pentru această gamă, ca și 
pentru TV 15, se află în curs de 
asimilare, prin autodotare. tehnolo
gia de execuție a învelișurilor inte
rioare termoformate, care va con
feri calități fonice, termice și este
tice îmbunătățite. La microbuzele 
și furgonetele TV 35 se poate fo
losi un acoperiș din poliester ar
mat cu fibră de sticlă, soluție ce 
permite înălțarea plafonului inte
rior pînă la 1,75 metri, astfel îneît 
pasagerii de statură potrivită nu 
vor mai fi nevoiți să stea in ma
șină cu capul aplecat.

în ce stadiu de execuție se află 
gama TV 35 ? A început deja fa
bricația autoșasiului TV 35 A. în 
momentul de față se realizează o 
primă comandă de cîteva sute de 
bucăți pentru întreprinderea „Auto- 
mecanica" din Mediaș, care va 
monta pe aceste șasiuri furgoane 
frigorifice, izoterme ete, în curînd, 
va intra in producție un prim lot 
de 100 microbuze TV 35, coman
date de întreprinderea de trans
port București.

Pe linia noutăților se înscrie șl 
autotractorul cu semiremorcă, de
rivat din autoutilitara TV 35, ve
hicul ce poate transporta o încăr

R. D. GERMANA

în pregătirea 
congresului P.S.U.G.

într-un editorial consacrat pre
gătirilor pentru alegerile din or
ganizațiile Partidului Socialist 
Unit din Germania, ziarul „NEUES 
DEUTSCHLAND" consemnează 
experiența dobîndită în desfășura
rea convorbirilor individuale, care 
sînt purtate pină la 11 octombrie. 
„Fiecare al eincilea cetățean matur 
al R.D.G. — scrie ziarul — este 
membru al P.S.U.G. El are deci 
posibilitatea, în răstimpul prevă
zut, să poarte convorbiri indivi
duale, care au loc, după cum de
monstrează experiența de pină 
acum, într-o manieră rațională și 
aprofundată. Convorbirile consti
tuie o importantă acțiune politică 
în pregătirea celui de-al XI-lea 
Congres al P.S.U.G. Importante 
probleme ale politicii interne și 
externe, precum și realizarea con
secventă a strategiei economice 
sint temeinic discutate, tinîndu-se 
seama de modul cum fiecare to
varăș poate argumenta convingător 
și acționa exemplar în. colectivul 
său de muncă și in cartierul unde 
locuiește.

Astfel — exemplifică ziarul — în 
timpul convorbirilor individuale, 
un brigadier de la mina Wismut 
din Schmirchau s-a angajat să lu
creze peste două luni într-o altă 
echipă, pentru a transmite noilor 
colegi experiența sa bună în mun
că, în scopul depășirii acelor difi
cultăți care duc la existenta unor 
realizări neuniforme ale diferitelor 
colective din întreprindere. Dorința 
de a impulsiona prin propria lor 
contribuție întrecerea în cinstea 
Congresului al XI-lea al P.S.U.G. 
a fost exprimată și în organiza
țiile de partid din Combinatul 
VEB Schwarze-Pumpe. în combi
natul de cauciucuri Filrstenwalde 
și la Uzina de prelucrat mase plas
tice din Swerin.

Dacă se apreciază că din fiecare 
convorbire individuală pot să 
apară cel puțin una sau două pro
puneri constructive, devine clar 
ce potential imens cîștigă organi
zațiile de partid și mișcarea popu
lară in cinstea Congresului al 
XI-lea" — se arată în concluzia 
articolului din „Neues Deut
schland".

R. P. POLONĂ

Importante economii 
de materiale și energie

' Pe linia aplicării programului 
de economisire a materiilor prime 
și materialelor in industrie s-du 
obfinut o serie de rezultate 
pozitive — scrie ziarul polonez 
„RZECZPOSPOLITA". Aceasta con
stituie una din principalele rezerve 
ale dezvoltării economiei naționale.

cătură de 2 500—2 700 kg, în funcție 
de variantă, adică, o sarcină aproa
pe dublă față de TV 14. contri
buind la realizarea unei impor- 
tante; economii de combustibil. De 
asemenea, în întreprinderea „Au
tobuzul" se află în execuție auto
sanitara TV 320 S, realizată pe 
baza șasiului și cabinei autocamio- 
netei ARO 320, care poate trans
porta 4 + 1 pasageri, avind o do
tare îmbunătățită față de autosani
tarele existente în prezent în ex
ploatare și fiind aptă pentru echi
pare cu aparatură medicală de 
urgență.

Solicitate pe piața internă, auto
utilitarele TV se bucură de bune 
aprecieri și în alte țări.

— Ește o dorință manifestă a 
colectivului nostru de a perfecțio
na neîntrerupt și de a diversifica 
produsele pe care le fabricăm — 
ne-a spus directorul tehnic al în
treprinderii „Autobuzul", tovarășul 
Gheorghe Dumitru. Progresul con
tinuu și eficiența întreprinderii 
depind nu numai și nu atît de can
titatea, cît mai ales de calitatea 
și competitivitatea produselor sale. 
Urmărind aceste obiective priori
tare, am inițiat in cadrul întreprin
derii, concomitent cu perfecționarea 
profesională a personalului munci
tor, o amplă acțiune de moderni
zare tehnologică, 'de".lichidare a 
locurilor înguste la secțiile prelu
crări mecanice, presaj, vopsitorie 
și montaj general, de dotare cu 
standuri și echipamente și de tes
tare a subansamblelor și vehicule
lor care ies de pe banda de montaj. 
Eforturile noastre se materializea
ză în variantele noi, din ce în ce 
mai fiabile, de autobuze, troleibuze 
și autoutilitare pe care le trimi
tem peste hotare la probe tehnice, 
precum și ca exponate la tîrguri 
și expoziții organizate în diferite 
țări. în ultima perioadă am trimis 
peste 40 de modele din cele mai 
noi in 15 țări europene și de pe 
alte continente, pentru a face și 
mai cunoscute autovehiculele noas
tre, pentru a cîștiga noi piețe de 
desfacere. Pe această cale am 
reușit să exportăm anul trecut și 
în cursul anului curent 30 la sută 
din producția realizată, dar pro
blema exportului, în strînsă depen
dență cu cea a calității, continuă 
să rămină in prim-planul preocu
părilor întreprinderii „Autobuzul".

Gabriela BONDOC 

O scădere intre 5 și 13 la sută a 
consumului de materiale s-a înre
gistrat, in ultimul timp, in indus
tria ceramicii, sticlei, construcții
lor de mașini. Îmbucurătoare sînt 
realizările in reducerea consumului 
de produse laminate, de cupru 
electrolitic și de zinc. Se obțin 
importante economii și prin inten
sificarea valorificării materiilor 
prime secundare provenind in 
mare parte din achizițiile de la 
populație.

Potrivit ziarului, un rol însemnat 
în înfăptuirea programului l-a 
avut și il are analiza, organizată 
la scară națională, a aproape 6 000 
de produse și tehnologii, din punc
tul de vedere al consumurilor spe
cifice de materiale și de energie. 
Ca urmare, a fost oprită producția 
sau folosirea a 358 de tipuri de 
produse și tehnologii și a fost sus
pendată producția altor 2 211 pină 
la efectuarea unor lucrări de mo
dernizare, in -vederea reducerii 
consumului excesiv de materii 
prime și energie. Calculele arată 
că, prin modernizare, proces care 
a necesitat investiții de 10 mili
arde de zl'oți, s-au obținut econo
mii de 19 miliarde de zloti.

