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Puniud în evidență trăinicia relațiilor prietenești româno-chineze,
voința comună de a le conferi noi și ample dimensiuni, ieri a continuat

VIZITA OFICIATA 1 PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,
ÎMPREUNA CU TUVARASA E1ENA CEAUSESCU, IN R. P. CHINEZA
Convorbiri între tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Li Xiannian
La Beijing au avut loc. marți. 8
octombrie, convorbiri oficiale intre
tovarășul. Nicolae Ceaușescu. secre
tai- general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Li
Xiannian. membru al Comitetului
Permanent al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, președintele Republi
cii Populare Chineze.
La convorbiri au participat :
Din partea română — tovarășa
Elena Ceaușescu. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. prim viceprim-ministru al
guvernului, precum și tovarășii Ion
Dincă. membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții române în Comisia
guvernamentală româno-chineză de
colaborare economică si tehnică.
Ștefan Andrei, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R.. ministrul afacerilor exter
ne. Constantin Mitea și Ion Licu.
consilieri ai președintelui Republicii
Socialiste România, Angelo Miculescu.
ambasadorul tării noastre la Beijing,
alte persoane oficiale.
Din partea chineză — tovarășii Li
Peng, vicepremier al Consiliului de
Stat. Chen Muhua. consilier de stat,
președintele pârtii chineze în Comi
sia guvernamentală chino-română
de colaborare economică si tehnică.
Qian Qichen. adjunct al ministrului
afacerilor externe. Li Sliuzheng. ad
junct al șefului secției de relații ex
terne a C.C. al P.C.C.. Yu Hongliang.
ambasadorul R.P. Chineze in Repu
blica Socialistă România, .alte per
soane oficiale.
In timpul convorbirilor, tovarășii
Nicolae Ceaușescu si Li Xiannian au
procedat la o informare reciprocă în
legătură cu preocupările actuale si
de viitor ale celor două țări si po
poare. realizările obținute de Româ
nia si R.P. Chineză in dezvoltarea
economico-socială. in construcția so
cialistă. A avut loc. de asemenea, un
schimb de păreri cu privire la stadiul
si perspectivele relațiilor româno-chi
neze. precum și asupra unui cerc larg
de probleme ale vieții internaționale.
în acest cadru. tovarășul
Nicolae Ceaușescu a prezentat munca,
entuziastă pe care poporul român o
consacră, cu dăruire și abnegație re
voluționară. îndeplinirii prevederilor
actualului cincinal si trecerii cu suc
ces la realizarea obiectivelor stabi
lite de Congresul al XIII-lea al
partidului .pentru perioada 1986—1990.
înfăptuirii mărețului program de edi
ficare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de Înaintare a
României spre comunism.
La rîndul său. tovarășul Li
Xiannian a înfățișat activitatea în
suflețită pe care o desfășoară po
porul chinez pentru transpunerea
neabătută in viată a politicii trasate
de Congresul al XII-lea al Partidu
lui Comunist Chinez, pentru atinge
rea importantului obiectiy propus —

modernizarea economiei naționale si
transformarea tării intr-un puternic
stat socialist, cu o agricultură, in
dustrie și stiintă moderne, cu un
nivel de trai tot mai ridicat.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu si Li
Xiannian au apreciat în mod deose
bit relațiile de trainică, prietenie si
solidaritate, de strinsă colaborare,
dintre România si R-P. Chineză, relevind cu satisfacție că ele au cu
noscut. în ultimii ani. o rodnică dez
voltare. potrivit înțelegerilor conve
nite cu prilejul întîlnirilor la nivel
înalt, de la București și Beijing. Tot
odată. a fost exprirrfată hotărîrea de
,a asigura continua înflorire a aces
tor traditionale raporturi, de a con
feri noi dimensiuni, si 'mai ample,
conlucrării româno-chineze.
Schimbul de păreri asupra actuali
tății internaționale a evidențiat iden
titatea sau apropierea punctelor de
vedere în problemele abordate.
Cei doi conducători si-au exprimat
îngrijorarea fată de situația gravă la
(Continuare în pag. a ill-a)
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STRlNGEREA Șl DEPOZITAREA
GRABNICĂ A RECOLTEI
® Porumbul - cules mai repede și depozitat
cu cea mai mare grijă !
@ Transportul să fie corelat mai bine cu re
coltarea I
® Să se asigure ritmic materia primă nece
sară fabricilor de zahăr I
Ne aflăm într-o perioadă de
muncă intensă in agricultură. Con
comitent cu măsurile care se în
treprind pentru încheierea însămînțărilor pînă Ia 10 octombrie și
executarea unor lucrări de cea mai
bună calitate, o atenție deosebită
trebuie acordată strîngerii în în
tregime a roadelor acestei toamne,
transportării și depozitării lor cu
grijă, astfel incit să fie prevenite
orice pierderi. Iată ce arată datele
furnizate de Ministerul Agricultu
rii și Industriei Alimentare refe
ritor la stadiul lucrărilor în seara
zilei de 7 octombrie :
PORUMBUL a fost recoltat de
pe 1 544 770 hectare, reprezentînd
66 la sută din suprafața cultivată.
Așa cum' rezultă din cifrele înscri
se pe harta alăturată, care repre
zintă, în procente pe județe, sta
diul executării acestei lucrări,
există diferențe apreciabile între
județele situate în aceeași zonă în
ce privește proporția în care a fost
strîns porumbul. Avînd în vedere
suprafețele mari cu porumb răma
se de recoltat, important este ca în
fiecare unitate agricolă, printr-o
temeinică organizare a muncii, cu
lesul să fie intensificat la maximum.
Evident, recoltarea nu reprezintă
totul. Important este ca porumbul<
strîns, în cursul unei zile să fie
transportat și livrat bazelor de re
cepție. Este pozitiv faptul că în
numeroase unități agricole, printr-o temeinică organizare a muncii
și folosirea judicioasă a camioane
lor, remorcilor și atelajelor, can
titățile recoltate au ajuns în scurt
timp la locul de depozitare. Din
datele puse la dispoziție de minis
terul de resort rezultă că s-a creat
un decalaj apreciabil între captitățile de porumb culese și cele
transportate. Asemenea decalaje
se înregistrează mai ales în jude
țele Suceava, Botoșani, Cluj, Mu
reș, Constanța, Tulcea, Olt, Timiș.
. Fluxul recoltare-transport-depozitare trebuie să se desfășoare neîn
trerupt pină cînd întreaga recoltă
va fi pusă la adăpost.
SOIA. Pînă la data amintită, re
colta a fost strinsă de pe 76 la