Sarcini și mai importante revin 
în acest domeniu pentru cincinalul 
următor — arată ziarul. Potrivit 
indicatorilor preliminări ai noului 
cincinal, 75 la sută din creșterea 
producției urmează să se realizeze 
pe baza economisirii de materiale 
și energie, și numai 25 la sută 
prin sporirea livrărilor de mate
riale.

R. P. UNGARA

Eforturi 
pentru descoperirea 

unor noi resurse
în industria de aluminiu a Un

gariei — se arată intr-un articol 
din ziarul „NEPSZABADSÂG" — 
rezultatele cantitative obținute în 
ultima perioadă sînt asemănătoare 
celor de anul trecut. Producția de 
bauxită în primele șase luni ale 
anului a fost de circa 1,4 milioane 
tone. La fabricile de alumină pla
nul a fost îndeplinit, creîndu-se 
condiții pentru realizarea lui pe 
întregul an.

în ultima vreme, ca urmare a 
ieftinirii, aluminiului pe piața 
mondială, veniturile din export 
ale acestei ramuri suferă însă mo
dificări, micșorîndu-se beneficiul 
cu 1 miliard de forinți — arată 
ziarul. La aceasta au contribuit și 
condițiile deosebit de grele din 
iarna trecută, care au impus res
tricții la consumul de energie și 
combustibil, ceea ce a produs, 
pierderi și a influențat îndepli
nirea planului la export.

în scopul remedierii situației, 
s-au luat măsuri de revizuire a 
planului de export. în condițiile 
reducerii beneficiului — se arată 
în articol — realizarea unor inves
tiții pentru sporirea Capacităților

Româniafilm prezintă la cinematograful „Studio" din Capitală 
în perioada 26-29 septembrie

ZILELE FILMULUI
DIN REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ

Joi, 26 septembrie : FURTUNA — spectacol de gală 
Vineri, 27 septembrie : FURTUNA
Sîmbătă, 28 septembrie : PRINȚESA TANA
Duminică, 29 septembrie : MISTERUL STATUII DE AUR

„Zilele filmului din Republica Populară Chineză" se vor 
desfășura și în municipiile Focșani (30 septembrie - 3 octom
brie) și lași (4-7 octombrie).

vremea
Institutul tic meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 2G septembrie, ora 20 — 
2a septembrie, ora 20. In tară: Vremea 
va fi frumoasă, dar rece noaptea in 
jumătatea de est a tării. Cerul va fi 
mal mult senin. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor oscila intre zero și 10 grade. 

de extragere și prelucrare a bauxi
tei, pentru înnoiri, întreținere etc. 
presupune noi eforturi și descope
rirea unor noi resurse.

în prezent, se lucrează la lărgi
rea minei din Nyirad, unitate deo
sebit de importantă pentru asigu
rarea în perspectivă a industriei 
de aluminiu cu materie primă, în 
timp ce ritmul altor investiții a 
fost încetinit, unele fiind chiar 
amînate pentru viitor. în felul 
acesta — conchide „Ndpszabadsăg" 
— echilibrul financiar al industriei 
de aluminiu va fi restabilit.

R. S. VIETNAM

Terenuri redate 
agriculturii

Una din formele de valorificare 
a potențialului ’ productiv al agri
culturii vietnameze il constituie 
defrișările de terenuri in scopul 
extinderii suprafețelor cultivabile. 
Referindu-se la acțiunea de pu
nere in valoare a noi terenuri prin 
defrișări, revista „LE COURIER 
DU VIETNAM" scrie : „După cal
culele specialiștilor, suprafețele 
agricole ale țării pot ajunge la 20 
milioane de hectare, adică de circa 
trei ori mai mult decit in prezent. 
In ultimii trei ani au fost defri
șate in acest scop terenuri însu
mând o suprafață de 160 000 hec
tare. In felul acesta, s-a reușit 
menținerea nivelului producției 
agricole pe locuitor.

Problema dezvoltării agriculturii 
pe scară largă, a utilizării in mod 
adecvat a resurselor naturale și 
umane continuă să rămină insă o 
preocupare de prim ordin. Pornin- 
du-se de la această realitate, au 
fost adoptate o serie de măsuri 
economice pentru impulsionarea 
acțiunii de defrișare a terenurilor. 
Intre aceste măsuri se numără 
încurajarea inițiativelor unităților 
și administrațiilor regionale pentru 
defrișări pe suprafețe mici, pentru 
dezvoltarea economiei „familiale" 
și administrarea terenurilor fores
tiere de către organizații locale. 
Aceste măsuri au devenit posibile 
și prin creșterea numărului volun
tarilor înscriși să lucreze in zonele 
de defrișare.

Organele puterii locale au pus 
în aplicare metode adecvate și efi
ciente in domeniul defrișării în 
actuala etapă. Astfel, localitatea in 
cauză își mobilizează forțele uma
ne și materiale pe terenurile ce 
urmează să fie defrișate și care 
vor fi transformate treptat in zone 
economice noi. Urmează stabili
zarea și apoi redesfășurarea trep
tată și rațională a populației și a 
forței de muncă pe toată supra
fața respectivă. Această metodă 
permite creșterea producției fără a 
se recurge la investiții importante 
din partea statului. In prezent, nu
meroase localități aplică această 
metodă, cooperind la nivel de 
district, provincie sau oraș, in ve
derea defrișării unor întinse supra
fețe".

izolat mal coborfte in depresiunile ln- 
tramontane, iar cele maxime intre 12 
Si 22 grade, mal ridicate în regiunile 
vestice. Local, se va produce ceată. în 
Maramureș, Transilvania. Moldova. 
Muntenia și Dobrogea se va produce 
brumă cu caracter local si izolat in ce
lelalte regiuni. în București: Vreme 
frumoasă, dar răcoroasă noaptea si 
dimineața, cu cerul mai mult senin. 
Vînt in general slab. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 4 si 7 
grade, iar cele mâxlme intre 19 si 22 
grade. Dimineața, condiții de ceată.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• ÎN LOC DE RULMENȚI. V1‘ 

teze sporite în functionarea unor utilaje 
industriale se pot obține prin înlocuirea 
rulmenților cu palieri și perne magnetice. 
De curind. specialiști francezi au reușit 
performanta realizării unor asemenea com
ponente care ating între 120 și 180 mii de 
turații pe minut. Principalul avantaj îl 
constituie însă trăinicia acestora, durata 

^lor de viată fiind socotită, practic, nelimi
tată. De reținut că rulmenții clasici, cu o 
sută de mii de turatii Pe minut. încep să 
fie deja mareati de uzură, după 300 de ore 
de funcționare.

® PUTERE CALORICĂ SPO
RITĂ I*1 R4D.G., în contextul preocupă
rilor de punere în
de cărbune de calitate inferioară, de cu
rind a fost pus la punct un procedeu de 
ardere eficientă a cărbunelui salin, dispo
nibil în mari cantități. Noul procedeu 
bazează pe principiul virtejurilor 
straturi, folosit în industria alimentară,

valoare a zăcămintelor

se 
pe
la

congelarea unor produse vegetale si ani- 
rpâle. în esență, cărbunele. în prealabil, 
preparat și tratat cu aditivi este preluat, 
printr-o duză, de un puternic curent cu 
vîrtejuri. produs cu ajutorul unei su- 
flante. Avantajele noului procedeu de arde
re : combustia cărbunelui are loc la tem
peraturi mai scăzute, nu se mai formează 
zgură și cruste, iar cantitatea de gaze po
luante emanate scade considerabil.

• APARAT DE FILMAT DE 
BUZUNAR. Societatea franceză produ
cătoare de aparatură electronică „Inspec- 
tronic" a pus la punct un aparat de filmat 
miniatural, dar cu .performante deosebite, 
destinat profesioniștilor. De dimensiunea 
unui cub cu laturile de trei centimetri si 
cîntărind doar 150 de grame, aparatul per
mite obținerea unor imagini de mare 
acuratețe, chiar și contra luminii, fără nici 
un fel de pierdere de „informații". Noul 
aparat, informează agenția France Presse,

urmează să fie folosit. In principal, pentru 
supravegherea „inimii" centralelor nuclea- 
ro-electrice. dar și pentru echiparea robo
ților industriali sau pentru nevoile altor 
ramuri de vîrf ale tehnicii moderne.

• UN RIVAL AL PIANELOR 
CU COARDE. După dot ani de labori
oase cercetări, firma „Roland", din Osaka, 
a realizat un pian digital cu computer, sus
ceptibil să producă, potrivit specialiștilor, o 
puternică senzație pe piața mondială 
strumentelor muzicale. Ce-i drept, 
pian cintărind doar 50 de kg, nu este 
simplu de manevrat, cum sînt pianele 
tronice comercializate pînă acum, 
din urmă, cu ajutorul citorva clape acțio
nează sintetizatorul și selectorul de sunete, 
dar oferă o expresie muzicală în tonalități 
limitate. în schimb, tonalitățile de pian 
autentic, înmagazinate în memoria compu
terului cu care este înzestrat noul pian 
elimină acest inconvenient.

a in- 
noul 

deloc 
elec-' 

Acestea

® MAI EFICIENT CA ASPIRI
NA. Specialiștii laboratorului 'de biochi
mie și farmacie din Shenyang. China, au 
pus la punct un nou medicament care în
locuiește cu succes și eficientă sporită 
aspirina. în tratarea artritei reumatismale. 
Obținut pe baza unui extract din hipofiză 
de porc, acest medicament s-a dovedit, 
cadrul testărilor clinice, că nu 
efecte secundare. în prezent. ________
studiază posibilitatea de a extinde utiliza
rea acestuia și la tratarea afecțiunilor co
ronariene.

® ALERTĂ LA BRITISH MU
SEUM. Arheopterix, mindria faimosului 
muzeu londonez, considerată drept 
mai veche pasăre fosilă din lume, de fapt, 
veriga de legătură, pe scara evoluției. între 
reptile și păsări, să fie oare numai un 
fals ? în orice caz, Lee Spetner, electronist 
american, pasionat de biologie, susține acest 
lucru. Iar autorul falsului, afirmă el. ar fi

în
antrenează 
cercetătorii

cea

foșt medicul bavarez Ernst Haberlein care, 
pur și simplu, ar fi aplicat pe o reptilă fo
silizată un strat de ciment și apoi pene de 
pasăre care au căpătat aspect de basore
lief. O altă dovadă a falsului ar rezulta 
din mărirea unei fotografii a lui Arheopte
rix, datînd din 1891, anul descoperirii ei, 
cind a și intrat în posesia muzeului londo
nez. Alertați de această incriminare, cerce
tătorii de aici încearcă, la rîndul lor. să 
ofere dovezi asupra autenticității „vedetei" 
de la British Museum.

• SOIA, „SCUT" AL SĂNĂ
TĂȚII. Recent, un grup de cercetători ja
ponezi au ajuns la concluzia că soia din 
alimentația omului protejează eficient fica
tul de îmbolnăvire, gratie unor substanțe 
active pe care le conține. Acestea împie
dică formarea, in ficat, sub efectul unor 
toxine pătrunse în organism, din atmosfe
ră. a unor substanțe care generează îmbol
năviri grave. Prin urmare, dacă oamenii 
consumă cu regularitate soia, ficatul de
vine mai rezistent la boli.

• DIMENSIUNILE SOARELUI 
VARIAZĂ. Pe parcursul unui secol, 
diametrul Soarelui variază cu plus sau mi
nus 0,3 la sută, adică cu circa 4 000 de kilo
metri. Constatarea aparține unui cercetă
tor de la Centrul din Extremul Orient al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. Deși mo
dificările sînt mici, cercetătorul .susține că 
ele sint suficiente pentru a influenta clima 
de pe Terra. Astfel. în cazul creșterii di
mensiunilor Soarelui, s-a putut constata un 
fenomen de încălzire, in timp ce redu
cerea acestora a antrenat o vădită răcire 
generală a planetei noastre. Un studiu 
comparativ al variațiilor dimensionale ob
servate la globul solar, de diverși astro
nomi. de-a lungul citorva secole, a furnizat 
astronomului sovietic date din care rezultă 
că următoarea diminuare a activității so
lare si. implicit, reducerea dimensiunilor 
astrului se vor produce pe la sfîrșitul aces
tui secol.
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LUCRĂRILE SESIUNII ADUNĂRR GENERALE A O.N.U. Intîlnirea prietenească a reprezentanților tineretului
Dezbaterile politice generale evidențiază necesitatea unirii eforturilor tuturor statelor 

pentru soluționarea problemelor majore ale contemporaneității
din Republica Socialistă România

MOSCOVA

Convorbiri sovieto-ungare

NAȚIUNILE UNITE 25 — Trimisul Agerpres, Nicolae Chilie, trans
mite : In discursurile rostite în cadrul dezbaterilor politice generale din 
plenara Adunării Generale a O.N.U., șefii delegațiilor statelor membre 
procedează la o analiză aprofundată a situației internaționale actuale, 
expunînd punctele de vedere ale guvernelor lor în legătură cu căile și 
modalitățile de care dispun Națiunile Unite, comunitatea internațională, 
pentru solutionarea problemelor 
temporană.

complexe ce confruntă omenirea con-

Ministrul afacerilor externe al Ar
gentinei, Dante Caputo, s-a referit 
pe larg la responsabilitățile impor
tante ce revin O.N.U. în materie de 
reglementare pașnică a conflictelor 
și diferendelor existente și a relevat 
că țara sa se pronunță pentru solu
ționarea prin mijloace politice, prin 
dialog și negocieri, a focarelor de 
tensiune din America Centrală și din 
alte părți ale lumii.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Sri Lanka, A .C. Shahul Ha- 
meed, a evocat, în special, pericolul 
grav pe care îl prezintă pentru pacea 
și securitatea regională și mondială 
perpetuarea conflictului din Orientul 
Mijlociu, declarind că țara sa se 
pronunță pentru o reglementare de 
pace cuprinzătoare și durabilă în re
giune, în conformitate cu prevederile 
rezoluțiilor O.N.U. și care să asigure 
soluțioparea adecvată a problemei 
palestiniene, pe baza creării unui 
stat palestinian independent.

Ministrul de externe al Finlandei, 
Paavo Vayrynen, a salutat include
rea de către O.N.U. în preocupările 
sale majore a problematicii tinerei 
generații, prin înscrierea pe ordinea 
de zi a Adunării Generale a punctu
lui inițiat de România privind Anul 
Internațional al Tineretului și mar
carea, în 1985, a A.I.T. Pentru a-și 
ameliora condiția, tinerii trebuie să 
devină mai activi nu numai în pro
pria țară, ci și în viața internațio
nală. Această participare activă a ti
nerilor generează noi speranțe și 
aduce noi energii pe plan național, 
ca și al comunității mondiale. Azi, 
tînăra generație este confruntată cu 
o lume în care s-au acumulat pro
bleme grave. Cu toate acestea, există 
o voință universală și puternică a 
popoarelor lumii de a rezolva aceste 
probleme și de a asigura un viitor 
mai bun generațiilor care urmează.