sută din suprafața cultivată.
Timpul călduros și uscat din aceas
tă perioadă a grăbit maturarea
plantelor, incit acum orice intirziere la efectuarea lucrării ar pu
tea determina pierderi de recoltă.
De menționat că în județele Pra
hova, Argeș și sectorul agricol
Ilfov, recoltarea soiei s-a încheiat.
Restanțe se înregistrează in jude
țele Olt, Arad, Bihor, Satu Mare,
Caraș-Severin și Bacău, unde rea
lizările la recoltare sînt cuprinse
între’22 și 62 la sută.
SFECLA DE ZAHĂR. Pentru ' a
se asigura materia primă necesară
funcționării neîntrerupte a fabrici
lor de zahăr, este necesar ca în
toate unitățile cultivatoare la re
coltarea sfeclei să fie respectate
graficele întocmite. Pînă acum,
producția a fost strinsă de pe 60
la sută din suprafața cultivată, ,dar
există diferente mari între județe
în ce privește ritmul de executare
a acestei lucrări. Sub media zone
lor respective, în ce privește pro
porția suprafețelor de pe care a
fost strinsă recolta, se situează ju
dețele Dolj, Olt, Teleorman, Tul
cea, Arad. Satu Mare, Harghita și
Suceava. Peste tot este necesar să
fie organizat mai bine transportul,
astfel incit producția obținută să
ajungă repede la bazele de recep
ție și în fabricile de zahăr.
CARTOFII se recoltează acum
de pe ultimele suprafețe, unitățile
agricole din 14 județe încheind
această lucrare. Strîngerea cartofi
lor trebuie intensificată mai ales
în unele județe din prima zonă
agricolă — Dolj și Călărași — unde
recolta a fost strinsă de pe mai
puțin de jumătate din suprafața
cultivată.
Organele șl organizațiile de
partid, consiliile populare și orga
nele agricole au datoria să asigure
o amplă mobilizare a locuitorilor
satelor la strîngerea recoltei, să
asigure buna folosire a mijloacelor
de transport, astfel incit toate roa
dele toamnei să fie puse în scurt
timp la adăpost.

Spectacol de gală oferit în onoarea
tovarășului Nicolae Ceaușescu
și a tovarășei Elena Ceaușescu
Marti seara, la Palatul Adună
rii Naționale a Reprezentanților
Populari, in onoarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu,
Ministerul Culturii al R. P. Chineze
a oferit un spectacol de gală.
înalții. oaspeți români ău fost în
soțiți, la spectacol, de tovarășul Hu
Qili, membru al Biroului Politic și
al Secretariatului Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez,

de reprezentanți ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe și Mi
nisterului (țulturii, de alte cadre și
activiști de partid și de stat.
La
spectacol
au
participat
Valentin Ceaușescu, Ion Dincă,
Ștefan Andrei, alte persoane oficiale
române.
în cadrul spectacolului, care s-a
bucurat de un deosebit succes, a fost
prezentat — cu participarea unor
reprezentanți de frunte ai artei in
terpretative din R. P. Chineză — un

bogat- și variat program de cîntece
și dansuri.
Din partea tovarășului
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei
Elena Ceaușescu a fost oferit iriterpreților acestui spectacol de înaltă
ținută artistică un frumos coș cu
flori.
La încheierea spectacolului, ar
tiștii reuniți pe scenă și participanții la spectacol au salutat
cu deosebită căldură pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elenă
Ceaușescu.

Convorbiri între tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Zhao Ziyang
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a avut. marți
după-amiază. convorbiri oficiale cu
tovarășul Zhao Ziyang. premierul
Consiliului de Stat al Republicii
Populare Chineze.
Din partea română, la con
vorbiri au participat tovarășa
Elena Ceaușescu. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. prim viceprim-ministru al
guvernului, precum si tovarășii Ion
Dincă. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții române in Comisia
guvernamentală româno-chineză de
colaborare ’economică și tehnică,
Stefan Andrei, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne. Constantin Mitea și Ion Licu,
consilieri ai președintelui Republicii
Socialiste România, Angelo Micules
cu. ambasadorul țării noastre la
Beijing, alte persoane oficiale.
Din partea chineză au luat parte
tovarășii : Li Peng. vicepremier al
Consiliului de Stat. Chen Muhua,
consilier de stat, președintele părții
chineze în Comisia guvernamentală
chino-română de colaborare eco
nomică și tehnică, Qian Qichen. ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. Li Shuzheng. adjunct al șefului
secției de relații externe a C.C. al
P.C.C., Yu Hongliang. ambasadorul
R. P. Chineze in Republica Socia
listă România, alte persoane oficiale.
în cursul intrevederii a fost ana
lizat stadiul relațiilor economice din
tre Republica Socialistă România și
Republica Populară Chineză, modul
cum au fost duse la îndeplinire pre
vederile acordurilor și înțelegerilor
convenite in acest domeniu. S-a
apreciat că relațiile economice ro
mâno-chineze se dezvoltă bine,
relevîndu-se, totodată, necesitatea de
a se acționa, în continuare, pentru ca
ele să se ridice la nivelul raporturi(Continuare in pag. a IlI-a)

STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI, în procente pe județe, in seara
zilei de 7 octombrie (date furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei
^Alimentare)._____________________________________________________

Succese
în realizarea planului
VASLUI : Producție
suplimentară
Printr-o mai bună organizare a
activității, folosirea la indici su
periori a utilajelor și a timpului
de lucru, introducerea unor noi și
eficiente tehnologii de fabricație,
oamenii muncii din industria jude
țului, Vaslui raportează o sporire
substanțială a productivității mun
cii in perioada care a trecut din
acest an. Pe această bază, ei
au recuperat toate restanțele și au
realizat suplimentar o producțiemarfă industrială în valoare de
peste 110 milioane lei. Au. fost
livrate peste prevederi echipamen
te hidraulice și pneumatice, produ
se de mecanică fină și ale indus
triei electrotehnice, utilaje pentru
explorări geologice, foraj și ex
ploatare sonde, confecții-textile.
(Petru
Necula,
corespondentul
„Scinteii").

BACĂU : Noi sonde
puse în funcțiune
I-Iotărîți să răspundă prin fapte
îndemnurilor adresate de secretarul
general al partidului, de a-și rea
liza in mod exemplar sarcinile pe
acest an și de a pregăti în condi
ții optime producția anului viitor,
petroliștii din cadrul Trustului de
foraj-extracție Moinești depun
eforturi susținute pentru scurtarea
timpului de foraj și punerea in
funcțiune, înainte de termen, a tu
turor sondelor destinate producției.
Prin folosirea unor tehnologii noi,
avansate, brigăzile de producție din
cadrul schelelor de foraj Tîrgu
Ocna, Zemeș și Comănești au pus
in funcțiune în ultima lună 16 noi
sonde de mare și medie adîncime,
de două ori mai multe decît media
lunară a realizărilor din acest an.
Cu acestea, numărul sondelor noi
puse în funcțiune de la începutul
anului a ajuns la 76, ceea ce a
făcut ca nivelul producției zilnice
de țiței să sporească față de aceeași

perioadă a anului trecut cu circa
350 tone. Se prevede ca pînă la
finele anului să fie predate produc
ției incă 43 de sonde noi, toate
aflindu-se Ia această dată intr-un
stadiu avansat de execuție. (Ghcorghe Baltă, corespondentul „Scin
teii").