In această lume complexă, relațiile 
dintre state, inclusiv dintre marile 
puteri care dispun de cel mai im
portant potential militar, s-au dez
voltat neuniform, a spus Eduard Șe
vardnadze. ministrul de externe al 
U.R.S.S. Arătind că la începutul ani
lor ’80 s-a intensificat din nou ac
țiunea forțelor care nu doresc des
tinderea, ministrul de externe sovie
tic a menționat că drept urmare, în 
sistemul relațiilor internaționale au 
avut loc mari perturbări și pericolul 
de război a crescut. Această situație 
— a spus el — poate fi remediată, cu 
condiția să existe înțelegere a reali
tăților și pericolelor.

Posibilitatea ca escaladarea cursei 
Înarmărilor să capete un caracter 
necontrolat, Ireversibil, devine o rea
litate. a spus el. menționind câ. în 
final, aceasta duce la o catastrofă 
nucleară. Omenirea suferă, deoarece 
este lipsită de posibilitatea de a par
ticipa la solutionarea unor probleme 
vitale cum teînf cea alimentară; eco
logică. energetică, demografică, toate 
accentuînd în permanentă decalajul 
dintre țările dezvoltate și cele în curs 
de dezvoltare, a spus E. Șevardnadze. 
Resursele intelectuale și materiale 
necesare soluționării radicale a aces
tor probleme general-umane sînt iro
site în cursa înarmărilor.

în ce privește problemele econo
mice generale ale lumii, Uniunea So
vietică se pronunță consecvent pen
tru unirea eforturilor tuturor state
lor și popoarelor în interesul soluțio
nării raționale a acestora, a spus mi
nistrul de externe sovietic, adăugind 
că în această direcție sînt îndreptate 
propunerile U.R.S.S.. ale tuturor ță
rilor participante la Tratatul de la 
Varșovia, privind reducerea hotărîtă 
a cheltuielilor militare ale statelor, 
în primul rînd ale marilor puteri. în 
altă ordine de idei, el a cerut Na
țiunilor Unite să definească, prin 
eforturi comune, căile eficiente de 
însănătoșire a relațiilor internaționa
le. de consolidare a securității gene
rale. Restabilirea încrederii între

state, a spus ministrul de externe 
sovietic, constituie un factor impor
tant pentru depășirea actualelor mo
mente dificile, inclusiv încetarea 
cursei înarmărilor și reglementarea 
conflictelor regionale. Relevînd că 
tara sa acționează în direcția resta
bilirii încrederii, el a spus că 
U.R.S.S. militează pentru adoptarea 
la Conferința de la Stockholm pen
tru măsuri de încredere și securitate 
și pentru dezarmare în Europa, a 
unui complex de măsuri politice și 
militar-tehnice de mare amploare și 
eficiente în direcția întăririi încre
derii. „Sîntem gata, a spus E. Șe
vardnadze. să trecem Imediat. îm
preună cu partenerii noștri, la elabo
rarea practică a unor înțelegeri co
respunzătoare".

Arătind că U.R.S.S. dorește să edi
fice relații normale pe bază de ega
litate cu toate statele, inclusiv cu 
S.U.A., el a menționat că încordarea 
din actualele relații sovieto-america- 
ne nu se explică printr-o ciocnire 
fatală de interese naționale. în cen
trul intîlnirii sovieto-americane la 
cel mai înalt nivel trebuie să se si
tueze problema principală a zilelor 
noastre — preîntîmpinarea cursei 
înarmărilor in Cosmos și a încetării 
ei pe Pămînt. problemele limitării 
și reducerii armamentelor nucleare, 
ale consolidării stabilității strategice. 
E. Șevardnadze a subliniat că statul 
sovietic și conducerea de partid l-au 
însărcinat să afirme de la înalta tri
bună . a O.N.U. că Uniunea Sovie
tică nu va permite ca S.U.A. să 
obțină superioritatea militară asupra 
U.R.S.S. El a arătat că Uniunea So
vietică militează pentru reducerea 
nivelului echilibrului strategic care 
s-a creat, pentru adoptarea cît mai 
grabnică a unor măsuri eficiente vi- 
zind încetarea cursei înarmărilor. Re
amintind propunerile sovietice pri
vind lichidarea totală și generală a 
armei nucleare, E. Șevardnadze a 
arătat că în condițiile unor demer
suri atît de importante, cum sînt mo- 
ratoriile care au drept scop frînarea 
cursei înarmărilor, popoarele sînt 
îndreptățite să ceară adoptarea unor 
măsuri radicale vizînd reducerea și, 
în ultimă instanță, lichidarea arma
mentelor nucleare. încă de Ia în
ceputul tratativelor de la Geneva, a 
spus el. tara noastră a vizat ferm 
realizarea unei soluționări radicale a 
acestor probleme interdependente, 
actionind de pe poziții constructive. 
..Potrivit convingerii noastre, cel mai 
mare efect pozitiv l-ar avea o înțe
legere privind interzicerea armamen
telor cosmice de atac și reducerea 
cu adevărat însemnată a armamente
lor nucleare". Uniunea Sovietică, a 
spus el. avansează propuneri privind 
întreaga gamă a problemelor referi
toare la încetarea cursei înarmărilor, 
în acest sens. U.R.S.S. sprijină ho-

tărît propunerile privind crearea de 
zone denuclearizate. zone libere de 
arma nucleară, zone ale păcii în di
ferite regiuni ale lumii.

Sprijinim cererile cu privire la 
instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale, pe o bază echitabilă 
și democratică, in conformitate cu 
rezoluțiile adoptate anterior de 
O.N.U., sprijinim acțiunile împotriva 
neocolonialismului ..cultural". ..in
formational" sau de altă natură, a 
spus ministrul de externe sovietic.

Relevînd importanta folosirii spa
țiului cosmic în scopuri pașnice, mi
nistrul de externe sovietic a subli
niat că o colaborare internațională in 
acest domeniu ar trebui să servească 
Ia îmbunătățirea condițiilor vieții pe 
planeta noastră. Ca alternativă la 
planurile nefaste privind ..războiul 
stelelor", a spus E. Șevardnadze. 
U.R.S.S. prezintă comunității inter
naționale concepția ..păcii stelelor".

Ministrul de externe al Luxembur
gului, Jacques Poos, a abordat pe 
larg problemele cooperării și secu
rității în Europa. Vorbitorul a 
lansat un apel pentru asigurarea 
continuității procesului C.S.C.E. 
„pentru ca dialogul angajat in 
cadrul Conferinței pentru securi
tate și cooperare în Europa să fie 
susținut și extins prin rezultate con
crete. care să fie resimțite de po
poarele tuturor țărilor participante".

Ministrul de externe al Suediei, 
Lennart Bodstroem a evidențiat că 
„sarcina principală a O.N.U. o con
stituie menținerea păcii și securită
ții în era armelor nucleare, mai 
importantă ca 
rul a insistat 
prin natura lor 
portantă vitală 
înarmărilor și dezarmării, ale salv
gardării păcii, nu privesc doar un 
grup restrins de state, ci interesează 
în cel mai înalt grad toate țările 
lumii, fără excepție. Vorbitorul a 
arătat că. pe lingă efectele binefă
cătoare pe care le-ar avea pentru 
pacea și securitatea generală înfăp
tuirea unor măsuri concrete de 
dezarmare, acestea ar influența po
zitiv procesul dezvoltării, permițînd 
eliberarea de fonduri și resurse acut 
necesare pentru progresul economic 
Si social al tuturor 
primul rînd al țărilor 
dezvoltare.

Problematica stăvilirii 
mărilor și a înfăptuirii 
în primul rînd a dezarmării nuclea
re. a constituit tema de bază a dis
cursului rostit în plenară de minis
trul de externe al Japoniei. Shintaro 
Abe. 1945, a spus el. a fost anul 
creării O.N.U., dar și al folosirii pri
mei bombe atomice. De atunci, arse
nalele nucleare ale lumii au cunos
cut schimbări uriașe, atit cantitative, 
cît și calitative, șl de mai multă 
vreme s-a ajuns ca ele să încorpo
reze o capacitate de supraucidere. 
Primul imperativ al lumii de azi este 
de a acționa pentru a opri această 
cursă a înarmărilor nucleare și. in 
ultimă instanță, de a se ajunge la 
eliminarea totală a unor asemenea 
arme.

oricînd". Vorbito- 
asupra faptului că 
problemele de im- 
ale încetării cursei

națiunilor, in 
în curs de

cursei înar- 
dezarmării.

0 nouă lucrare a S.I.P.R.I. avertizează asupra

consecințelor cursei înarmărilor
STOCKHOLM 25 (Agerpres). — tn- 

tr-o acțiune cu valoare de simbol, 
Institutul international pentru cerce
tări in problemele păcii (S.I.P.R.I.) 
din Stockholm a dat publicității pri
ma lucrare asupra situației in dome
niul armamentelor adresată direct 
„omului obișnuit" — potrivit expre
siei utilizate de autorii săi. Noua lu
crare, intitulată „Armele in anii 
’80", este larg accesibilă, avind drept 
obiectiv esențial creșterea gradului 
de conștientizare a opiniei publice in
ternaționale asupra parametrilor ac
tuali — calitativi și cantitativi — ai 
înarmărilor, pentru intensificarea 
eforturilor consacrate opririi acestei 
curse spre neant, trecerii la măsuri 
practice de dezarmare și de salvgar
dare a păcii.

O concluzie principală a lucrării 
este aceea că, in prezent, cursa înar
mărilor se intensifică. Numai cele 
două mari puteri nucleare posedă 
circa 50 000 focoase nucleare, „cu 
mult mai mult decit ar fi suficient 
pentru distrugerea planetei". Și to
tuși, in lume continuă să se realizeze 
arme mai eficiente mai distrugătoa
re — și, multe dintre acestea, 
tn cele din urmă desfășurate, 
crarea se referă, de asemenea, 
evoluțiile înregistrate in prezent 
domeniile diferitelor tipuri de rache
te, utilizării armelor chimice, mili
tarizării spațiului cosmic, pentru a 
permite cunoașterea pericolelor rea
le și imense pe care această escaladă 
o reprezintă pentru întreaga uma
nitate.
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JAPONIA
Prăbușirea lentă a firmei „Sanko 

Steamship Co.“, care avea să se 
transforme în „cel mai mare fali
ment din istoria Japoniei’, a atras 
atenția presei internaționale asupra 
unor dificultăți ’ care au început să 
confrunte, în ultimul timp, economia 
„Țării soarelui răsare". „Soarele apu
ne și în Japonia", scrie săptămîna- 
lul american „NEWSWEEK", evi
dențiind că „miracolul japonez", 
care ani de-a rîndul a ținut capul 
de afiș al știrilor economice, a în
ceput să pălească, dind Ia iveală 
neliniști și îngrijorări.

Desigur, falimentul unei firme nu 
constituie ceva nou într-o țară ca 
Japonia, cu o economie puternic și 
multilateral dezvoltată — pe fundalul 
căreia au, loc, însă, evoluții contra
dictorii. Anul trecut, de exemplu, 
numărul firmelor mici și mijlocii 
care s-;au aflat în această situație, 
fiind nevoite să-și închidă porțile, 
s-a ridicat la nivelul record de 
20 000. A fost un semnal — rela
tează agenția „FRANCE PRESSE" 
—' că „in cea mai mare economie 
nesocialistă a lumii, după Statele 
Unite, se petrec lucruri deloc încu
rajatoare". Dar falimentul compa
niei „Sanko Steamship Co.“, cu uria
șa sa flotă de 300 nave de trans
port, a constituit „o zi neagră pen
tru Japonia", scrie „THE JAPAN 
ECONOMIC JOURNAL". In timpul 
crizei petrolului — se menționează 
cu acest prilej — tancurile verita
bilului imperiu naval care a fost 
„Sanko Steamship Co." au constituit 
o adevărată „linie a vieții" și pen
tru economia japoneză și pentru cea 
a țărilor occidentale, aducînd din 
Orientul Mijlociu, din Africa, Asia 
și America Latină „aurul negru" 
pentru funcționarea industriilor res
pective. Principalul acționar al aces
tei firme, Toshio Komoto, ministru 
fără portofoliu, și-a dat demisia din 
guvern, preluind astfel asupra sa 
„răspunderea politică" pentru răsu
nătorul -faliment.

Cum este și firesc, în asemenea 
împrejurări, experții niponi formu

(din actualitatea politică')

și ai tineretului din Republica Democrată Germană
BERLIN 25 (Agerpres). — La Neu

brandenburg s-au deschis miercuri 
după-amiază lucrările întîlnirii prie
tenești dintre reprezentanți ai tine
retului din Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană. în cadrul adunării festive 
organizate cu acest prilej, reprezen
tanții tinere.i generații din cele două 
țări, numeroși tineri, membri ai Ti
neretului Liber German au primit cu 
deosebită emoție și satisfacție mesa
jele de salut adresate participanților 
la întîlnire de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și de către tovarășul Erich Ho
necker, secretar general al C.C. al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliului de Stat 
al R.D. Germane, mărturii ale grijii 
și atenției permanente pe care cele 
două partide le acordă formării și 
educării comuniste a tineretului, ale 
preocupării statornice pentru inten
sificarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre tinerii țărilor noas
tre. contribuție la dezvoltarea rapor
turilor de cooperare pe multiple pla
nuri dintre popoarele și statele 
noastre.

La festivitate au participat tova
rășii Egon Krenz, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Eberhardt Aurich, prim- 
secretar al C.C. al Tineretului Liber 
German (F.D.J.), alți reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, ai F.D.J.

La întîlnire participă o delegație a 
tineretului din Republica Socialistă 
România, condusă de tovarășul loan 
Toma, secretar al C.C. al U.T.C.

Adresîndu-se participanților la a- 
dunârea festiyă, reprezentantul 
Uniunii Tineretului Comunist a ară
tat că tînăra generație din România 
se identifică intru totul cu ideile și 
îndemnurile mobilizatoare 
în Mesajul conducătorului iubit al 
partidului și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a transmis, 
in numele întregului tineret din 
Republica Socialistă România, al 
organizației sale revoluționare, parti- 
cipantilor la intilnire, întregului ti
neret al Republicii Democrate Ger
mane, un cald salut tovărășesc, îm
preună cu sincere mulțumiri pentru 
sentimentele de prietenie manifes
tate de tinerii din R.D.G. fată de 
delegația U.T.C., față de. tineretul 
României socialiste.

A fost exprimată convingerea că și 
această ediție a intîlnirii prietenești 
dintre reprezentanți ai tineretului 
din România și ai tineretului din 
R.D. Germană va constitui cadrul 
unui util schimb de opinii și expe
riență, va aduce o importantă con
tribuție la mai buna cunoaștere reci
procă în interesul cauzei păcii, co
laborării și socialismului in lume.

Participanții au ovaționat. în repe
tate rinduri, pentru prietenia și co
laborarea dintre Republica Socialistă 
România și R.D. Germană, pentru 
conducătorii celor două partide și 
state, dind expresie sentimentelor de 
prietenie și respect reciproc nutrite 
de tinerii din cele două țări.