BOTOȘANI : Livrări
suplimentare la export
Punerea mai bine în valoare a
resurselor de creștere a producti
vității muncii, acordarea unei aten
ții maxime calității produselor și
onorarea in devans a fiecărui con
tract cu partenerii externi consti
tuie principalele căi prin care tot
mai multe unități industriale din
județul Botoșani se angajează să-și
îndeplinească sarcinile anuale la
export înainte de termen. Un nu
măr de opt colective muncitorești,
între care cele de la întreprinde
rile de utilaje și piese de schimb,
de confecții și de izolatoare elec
trice din sticlă din municipiul Bo
toșani au livrat pînă în prezent, la
export, peste prevederile de plan,
produse in valoare de aproape 40
milioane lei. (Silvestri Ailenei, co
respondentul „Scinteii").

ARGEȘ :
Microhidrocentrale
pe rîurile mici
In județul Argeș, programul pri
vind valorificarea potențialului hi
droenergetic al riurilor mici se în
făptuiește cu succes. Pînă acum, ău
fost construite și racordate la siste
mul național 15 microhidrocentrale.
Alte două microhidrocentrale de
capacități mai mari vor fi racor
date pînă la finele anului pe rîuri
le Limpedea și Șuiei. De asemenea,
pe rîul Buda se construiește o
microhidrocentrală ce va alimenta
în exclusivitate cu energia elec
trică necesară cariera de marmură
din apropiere. (Gheorghe Cîrstca,
corespondentul „Scinteii").
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Campaniaagrlcolă de toamnă - desfășurată exemplar I
La cules, ritm de lucru
pe măsura hărniciei

Temeinică organizare
a muncii, participare
activă a tuturor
locuitorilor la lucrările
agricole
\—

SCURTĂ FIȘĂ DE CAMPANIE
ț
© Pînă în seara zilei de luni, 7 octombrie,
i griul a fost semănat pe 64 528 hectare, repreț zentînd 79 la sută din suprafața prevăzută
ț
® Luni s-au însămînțat 5 603 hectare, de- I
I
ț pășindu-se viteza de lucru planificată
ț
® Porumbul a fost recoltat de pe 57 250 II
| hectare, ceea ce reprezintă 61 la sută din su- I
ț praf ață

*

•a
Și pentru lucrătorii ogoarelor din județul Tulcea, perioada in care ne
aflăm este considerată ca „vîrf de campanie". Din discuția atută cu
primul secretar al comitetului județean de partid, ca și din cele văzute
pe parcursul a două zile în numeroase unități agricole se poate aprecia
că se acționează eficient și cu răspundere la strîngerea și depozitarea
întregii recolte, la executarea însămînțărilor. Pentru creșterea vitezei de
lucru, alături de cooperatori, la recoltarea porumbului, a sfeclei de zahăr,
a legumelor și strugurilor participă zeci de mii de oameni ai muncii din
unități industriale, precum și un mare număr de elevi. în vederea înche
ierii semănatului Ia termenul stabilit au fost organizate schimburi de
noapte la arături și pregătirea terenului, s-au inițiat acțiuni de întraju
torare intre consilii agroindustriale și unități. Asupra modului în care se
acționează pentru executarea Ia termenele stabilite și de calitate a acestor
lucrări ne vom referi in cele ce urmează.

La stațiunea de cercetare și producție pentru cultura cartofului Tulcea, recolta
buna de cartofi este strinsâ și sortată cu grijă

Am străbătut, din hotar in hotar,
terenurile celor două cooperative
agricole de producție din comuna
Luncavița. In lanurile de porumb,
sute și sute de oameni culegeau
știuleții, încărcau căruțele sau tăiau
cocenii pe care-i scoteau la capătul
locului. N-am văzut insă nicăieri
combine întrucît — ni s-a spus —
fuseseră redistribuite în unități care
nu au destulă forță de muncă. Și
totuși, datorită participării masive
la lucru, porumbul de pe jumătate
din cele 1 800 de hectare cultivate
fusese strîns și cărat la baza de re
cepție. De la tovarășul Ion Bădilaș,
secretarul comitetului comunal de
partid, aflăm că obiectivul organi
zației comunale de partid, pentru
următoarele două sâptămini, este
strîngerea producției de porumb de
pe cealaltă jumătate a suprafeței,
adică de pe 65—70 de hectare zilnic.
Cum se procedează practic ?
Este știut că lă Luncavița toți,
absolut toți locuitorii apți de muncă
lucrează în acord global o parcelă
cu porumb, fiecare după putere :
unii două hectare sau mai mult, alții
unul sau mai puțin. In ziua docu
mentării noastre, numărul culegăto
rilor era cu adevărat impresionant :
1 700, Cooperatori, lucrători de la
unitățile cooperației de producție șl
achiziții, din cooperația meșteșugă
rească, cadre didactice, funcționari
și elevi, o adevărată forță. Ne-am
întrebat, firește, cum este rezolvată
problema transportului, avînd in ve
dere că zilnic trebuie duse la baza
de recepție 600—700 tone de porumb.
Răspunsul l-am găsit la cîmp. Pe
baza unei planificări stricte a celor
160 de atelaje de pe raza comunei,
fiecare cooperator știe precis cind ii
vine rîndui la transport. Privim in
căruțele care se îndreaptă in coloană
spre baza de recepție și vedem nu
mai știuleți unul și unul, tocmai
buni de așezat în pătule.
Ne aflăm in incinta îndiguită Măcin — „23 August". In zare, peste
Dunăre se profilează conturul ora
șului Galați, cu blocurile sale înalte

și macaralele portului, iar spre sud
— culmile domoale ale munților
Macin. In această cîmpie întinsă,
tractoarele pregătesc terenul, iar
semănătorile lasă sămînța în pămîntul mărunțit. Combinele înaintează
in lanul de porumb. Paul Becleanu,
inginerul-șef al I.A.S. Măcin, ne
spune că din cele 3 200 hectare cu
grîu, 2 150 hectare au fost insămînțate și apreciază că, înainte de 10
octombrie, toată sămînța va fi pusă
în pămint. Ne oprim la solele culti
vate cu orez, care au început să dea
în copt. In curînd, poate chiar din
această săptămînă, combinele vor
intra în lanuri, producția fiind eva
luată la aproape 5 000 kg la hectar,
însă scopul traversării acestei mari
întinderi de pămint redat agricul
turii prin lucrări de imbunătățirl
funciare l-a constituit întîlnirea cu
formația de mecanizatori care recol
ta soia. De ce ne-am propus să stră
batem atîția kilometri cind lanuri de
soia puteau fi intilnite chiar în dru
mul nostru prin alte părți ale jude
țului ? Pentru că specialiștii acestei
întreprinderi au acumulat o expe
riență valoroasă în cultivarea soiei,
obținînd recolte cuprinse între
2 500—3 000 kg la hectar. Vom de
scrie cu alt prilej tehnologia aces
tei culturi, așa cum ne-a fost
prezentată de inginerul-șef. Acum,
important este ca producția să fie
strînsă și transportată imediat de
pe întreaga suprafață de 1 850 hec
tare și, spre cinstea lor, meca
nizatorii și-au făcut datoria. Com
binării lucrau cu grijă pentru a pre
veni orice risipă de boabe. Specia
listul direcției agricole care ne înso
țește controlează terenul și constată
că nu există nici boabe și nici păs
tăi risipite. Pînă aici, toate bune I
Cea mai mare cantitate din recolta
obținută se află depozitată in gră
mezi la marginea terenului. Și ce
recoltă — aur curat ! Pînă în ziua
respectivă se transportaseră doar 40
tone, iar 1 000 tone se aflau în gră
mezi. Noroc că timpul se menține
frumos.

Legumele
- direct la beneficiari
Pentru ca legumele și cartofii să
alungă în timp scurt din unitățile
de producție la beneficiari, la indi
cația comitetului județean de partid,
consiliul popular județean a stabilit
nu numai pentru I.L.F. și fabrica de
conserve, ci și pentru cantine, re
staurante și aiți consumatori colec
tivi unitățile de producție de unde
să se aprovizioneze. Unitățile bene
ficiare au obligația să asigure mij
loacele de transport necesare. în
cursul zilei de simbătă și duminică,
răspunzind chemării comitetului ju
dețean de partid, mii de lucrători
din Întreprinderile si Instituțiile din
orașele județului Tulcea au partici
pat la culesul legumelor si fructe
lor. La asociația economică legumi
colă de la Valea Nucarilor, se aflau
numeroși lucrători de la centrul de
calcul Tulcea. Tomatele erau încăr
cate Imediat tn mijloacele de trans
port si luau calea fabricilor de con
serve.
Pe terenurile Stațiunii de cerceta

re șl producție pentru cultura car
tofului Tulcea, o combină strîngea
recolta. Tuberculii erau sortați pa
calități și ambalați tn saci. De men
ționat că, de cînd își desfășoară
activitatea această stațiune, județul
Tulcea nu numai că își asigură din
producție proprie necesarul de car
tofi. ci și livrează altor județe can
tități importante, atît pentru con
sum, cit și pentru sămință. Și aici
se pune cu acuitate problema trans
portului. S-au livrat pe zi cite 280
tone, dar pe cîmp mai sînt cantități
apreciabile de cartofi ambalați in
saci, gata pentru a fi expediat!.
Adesea se motivează că im
portantele cantități de legume ne
transportate, care te află gata
culese în grădini, s-ar datora
lipsei carburanților. Afirmația este
numai în parte justificată. Spunem
aceasta după cele constatate la aso
ciația legumicolă Nalbant. Pe la orele
18. inginerul-șef al asociației. Angela
Rene, si aiți cițiva tovarăși din con

ducerea asociației se grăbeau să se
urce în autobuzul — cursă specială
— care trebuia să-i ducă la Tulcea.
Văzusem în grădină grămezile de
roșii și alte legume, iar in scurta
discuție cu inginerul-șef aflăm că

exista în stoc recoltate 20 tone roșii
și 150 tone cartofi. După puțin timp,
șase persoane s-au urcat în auto
buzul 31-TL-2979. cu o capacitate de
aproximativ 40 locuri. Pentru aceas
tă cursă erau carburanți ?

Cit și cum se transportă
Nu de puține ori, de-a lungul tra
seului nostru, existența în cîmp a
unor grămezi de porumb, cartofi,
sfeclă de zahăr sau legume a fost
explicată prin lipsa mijloacelor de
transport. Cauze dintre cele mai di
verse. începînd cu defectarea mași
nilor și sfîrșind cu prelungirea
timpului de încărcare sau descărcare
au ca urmare micșorarea numărului
de curse efectuate într-o zi și, de
aici, necazurile de care se plîng unii
beneficiari. La baza de recepție unde
livrează producția unitățile agricole
din consiliul agroindustrial Mahmudia, la 4 octombrie au fost aduse
20 de tone de porumb, deși in grafic
erau 50 de tone, iar capacitatea
de preluare cu mult mai mare.
Șeful de depozit, Gheorghe Pătrașcu. este de părere că unitățile nu
dispun de mijloace de transport su

ficiente. Tocmai cînd ne spunea
acest lucru, a intrat în curtea bazei
camionul cu nr. 31-TL-2077. aparținînd I.T.S.A.I.A. Tulcea. Venise gol
și fără remorcă 40 de kilometri (deși
putea aduce din alte unități porumb
știuleți pentru a fi batozați) și urma
să străbată înapoi aiți 40 de kilo
metri, cu numai 5 tone de porumb
boabe. In legătură cu această si
tuație am cerut lămuriri echipajului
I.T.A. Tulcea, format din inspec
torul Dumitru Popa și contro
lorul de trafic Ion Drăgan. care ac
ționau in zona respectivă si aveau
obligația să prevină o astfel de situa
ție. „Nu avem cunoștință de astfel
de cazuri — primim răspunsul. De
dirijarea mijloacelor de transport se
ocupă direcția agricolă". Un răspuns
din care rezultă că șl controlorii
trebuie să fie, la rîndu-le, controlați.

Cîmpul arată încă de acum
modul cum a fost lucrat
Anul acesta, județul Tulcea s-a
confruntat cu condiții climatice grele
care au influențat negativ producția
de cereale pâioase. „Pentru a obține
recolte mari in anul care vine, con
comitent cu măsurile întreprinse în
vederea încheierii semănatului la
termenul stabilit, acordăm cea mai
mare atenție calității lucrărilor —
ne spune inginerul Ștefan Gavriliță,
director cu producția vegetală la di
recția agricolă. S-a îmbunătățit
structura plantelor premergătoare,
ceea ce a permis ca arăturile și pre
gătirea terenului să se facă în devans, astfel îneît solul să se așeze ;
semănatul se execută numai in pre
zenta inginerilor agronomi. Pentru
a exista suficient front de lucru la
tnsămințări s-au organizat numeroa
se schimburi de noapte la arat".
De altfel, seara, cînd am intrat pe
hotarul județului Tulcea, am zărit
luminile tractoarelor folosite Ia arat
și pregătirea terenului. Aflăm că. în
ultimele zile, viteza de lucru la pre
gătirea terenului a fost de 3 991 hec
tare, fată de 3 300 hectare planifi
cate. din care 664 hectare au fost
realizate în schimbul de noapte. Iată
un exemplu, din multe altele, refe
ritor la munca de noapte. La S.M.A.
Mihail Kogălniceanu. pe 25 de trac
toare s-a organizat schimbul de
noapte. In acest fel. au fost arate
mari suprafețe la cooperativele agri
cole Frecătei. Cataloi. Mihail Kogăl
niceanu.
Cum se desfășoară semănatul 1
Am poposit la numeroase formații
de lucru si. peste tot. s-a putut re
marca prezenta activă a specialiști
lor care. împreună cu mecanizatorii,
asigurau executarea unor lucrări de
bună calitate. De altfel, modul în
care arată acum semănăturile de
toamnă — orzul a răsărit pe mari
suprafețe, iar solele cu grîu au solul
mărunțit și tăvălugit — demonstrea
ză că s-a făcut un salt calitativ în
ce privește agrotehnica griului. In
cele ce urmează ne vom opri doar