A urmat un spectacol susținut de 
formații artistice de tineret din 
România și R.D. Germană.

Manifestările în cadrul întîlnirii 
prietenești continuă.

ORIENTUL MIJLOCIU

cuprinse

MOSCOVA 25 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc, miercuri, o în
tîlnire între Mihail Gorbaciov, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., și 
Jănos Kâdăr, secretar general al 
P.M.S.U., aflat într-o vizită de 
prietenie în capitala sovietică, trans
mite agenția T.A.S.S. Cu acest pri
lej a fost reafirmată hotărîrea 
P.C.U.S. și P.M.S.U. de a dezvolta 
în continuare relațiile sovieto-unga
re în toate domeniile, o atenție deo

sebită acordîndu-se raporturilor 
domeniul economic. Discutînd as
pecte ale situației internaționale ac
tuale, relevă agenția T.A.S.S., inter
locutorii au subliniat hotărîrei 
Uniunii Sovietice'și R.P. Ungare de 
a-și intensifica eforturile în direcția 
întăririi păcii și securității, reduce
rii pericolului confruntării militare, 
însănătoșirii climatului politic în 
Europa și in întreaga lume, revenirii 
la cursul spre destindere și înțele
gere reciprocă intre state.

Continuă ciocnirile in Liban • Scrisori ale președintelui Co®
mitetuiui Executiv al O.E.P. adresate secretarului general al 

Consiliului de SecuritateO.N.U. și președintelui
BEIRUT 25 (Agerpres). — în ora

șul Tripoli din nordul Libanului au 
continuat, miercuri, ciocnirile. Potri
vit agenției U.P.I., încercările de des
fășurare în zonă a unor unități care 
să supravegheze aplicarea acordului 
de încetare a focului au eșuat, din 
cauza opoziției milițiilor, care au 
deschis focul. Unitățile de interven
ție sosite au procedat la o stopare a 
traficului de orice 
de nord și sud ale 
banez.

Bilanțul luptelor 
zile, in această parte a 
înregistrează 183 de morti si 556 de 
răniți. Aproximativ jumătate din 
populația orașului a fost nevoită 
să-și părăsească locuințele pentru 
a se refugia in zone mai sigure. '

fel. în sectoarele 
orașului nord-li-
din ultimele 10 

Libanului,

NAȚIUNILE UNITE 25 (Ager- 
pres). — în scrisori adresate secre-

tarului general al O.N.U. și președin
telui pe luna în curs al Consiliului 
de .Securitate, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, 
și-a exprimat protestul fată de 
„grava înrăutățire" a situației în 
teritoriile arabe ocupate de Israel, 

Mansind un apel forumului mondial 
în direcția adoptării de măsuri ime
diate în legătură cu această evolu
ție, informează agenția KUNA. în 
scrisori sînt menționate practicile 
ilegale de deportare a mai multor 
locuitori palestinieni la care recurg 
autoritățile israeliene de ocupație, 
precum și măsurile luate de aces
tea de a închide pe termen nedefi
nit sediul cotidianului palestinian 
„Al-Darb“ și de a suspenda alte 
publicații.

’ \ - ,'t-i.

Grecia nu va participa la manevrele
N.A.T.O. în regiunea Mării Egee

ATENA 25 (Agerpres). — Grecia 
Iși rezervă dreptul de a adopta 
„toate măsurile ce se impun" — 
inclusiv închiderea culoarelor aerie
ne deasupra Mării Egee — pentru a 
garanta securitatea zborurilor civile 
in zonă. în perioada manevrelor

La Ciudad de Mexico
CIUDAD DE MEXICO 25 (Ager

pres). — Capitala Mexicului își re
vine progresiv la normal, după șase 
zilede la primul cutremur devasta
tor care a afectat-o. în cursul aces
tor zile s-au depus eforturi susținu
te. zi și noapte, pentru salvarea de 
sub dărimături a supraviețuitorilor și 
reluarea activității economice. Au
tobuzele care asigură legătura inter-

Probleme vechi, dileme noi
lează puncte 'de vedere diferite, pri
vind evoluția viitoare a economiei 
țării. în aceste aprecieri se are in 
vedere faptul că anul 1985 a început 
slab, produsul global înregistrind în 
primul trimestru doar o creștere de 
0,4 la sută, față de 5,9 la sută, anul 
trecut. Tendința a continuat, deși 
nu in același ritm, și în trimestrul 
al doilea. în iunie — deci la jumă
tatea anului,, principalele 12 firme 
din domeniul industriei semiconduc- 
torilor — între care „Hitachi Ltd.", 
„Toshiba Corp", „Futjisu Ltd." și 
„Nippon Electric Co." — ail anun
țat o diminuare, cu 20 la sută, a 
investițiilor lor pentru anul în curs.

Printre cauzele principale ale aces
tei situații, specialiștii situează, 
înainte de toate, criza economică ce 
afectează toate țările și care conti
nuă să imprime evoluții sinuoase 
pe plan mondial. Practic, Japonia, 
considerată de mulți economiști ca 
fiind „o excepție", a ajuns acum 
supusă acelorași constrîngeri ca și 
alte state capitaliste dezvoltate. S-a 
crezut că „încălzirea" de anul tre
cut a economiei Statelor Unite, care 
a cunoscut o creștere de 6,8 la sută, 
va fi de bun augur pentru redre
sarea de ansamblu a economiei țări
lor capitaliste. Dar, în primul se
mestru al acestui an, procentul res
pectiv înregistrat de S.U.A. a fost 
de numai 1 la sută. Și, dacă princi
palul partener economic al Japo
niei suferă, cum era și firesc, a in
trat în suferință și Japonia, pentru 
că cea mai mare parte a exporturi
lor sale de automobile, sisteme vi
deo și sisteme stereo miniaturizate, 
nave, motociclete etc. se îndreaptă 
spre piața americană și, de aseme
nea, spre cea vest-europeană.

Pe de altă parte, se înregistrează 
din partea S.U.A, ca și a statelor 
din Europa occidentală o vie ne
mulțumire față de invazia de pro
duse japoneze și de uriașul deficit 
comercial pe care aceste țări îl în
registrează în cadrul schimburilor 
cu Japonia. „Partenerii comerciali 
arată agenția „REUTER" — privesc 
cu tot mai multă minie cum valul

de produse japoneze ucide industriile 
lor și le aruncă muncitorii pe dru
muri". Iar ziarul „NEW YORK TI
MES" aprecia că „ofensiva comer
cială japoneză s-ar putea dovedi la 
fel de gravă pentru industria ame
ricană ca și atacul de la Pearl Har
bour împotriva Statelor Unite".

Căutind să atenueze iritarea S.U.A. 
și a țărilor din Piața comună auto
ritățile de la Tokio s-au văzut ne
voite să adopte un „program de ac
țiune" menit „să deschidă" piața 
niponă pentru produsele parteneri
lor săi — lucru cerut cu insistență 
de mai mulți ani de către S.U.A. și 
celelalte țări vest-europene. Potrivit 
aprecierii premierului Yasuhiro Na- 
kasone, recentele măsuri în a- 
ceastă direcție reprezintă un efort 
echivalent cu restructurarea ad
ministrației japoneze după cel 
de-al doilea război mondial. Cu toate 
acestea, programul respectiv este 
considerat ca „insuficient" de către 
Washington, cu atît mai mult cu cît 
măsurile prevăzute nu vor intra în 
vigoare decît într-o perioadă de pină 
la trei ani.