la două exemple. întîlnite în aceeași
unitate — cooperativa agricolă Niculitel — în ce privește calitatea lu
crărilor. La ferma nr. 2. condusă de
Nicolae Bîlea. pe un teren pe care
griul a fost amplasat după premer
gătoare timpurii rezulta o semănă
tură de calitate excepțională. A fost
suficient să urcăm panta unui deal
— la ferma nr. 1 — ca să găsim o
situație contrastantă. Mecanizatorii
discuiau un teren plin de resturi
vegetale — coceni de porumb — ast
fel incit nu putea rezulta un pat
germinativ corespunzător. Eugen Tu
dor. șeful secției de mecanizare,
ne asigură că se va da de 2—3 ori
cu discul, că se va tăvălugi terenul.
Bineînțeles, specialistul direcției agricole a cerut conducerii unității să
organizeze strîngerea tuturor restu
rilor vegetale.
Am amintit că. în multe locuri,
orzul si griul au răsărit. Este si re
zultatul măsurilor luate de a se apli
ca udări pe culturile de toamnă am
plasate în sistemele de irigații, unda
este nevoie de apă. Trebuie arătat
însă că aceste lucrări nu se execută
în ritmul stabilit. între 14—27 sep
tembrie s-au aplicat udări de apro
vizionare pe mai puțin de o treime
din suprafața prevăzută, iar în pe
rioada 28 septembrie — 4 octombrie,
cind s-au executat irigări de răsă
rire. acestea s-au efectuat oe jumă
tate din Suprafața programată. Cau
za o constituie insuficienta energiei
livrate. Pe perioada 28 septembrie —
4 octombrie, fată de 40 megavati. cit
era necesar, s-au asigurat zilnic între
9.3 și 19,5 megavati. Este o proble
mă pe care o supunem atenției or
ganelor de specialitate. S-a lucrat
bine la semănat. Să fie făcută o
treabă bună pină la capăt. Asa vom
fi siguri de o recoltă mare.

Ioan HERȚEG
Lucian C1UBOTARU
Neculai AMIHULESEI

Citeva secvențe de muncă din agri
cultura județului Tulcea : la baza de
recepție din consiliul agroindustrial
Mahmudia,
preluarea
porumbului
se face mecanizat (fotografia de
sus) ; de la asociația legumicolă
Valea Nucarilor sînt livrate mari can
tități de tomate pentru industrializare
(fotografia din mijloc) ; după semă
nat, la C.A.P. Agighiol se execută
o irigare de răsărire (fotografia
de jos)

Foto : I. Herțeg

Acțiuni hotărîte pentru realizarea Integrală a planului pe acest an I
CANTITĂȚI SPORITE DE CĂRBUNE
cu cheltuieli mai reduse
ori mal mare decît cea realizată cu
La Intrarea în mina Vermești, una
dintre cele mai mari exploatări car
mijloacele folosite pînă acum.
Inginerul Ionel Aichimoaie. șeful
bonifere de pe valea Trotușului, stă
ecris următorul îndemn : „în tot ceea
biroului producție, membru în con
siliul oamenilor muncii, ne spunea
ce faci astăzi economisește măcar 1
că. răspunzind chemărilor înflă
leu în plus fată de ziua de ieri". In
cărate adresate de secretarul ge
ginerul Nicolae Bejan, directorul în
neral al partidului nostru, tovarășul
treprinderii miniere Comănești, an
Nicolae
Ceaușescu, de a da patriei
ticipează întrebarea noastră si pre
tot mai mult cărbune, minerii din
cizează :
bazinul Comănești au extras de la
— Da. minerii și-au propus acest
începutul anului, în plus față de pre
obiectiv mobilizator, care „a prins"
foarte bine în toate sectoarele de
vederile planului, peste 22 000 tone de
cărbune brun, adică o cantitate de
activitate. Și aș adăuga că el capătă
O importantă si mai mare în con
două ori mai mare decît angajamen
textul recentului decret al- Consiliu
tul anual asumat in întrecerea socialui de Stat cu privire la noile mă .. listă. Un lucru trebuie menționat :
suri pentru aplicarea mecanismului
Întregul spor de producție a fost
economico-financiar și creșterea răs
obținut pe seama creșterii producti
punderii personalului de conducere
vității muncii (indicator depășit cu 2
și a personalului tehnic, economic șl
de altă specialitate în realizarea pla
nului la producția de export si a
La întreprinderea minieră
planului in industria extractivă. Ca
specialist, consider că măsurile pre
Comănești
văzute în acest decret sint menite
să sporească inițiativa, spiritul gos
podăresc, răspunderea cadrelor de
conducere, a întregului personal tehla sută fată de plan) șl In condițiile
nico-economic pentru mai buna or
reducerii cheltuielilor de producție
ganizare a muncii si a producției,
cu 70 de lei la o mie de lei producpentru mobilizarea întregului colec
ție-marfă.
tiv din unitatea noastră, care este
Care este secretul acestei reușite?
încă din toamna trecută, conducerea
hotărît să extragă tot mai mult căr
bune. în condiții de eficientă supe
unității a orientat activitatea de cer
rioară. Măsurile stabilite vor deter
cetare spre descoperirea unor stra
mina, de fapt, pe toti oamenii mun
turi de cărbune aflate la suprafață.
cii din industria extractivă, de la
Un asemenea rezervor sau aflorimuncitor la maistru, să își îndepli
ment. cum ii spun minerii, a fost
nească mai bine obligațiile ce le re
descoperit în zona Crăciuneștivin. Dovadă că. în ultimele zile, pro
Rafira. Lucrîndu-se mecanizat atît
ducția de cărbune extras din sub
la descopertare. cit și la exploatare
teran a sporit cu 200—300 tone si ea
și transport, de aici s-au obtinut
este în continuă creștere.
pînă la această dată circa 70 000 tone
de cărbune, cu un cost de producție
în subteran am putut remarca „pe
mult mai mic decît cel realizat în
.viu" strădaniile minerilor, ale cadre
celelalte sectoare de exploatare. Din
lor de conducere de a munci în așa
aceste căutări s-a născut si o va
fel îneît să scoată la suprafață can
loroasă
inițiativă muncitorească : re
tități tot mai mari de cărbune, cu
punerea în funcțiune a minelor
cheltuieli cit mai reduse. în abata
vechi, abandonate cîndva ca neren
jele 6 510 și 6 511, minerii din brigă
tabile. In sectoarele de exploatare
zile conduse de Constantin Nenecl
Lapoș-Nord și Asău-Sud, bunăoară,
și Vasile Cojocaru, muncind într-o
unde se apreciază că există o re
ordine și disciplină perfecte, au ob
zervă de circa un milion tone de
ținut în ultima perioadă randamente
cărbune,
brigăzile conduse de ingi
de două ori mai mari decît media
nerii Ștefan Costache și Llviu Hreînregistrată pe sector. Alături. în
naru au extras de la începutul anu
sectorul Lumina, brigăzile conduse
lui circa 30 000 tone de cărbune de
de Dumitru Margasoiu șl Nicolae
bună calitate.
Candid aleg sterilul direct în aba
îmbunătățirea calității cărbunelui
taje. pentru a trimite la suprafață
reprezintă
— după cum ne-a pre
numai cărbune de bună calitate. Tot
cizat
tovarășul loan Cristolovean. in
aici, minerii din brigada condusă de
ginerul-șef al Întreprinderii — o altă
Ion Albu fac ultimele pregătiri în
cale de reducere a cheltuielilor de
, vederea punerii în funcțiune a unei
producție. Prin perfectionarea pro
: combine de tăiere a cărbunelui, care
ceselor tehnologice de tăiere $1
va asigura o productivitate de două
transport, introducerea exploatării

selective in toate abatajele si alege
rea sterilului la toate punctele de
lucru s-a obținut un cărbune de ca
litate superioară, cu o putere calo
rică de peste 4 000 kilocalorii pe kilo
gram. Pentru acest lucru. întreprin
derea din Comănești a primit bonifi
cații sau corecții de preț, cum li se
spune. în sumă de aproape 2 mili
oane lei.
Recuperarea, reconditionarea si refolosirea tuturor armăturilor, bridelor și plăcutelor metalice din minele
vechi, a lemnului de mină si a altor
materiale constituie, de asemenea,
o preocupare de prim ordin a mine
rilor de aici. In atelierele unității,
oamenii prelungesc viața instalațiilor
Si utilajelor din subteran, recupe
rează și recondiționează piese de
schimb, confecționează din materiale
recuperate scocuri oscilante, ciocane
pneumatice de abataj, instalații de
măcinat cărbune etc. La serviciul
tehnic există o evidentă strictă a
tuturor materialelor si pieselor de
schimb recuperate, recondiționate si
reintroduse în circuitul productiv.
Valoarea lor depășește aproape 8 mi
lioane lei. fapt ce a contribuit la
reducerea cheltuielilor materiale pe
acest an cu 3.1 lei la o mie de lei
productie-marfă.
Din discuțiile purtate cu specia
liști și mineri am reținut un alt fapt
semnificativ : fiecare om caută per
manent să economisească, dar ni
meni nu-și permite să cheltuiască
nici un ban fără o temeinică justi
ficare. Iar pentru a cunoaște cit mai
operativ situația financiară, la fie
care sector de producție există
o evidentă contabilă strictă, care
arată in orice moment cheltuielile
făcute și eficienta lor. Ea este
urmărită cu atentie pină la nivelul
fiecărei formații de lucru si acolo
unde se constată depășirea cheltuie
lilor prevăzute se iau măsuri opera
tive pentru corectarea situației. în
același timp, toți cei care realizează
producții sporite cu cheltuieli cît
mai mici sînt stimulați de conduce
rea unității atît material, cit și mo
ral. Organizația de partid a creat o
adevărată opinie de masă in toate
sectoarele de activitate, desfășurind
o largă muncă politică pentru creș
terea continuă a producției si redu
cerea substanțială a cheltuielilor. în
această amplă acțiune au fost antre
nați nu numai minerii, cei care lu
crează în subteran, ci întreg perso
nalul de conducere, tehnic si eco
nomic.

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scînteii"

MAI MULT COCS METALURGIC
prin creșterea randamentului utilajelor
Colectivul uzinei cocsochimice nr.
1 din cadrul Combinatului siderur
gic Hunedoara, cea mai veche uni
tate de profil din tară, a acumulat
Si transmis de la o generație de
muncitori la alta. în decursul activi
tății sale de zeci de ani. o bogată
si valoroasă experiență. In prezent,
aici lucrează cocsari cu o mare ve
chime in producție, cadre tehnice șl
inginerești cu o înaltă calificare,
formați la școala muncii de lingă
vetrele cu foc nestins ale Hunedoa
rei. care se ocupă,: la rîndui lor. de
formarea tinerilor muncitori. de
creșterea unei noi generații de
cocsari.
Animați tocmai de această dorin
ță permanentă de autodepăsire. mun
citorii si specialiștii de aici obișnu
iesc să spună că fiecare obstacol de
pășit reprezintă o experiență in plus,
un bun ciștigat. Și chiar asa este
privită acum activitatea din prima
parte a anului, ca un adevărat exa
men al competentei profesionale. Din
cauza iernii aspre. în primele două
luni ale anului se acumulase o res
tantă de 7 500 tone cocs metalurgic.
— Intr-o asemenea situație, de a
nu ne putea îndeplini integral ola
nul. n-am mai fost de mult timp
— ne spune ing. Cornel Gherghel,
directorul uzinei. Puternic stimulați
de îndemnurile si indicațiile secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu, am acțio
nat ou toată capacitatea si energia
noastră pentru recuperarea restante
lor și intrarea pe făgașul normal a
întregului proces, de producție. Cei
mai buni cocsari. ingineri, tehnicieni
si maiștri au fost atrași la pregăti
rea si întocmirea unui program con
cret de măsuri, cu termene si res
ponsabilități precise.
Realizarea
punct cu punct a acestui program,
munca plină de însuflețire si dărui
re a întregului colectiv de oameni
ai muncii au făcut ca restanta să fie
recuperată în întregime si chiar să
înregistrăm la ora actuală o depă
șire a planului Ia producția fizică
de 700 tone cocs metalurgic.
După cum ne-au relatat interlocu
torii noștri, s-a dat dovadă de un
angajament total din partea fiecă
rui om al muncii pentru îndeplini
rea riguroasă a sarcinilor stabilite.
In primul rind a fost necesar să se
asigure o funcționare ireproșabilă a
tuturor instalațiilor. In acest scop
s-a întocmit un grafic optim pentru
încărcarea și descărcarea cuptoare
lor. pentru folosirea la întreaga ca
pacitate a volumului util al cuptoa
relor. exprimat prin tone-sarjă pe
metru cub de cuptor și zi calenda
ristică. în intervale de timp foarte