Preocuparea pentru găsirea de noi 
debușee în vederea desfacerii sur
plusului de produse ale industriei 
nipone devine acută pentru autorită
țile de la Tokio. Inițial s-a crezut 
că reducerea, cu un anumit procent, 
a exporturilor n-ar constitui o „ca
tastrofă", deoarece cantitatea res
pectivă de produse va putea fi les
ne înghițită de către piața niponă. 
In aceste calcule se pornea de la 
ideea că în anii de „boom" econo
mic standardul de viață al popu
lației japoneze ar fi crescut sensi
bil. Se făceau chiar aprecieri că 90 
la sută din cele 122 milioane locui
tori puteau fi considerate ca făcînd 
parte din „clasa de mijloc" — si
tuație de natură să ușureze absorbi
rea de către piața niponă a surplu
sului de produse japoneze (și străine). 
Cu acest prilej — relatează agențiile 
de presă — s-a văzut că realitatea 
este destul de diferită. în analizele 
efectuate se constată că, deși infla
ția este redusă, iar șomajul la un

nivel scăzut, standardul vieții cetă
țenilor rămîne încă destul de mo
dest. auster.

La acestea se adaugă și sensibila 
creștere a cheltuielilor militare, care 
potrivit unui plan pe cinci ani adop
tat de guvern, vor depăși plafonul 
de 1 la sută din produsul național 
brut, atingînd suma de 18,4 trilioa
ne yeni. Guvernul de la Tokio 
este impins în această direcție de 
către Washington, care cere autori
tăților nipone „să-și asume o mai 
mare răspundere in asigurarea se
curității" in Asia de Est. în pre
zent, arată agenția „Reuter", Japo
nia dispune — în cadrul Agenției 
pentru apărare — de 13 divizii, 50 
nave militare și 400 avioane de lup
tă. Potrivit aprecierilor .S.U.A.. aces
te cifre ar trebui dublate în cițiva 
ani, iar sumele alocate în plus ar 
trebui folosite „pentru achiziționarea 
de noi arme, astfel încit să trans
forme arhipelagul japonez într-un 
portavion inexpugnabil". („Washing
ton Post").

Este o idee respinsă de majorita
tea populației nipone, care consi
deră, dimpotrivă, că trebuie să se 
procedeze la reducerea bugetului 
militar, ca una din principalele căi 
de relansare a economiei. „Faptul 
că pină în prezent Japonia a chel
tuit mai puțin de 1 la sută din pro
dusul național brut in scopuri mili
tare a constituit o condiție majoră 
a succeselor sale economice" — ară
ta „JAPAN PRESS WEEKLY".

Opinia publică din Japonia — sin
gura țară care a trăit nemijlocit 
coșmarul atomic — concepe „des
chiderea Japoniei spre lume", anun
țată de premierul .Nakasone, exclu
siv in datele sale economice și po
litice, cu excluderea oricăror im
plicații de ordin militar. Marile ma
nifestații pentru pace și dezarmare, 
pentru abolirea armelor de distru
gere în masă, care au loc pe tot 
cuprinsul țării, sînt o dovadă eloc
ventă in această direcție.

Nicolae PLOPEANU

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA

HAVANA

Întîlnire polono - cubaneză
HAVANA 25 (Agerpres). — Polo

nia și Cuba se pronunță hotărît îm
potriva continuării cursei înarmări
lor și a militarizării spațiului cos
mic — se spune în comunicatul co
mun dat publicității la Havana la 
încheierea vizitei. în Cuba a lui 
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P.. președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Po
lone. în document se exprimă spri

jinul acordat de cele două țări lup
tei popoarelor pentru libertate și in
dependență. Wojciech Jaruzelski și 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, președintele Con
siliului de Stat și al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Cuba, au sem
nat programul de colaborare pe ter
men lung, pînă în anul 2 000, dintre 
R.P. Polonă și Cuba — informează 
agenția P.A.P.

Contacte în vederea organizării de convorbiri 
între parlamentele R.P.D. Coreene și Coreei de sud

PANMUNJON 25 (Agerpres). — La 
Panmunjon s-a desfășurat miercuri 
cea de-a doua rundă a contactelor 
preliminare dintre delegațiile din 
Nordul și Sudul Coreei, in vederea 
organizării de convorbiri intre par
lamentele R.P.D. Coreene și Coreei 
de sud — relatează agenția A.C.T.C. 
In cadrul întîlnirii, care a avut loc 
la propunerea părții R.P.D. Coreene, 
delegațiile și-au prezentat punctele 
de vedere în problema discutată. De

legația R.P.D. Coreene a subliniat 
necesitatea discutării de către repre
zentanții celor două foruri legislati
ve a posibilității publicării unei de
clarații comune de neagresiune.

Prima rundă a acestor contacte s-a 
desfășurat la 23 iulie. Delegația 
R.P.D. Coreene a propus ca următoa
rea rundă a contactelor preliminare 
să aibă loc la 16 octombrie. Urmea
ză ca data reuniunii să fie decisă 
definitiv în zilele următoare.

„Protecționismul și dezechilibrele economice 
amenință relansarea economiei mondiale44

Raportul anual al F.M.I.

Determination",
1 octombrie în

„Display
începe la 

acestei mări, a anuntat un 
de cuvînt al Ministerului 

agenția

N.A.T.O.
care vor
regiunea 
purtător 
elen al Apărării, citat de
A.N.A. La aceste exerciții militare 
Grecia nu va participa.

viața reintră în normal
urbană, ca și transportul tn comun, 
inclusiv metroul, din Ciudad de 
Mexico au început din nou să circu
le, aproape normal, populația reve
nind la locurile de muncă. Potrivit 
informațiilor oficiale, rețelele de 
furnizare a energiei electrice și a 
apei menajere au fost restabilite, 460 
din cele 505 hoteluri ale capitalei 
rămase in picioare au primit din nou 
solicitări pentru cazare, liniile de 
comunicații și telecomunicații func
ționează în proporție 
sută la sută.
ultimul bilanț 
în prezent de 
nează că cifra 
pierdut viața 
apreciază că totalul va crește pînă 
Ia aproximativ 5 000. Cei peste 30 000 
de sinistrați au fost găzduiți în locuri 
special amenajate.

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Tendințele protecționiste în creștere 
și persistenta unor profunde dezechi
libre economice amenință relansarea 
economiei mondiale — se arată în 
raportul anual al Fondului Monetar 
Internațional (F.M.I.),. dat publici
tății la Washington. In 1984, se men
ționează în document, pe plan mon
dial s-a Înregistrat o creștere eco
nomică medie de 5 la sută, inegal re
partizată insă la nivelul planetei. In 
Africa sub-sahariană, de pildă, s-a 
consemnat o rată de 1,5 la sută, iar 
pe ansamblul continentului creș
terea economică a fost atît de redu
să, incit situația poate fi apreciată 
ca „periculoasă". Există, pe de altă 
parte, indicii privind o anumită înce
tinire a activității economice în 
S.U.A. Rămîn, de'asemenea, „serioa
se dificultăți" ce afectează economia 
mondială și; numeroase probleme 
fundamentale" nesoluționate.
'. In ceea ce privește țările occiden
tale industrializate, F.M.I. își expri
mă „profunda preocupare" față de 
creșterea presiunilor protecționiste, 
apreciind că acestea trebuie frînate, 
în interesul desfășurării libere a co
merțului internațional. Documentul 
atrage atenția acestor state asupra 
riscului economic pe care 11 repre
zintă persistența unor rate ridicate 
ale dobinzii, nivelul supraevaluat al 
dolarului, precum și marile deficite 
bugetare. F.M.I. — notează in le
gătură cu aceasta agenția France 
Presse — „lansează un avertisment 
voalat Statelor Unite", confruntate

cu un deficit bugetar ce ar urma să 
atingă 200 miliarde de dolari în 
1986.