scurte s-au rezolvat probleme teh
nice deosebit de complexe. Printre
altele, s-au luat o serie de măsuri
pentru respectarea întocmai a înăl
țimii piloților încărcați și comprima
rea șarjei la o densitate de mini
mum o tonă pe metru cub. Amă
nuntele tehnice sînt toarte compli
cate si tocmai de aceea nu ne vom
referi Ia ele. De altfel, pentru nespecialiști, ele au o importanță
mai mică. Inginerul Emeric Kaba,
șeful secției cocsificare, ne-a vorbit
insă despre spiritul revoluționar,
despre răspunderea în muncă a ce
lor 8 echipe ce lucrează la compri
marea piloților. Echipele conduse de
lovită Herci, Horia Jelea si Gheor
ghe Onosă au realizat in acest an
adevărate recorduri în folosirea ma-

La uzina cocsochimică
nr. 1 de la Combinatul
siderurgic Hunedoara
șinilor de șarjare la comprimarea piloților, obținînd media de 0,290 kg
pe pilot, cifră care cititorului nu îi
spune poate prea multe, dar care
pentru cocsari are semnificația unei
adevărate performante. în această
adevărată competiție profesională
urmează echipele conduse de loan
Vasiiniuc și Traian Călugăru, cu
0.580 kg pe pilot! Desfășurarea unei
susținute întreceri socialiste a sti
mulat toate echipele să folosească
mai bine mașinile de șarjare, asigurîndu-se si pe această cale crește
rea substanțială a productivității
muncii. Concomitent, consumurile
specifice s-au redus cu 10,84 kg căr
bune și 0,09 kWh energie electrică
pe fiecare tonă de cocs produs, eco
nomiile totale depășind 15 milioane
Iei.
De mal multă vreme, un alt obiec
tiv esențial al muncitorilor și spe
cialiștilor de la Combinatul side
rurgic Hunedoara îl reprezintă con
tinua perfecționare a rețetelor de
fabricație, in vederea creșterii pon
derii cărbunelui de Valea Jiului în
producția de cocs. „Ca urmare a
obiectivelor trasate de Congresul al
XIII-lea al partidului, a orientărilor
Si Indicațiilor date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ne revin sarcini
deosebite în ce privește creșterea
producției de cocs prin valorificarea
mai deplină a resurselor locale șl
reducerea importului, ne spune di

rectorul uzinei. Aș vrea să •'pre
cizez că. initial, uzina cocsochimică de la Hunedoara a fost pro
iectată să realizeze anual o produc
ție de 830 000 tone cocs metalurgic.
Pentru a ne îndeplini sarcinile în
credințate de conducerea partidului,
referitoare la continua perfecționare
a proceselor de producție, întregul
nostru colectiv a fost antrenat la o
vastă activitate de cercetare, a ac
ționat ferm pentru a aplica in pro
ducție tot ce e mai nou in dome
niul cocsificării. Asa am reușit ca,
prin modificările ce le-am efectuat
în regimul termo-hidrablic de func
ționare a cuptoarelor, să scurtăm tot
mai mult perioada de cocsificare.
Practic, prin perfecționarea tehnolo
giei. randamentul cuptoarelor a cres
cut cu 17 la sută. Mai exact spus, în
acest an realizăm nivelul maxim a!
capacității de producție ce poate fi
atins de cocserie, adică o producție
de 1 milion tone cocs metalurgic".
Notăm că. în prezent, datorită per
fecționării tehnologiilor de pregătire
a cărbunelui și încălzirii optime a
bateriilor, ponderea cărbunelui din
Valea Jiului a crescut pină la 55 Ia
sută aproape în fiecare rețetă. Sigur
că pentru aceasta se manifestă per
manent, de la întocmirea rețe
tei și pînă Ia prepararea ei. o înaltă
răspundere și competentă profesio
nală. Am urmărit de altfel elabo
rarea unei șarie și am văzut cu cită
grijă se efectuează recepția, descăr
carea și depozitarea cărbunelui, di
ferențiat pe componente. în funcție
de calitatea și proprietățile fiecărui
sortiment, cu cită precizie se face
dozarea șarjei, conform prevederilor
stricte ale rețetei de lucru. înaltul
profesionalism al oamenilor asigură
funcționarea la întreaga capacitate
a tuturor utilajelor și instalațiilor.
Tocmai de aceea nu putem încheia
aceste rînduri fără a nota și un apel
muncitoresc al cocsarilor hunedoreni
adresat prin intermediul „Scînteii"
minerilor din Valea Jiului: să le asi
gure ritmic întreaga cantitate pre
văzută de cărbune cocsificabil. în
condițiile de calitate stabilite. Aceas
ta deoarece procentul prea mare de
cenușă din cărbune impune deseori
schimbarea rețetelor de lucru, cu ur
mări negative asupra productivității
muncii și a calității cocsului. Un apel
care, fără îndoială, va fi înțeles
exact și va avea ecoul așteptat in
rîndui minerilor.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii”

MUREȘ :

în circuitul productiv —
însemnate cantități
de materiale refolosibile
Acționînd sub deviza „Să pro
ducem mai mult, cu consumuri re
duse de materiale, energie și com
bustibil", colectivele de oameni ai
muncii din industria județului Mu
reș au obținut, în perioada care a
trecut din actualul cincinal. însem
nate succese în muncă. Astfel, prin
aplicarea. în perioada menționată,
a peste 3 600 de teme, propuneri și
idei vizînd utilizarea rațională a
materiilor prime, materialelor si
atragerii în circuitul productiv a energiilor secundare și a unor ma
teriale recuperabile, s-a reușit, in
tre altele, recuperarea prin recondiționări și reșapări a mai bine de
50 la sută din anvelopele vechi,
ceea ce a dus la economisirea anuală a peste 2 500 tone amestecuri
de cauciuc sintetic și natural, mari
cantități de cord textil și metalic,
precum și însemnate cantități de
energie și combustibil. Totodată,
prin atragerea în circuitul productiv
a unor însemnate cantități de cio
buri din sticlă, consumul de mate
rii prime de bază a fost diminuat
cu peste 15 la sută, economiile de
energie și combustibil realizate pe
această bază insumînd mai bine de
10 milioane lei. Rod al acelorași
preocupări este și reconditionarea
în acest an a peste 700 repere și
subansamble auto, valoarea pro
ducției de piese recondiționate însumînd, in perioada care a trecut
din acest an. peste 350 milioane lei.
(Gh.
Giurgiu,
corespondentul
„Scînteii").