„înaltul nivel al șomajului existent 
în numeroase țări — în special in 
Europa occidentală — și dezechili
brele financiare reprezintă o sursă 
majoră de nesiguranță și preocupare 
ir. multe mari state industrializat' 
occidentale", se arată, de asemenet 
în document. In ciuda unei anumite 
creșteri economice, producția indus
trială în țările vest-europene nu a 
atins nivelul necesar pentru a se în
registra un declin al șomajului.

In ceea ce privește statele in curs 
de dezvoltare, raportul apreciază că 
relansarea lor economică rămîne 
„sinuoasă", multe dintre ele fiind 
confruntate cu o situație financiară 
„extrem de vulnerabilă". Nivelul da
toriei externe face ca poziția ecor 
nomico-financiară a numeroase țări 
ale „lilmii a treia" să rămînă „fra
gilă", deși o serie .dintre elcâau înre-r 
gistrat anumite progrese m acest 
domeniu. Agențiile de presă reamin
tesc în context necesitatea unor ac
țiuni practice ale statelor bogate pen
tru ușurarea imensei poveri pe care 
o reprezintă datoriile externe pentru 
țările în curs de dezvoltare. Se arată 
că acestea din urmă au atras aten
ția în repetate rinduri asupra respon
sabilității comune a statelor debitoa
re și celor creditoare, precum și a 
instituțiilor financiare internaționa
le, în general, în soluționarea echi
tabilă a acestei grave probleme a 
vieții economice mondiale.

Peru va limita plata datoriei externe in funcție 
de veniturile provenite din exporturi 

Declarația președintelui Consiliului de Miniștri

...... de aproape 
în ceea ce privește 

oficial transmis pină 
autorități, se mențio- 
persoanelor. care și-au 
este de 3 500, dar se

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Președintele Consiliului de Miniștri 
și ministrul economiei și finanțelor 
al Perului. Luis Alva Castro, s-a 
pronunțat în favoarea inițierii unui 
dialog politic intre creditori si debi
tori in vederea găsirii soluțiilor echi
tabile și durabile la problema dato
riei externe — informează agenția 
E.F.E. Intr-un discurs rostit in ca
drul reuniunii plenare ministeriale a 
Consiliului interamerican economic

și social (C.I.E.S.) al Organizației 
Statelor Americane, el a reafirmat că 
tara sa va limita plata datoriei ex
terne la 10 la sută din veniturile 
provenite din exporturi, subliniind, 
totodată, necesitatea eliminării pro- 
tectionismului. a stabilirii unor pre
turi juste la materiile prime. In con
text. Luis Alva Castro a relevat im
perativul instaurării unei noi ordini 
economice internaționale.

DE PRESA

LA GENEVA a avut loc miercuri 
ședința grupului pentru armele 

I strategice din cadrul negocierilor 
■sovieto-americane cu privire la ar
mele nucleare și cosmice, anilnță 
agenția T.A.S.S.

CONVORBIRI. Intensificarea efor
turilor pentru salvgardarea păcii, 

I înlăturarea pericolului declanșării 
unui război nuclear, dezarmarea și 
distrugerea arsenalelor atomice, 
evoluțiile actuale ale situației din 
Europa și Asia au constituit prin- 

| cipalel’e probleme abordate în ca
drul convorbirilor dintre Erich Ho- 

Inecker, secretar general al C.C. , al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, și Masashi Ishibashi, pre
ședintele Comitetului Central Exe
cutiv al Partidului Socialist din 

| Japonia, care, in fruntea unei de
legații a P.S.J., a efectuat o vizită 

Iîn R. D. Germană — informează 
agenția A.D.N. Cele două părți au 
exprimat convingerea că prin efor- 

. turtle unite ale tuturor forțelor 
iubitoare de pace din lume pre- 

| venirea declanșării unei noi con
flagrații mondiale este posibilă.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
1 AUSTRIA. La Viena s-au desfășu- 
Irat lucrările plenarei C.C. al P.C. 

din Austria. Raportul cu privire la 
situația politică actuală și sarcinile 
partidului a fost prezentat de Franz 
Muhri. președintele P.C. din Aus
tria. Plenara a adoptat un apel’ a- 
dresat guvernului și parlamentului 
de la Viena în care se cere institui

rea unor măsuri eficiente împotriva 
regimului minoritar rasist de. la 
Pretoria.

DECLARAȚIE. Primul ministru 
al Indiei. Rajiv Gandhi, a cerut ti
nerei generații să-și intensifice 
eforturile pentru consolidarea po
tențialului economic și menținerea 
unității tării. In cadrul unui miting, 
organizat la Delhi. premierul 
Gandhi a cerut tineretului să acțio
neze în direcția dezvoltării multi
laterale a economiei naționale, să 
transforme India într-o țară a uni
tății și progresului.

IUGOSLAVIA ȘI S.W.A.P.O. (Or
ganizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest) au condamnat invazia 
trupelor sud-africane in Angola și 
celelalte acțiuni de destabilizare 
întreprinse de regimul minoritar 
rasist de la Pretoria împotriva ță
rilor africane independente înveci
nate,. transmite agenția Taniug, 
Această poziție comună a fost sub
liniată in cursul convorbirilor pur
tate la Belgrad între Sam Nujoma. 
președintele S.W.A.P.O.. care în
treprinde o vizită oficială în 
R.S.F.I., și Milan Uzelac. secretar

al Conferinței Federale a Uniunii ' 
Socialiste a Poporului Muncitor ■ 
din Iugoslavia.

PRIMUL MINISTRU AL AUS
TRALIEI, Bob Hawke, s-a pronun
țat din nou pentru încetarea expe- I 
riențelor nucleare franceze în Pa- ' 
cificul de sud. El a reamintit că i 
statele din această regiune sînt 
unanime in a reclama sistarea unor I 
asemenea teste și proclamarea Pa
cificului de sud drept zonă liberă 
de arme nucleare.

BUGET DE AUSTERITATE. Gu- I 
vernul spaniol a adoptat proiectul 
de buget al țării pe 1986, care va 1 
fi un buget de austeritate, infor- . 
mează agenția Reuter. Liderii sin
dicatelor au protestat impotriva | 
reducerii drastice a cheltuielilor 
publice și au cerut înființarea de | 
noi locuri de muncă pentru solu
ționarea gravei probleme a șoma- 1 
jului. După cum se știe, șomajul ■ 
afectează 19,4 la sută din totalul 
populației active spaniole.

DEMISIE. Deputatul italian Enzo I 
Tortora, membru al Parlamentului 
(vest)-european. organ consultativ 
al C.E.E., a demisionat din această i 
funcție, informează agenția Fran
ce Presse. Săptămina trecută, TOr- 
tora a fost condamnat de către un | 
tribunal italian la zece ani de în
chisoare pentru apartenență la or
ganizația teroristă Camora (Mafia [ 
napolitană).

ACTIVITATEA LA BORDUL COMPLEXULUI ORBITAL SOVIETIC. 
Miercuri a luat sfirșit zborul comun al celor cinci cosmonauți la bordul 
complexului științific orbital „Saliut-7 — Soiuz T-13 — Soiuz T-14". Nava 
cosmică „Soiuz T-13", avind la bord pe Vladimir Djanibekov și Gheor- 
ghi Greciko, s-a decuplat de stafia „Saliut-7“, unde echipajul format din 
Vladimir Vasiutin, Viktor Savinih și Alexandr Volkov iși va continua 
cercetările. Vladimir Djanibekov și Gheorghi Greciko vor reveni pe Terra 
joi,'informează agenția T.A.S.S.
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