BUZĂU:

Volum sporit
de piese de schimb
recondiționate
»
In întreprinderile industriale ale
județului Buzău se desfășoară o
amplă acțiune de reconditionare și
valorificare a pieselor de schimb
și subansamblelor. In perioada care
a trecut din acest an. volumul
pieselor de schimb si al subansam
blelor recondiționate se ridică la
circa 270.milioane.lei. cu 25 milioa
ne Iei mai mult decît în 1984. (Stelian Chiper, corespondentul „Scinteii").
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN R. P. CHINEZĂ
Convorbiri între
tovarășul Nicolae Ceausescu
si tovarășul Li Xiannian
2»

■>

(Urmare din pag. I)
care s-a ajuns pe plan mondial dato
rită. îndeosebi, intensificării, fără
precedent, a cursei înarmărilor. în
special a celor nucleare.
S-a arătat că, în aceste împreju
rări. este imperios necesar ca toate
popoarele să-și unească eforturile si
să conlucreze tot mai strins pentru
a pune capăt evoluției periculoase' a
evenimentelor spre confruntare si
război, spre o catastrofă nucleară,
pentru a impune o politică nouă, de
destindere, colaborare si respect al
independentei naționale. De comun
acord s-a apreciat că problema
fundamentală a epocii noastre o con
stituie oprirea cursei înarmărilor,
trecerea la dezarmare. în primul rind
Ia dezarmare nuțleară. asigurarea
păcii si apărarea dreptului suprem al
oamenilor, al națiunilor la existentă,
la dezvoltare liberă si demnă. A fost
subliniată importanta realizării.' în

cadrul negocierilor sovieto-americane
de la Geneva, a unor acorduri cores
punzătoare. care să ducă la încetarea
amplasării rachetelor cu rază medie
de acțiune și la înlăturarea tuturor ar
melor nucleare din Europa si din
lume, la prevenirea si evitarea mili
tarizării spațiului cosmic, la îndepăr
tarea marilor primejdii ce planează
asupra omenirii.
Tn același timp, s-a relevat nece
sitatea de a se acționa cu fermitate
pentru încetarea conflictelor militare
și reglementarea tuturor diferende
lor dintre state pe cale pașnică, prin
tratative, pe baza respectării inde
pendentei si suveranității naționale,
a integrității teritoriale, a dreptului
fiecărui popor de a se dezvolta asa
cum dorește, fără nici un amestec
din afară.
Pornindu-se de la situația econo
mică gravă existentă în lume, a fost
evidențiată însemnătatea 'soluționării
globale a problemelor subdezvoltării;

ale datoriilor externe extrem de mari
ce Împovărează țările sărace, ale
diminuării decalajelor dintre state,
în vederea edificării unei noi ordini
economice internaționale. întemeiată
pe egalitate și echitate, care să asi
gure progresul tuturor națiunilor,
stabilitatea politică si economică
mondială.
Tovarășii Nicolae Ceausescu si Li
Xiannian au reafirmat voința Româ
niei si R.P. Chineze de a conlucra
tot mai strins pe arena mondială, de
a milita activ. împreună cu forțele
înaintate de pretutindeni, pentru
instaurarea unui climat de securitate,
încredere si largă colaborare în Eu
ropa. Asia si în întreaga lume, pen
tru înfăptuirea idealurilor de liber
tate. independentă si progres ale
tuturor națiunilor. '
Convorbirile s-au desfășurat într-o
atmosferă de caldă prietenie, de
stimă si înțelegere reciprocă.

Convorbiri între tovarășul
Nicolae Ceausescu
și tovarășul Zhao Ziyang
(Urmare din pag. I)
lor politice generale dintre- țările
noastre.
tn acest sens s-a subliniat că dez
voltarea potențialului economic al
României și R.P. Chineze oferă largi
posibilități
pentru impulsionarea
conlucrării reciproc avantajoase din
tre țările noastre, pentru sporirea
volumului și diversificarea schimbe-rilor de mărfuri. pentru întărirea
cooperării în producție in sectoare

de importanță deosebită pentru dez
voltarea economică și socială a celor
două țări.
In spiritul înțelegerilor convenite,
președintele României și premierul
Consiliului de Stat al R.P. Chineze
au evidențiat rolul însemnat al Co
misiei guvernamentale româno-chi
neze de colaborare economică și
tehnică in . identificarea unor noi
posibilități de intensificare a con
lucrării economice bilaterale, care
să ofere stabilitate și o largă
perspectivă, raporturilor economice

româno-chineze, reciproc avantajoa
se, în adoptarea unor forme moder
ne și eficiente de conlucrare.
A fost exprimată convingerea că
extinderea și aprofundarea relațiilor
româno-chineze pe plan economic,'
tehnico-științific, cultural și în alte
domenii de activitate servesc con
strucției socialiste. în țările noastre,
progresului lor necontenit, cauzei
socialismului și păcii in lume.
Convorbirile s-au desfășurat într-o
atmosferă de caldă prietenie, de sti
mă și încredere reciprocă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Poporului
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul generai al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România. împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu. a depus, marți
dimineață, o coroană de flori la Mo
numentul Eroilor Poporului, din isto
rica Piață Tienanmen. situată in
centrul capitalei R.P. Chineze.
Cu acest prilej, s-a adus un înalt
omagiu memoriei celor care s-au
jertfit în lupta pentru eliberare so

cială si națională, pentru dezvoltarea
liberă si independentă, pentru so
cialism.
La solemnitate au participat tova
rășii Ion Dincă. Ștefan Andrei, alte
persoane oficiale.
Au fost de fată persoanele oficiale
chineze care îl însoțesc pe conducă
torul partidului si statului nostru in
vizita in R.P. Chineză.
O gardă alcătuită din militari
anartinîncl celor trei arme ale arma

tei populare chineze a prezentat
onorul.
In acordurile unui imn solemn
s-a depus o coroană de flori, cu
eșarfe roșii și tricolore, ne care
sînt înscrise cuvintele : „Din partea
secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu".
Tovarășul Nicolae Ceaușescu sl to
varășa Elena Ceaușescu au păstrat
aooi un moment de reculegere.

La Invitația gazdelor s-a vizionat
basorelieful situat pe cele patru
laturi ale obeliscului care evocă. în
imagini dăltuite în granit, momentesimbol ale istoriei de luptă a poporu
lui chinez.
1.
La încheierea ceremoniei. înaltil
soli ai poporului român au fost sa
lutați din nou. cu multa' căldură, de
numeroși .locuitori ai capitalei chi
neze.

poporului român
întreaga presă chineză publică
ample relatări, însoțite de fo
tografii. despre principalele, mo
mente din prima zi a vizitei ofi
ciale de prietenie pe care tovarășul
Nicolae Ceaușescu o întreprinde,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, in Republica Populară
Chineză.
Cotidianele „RENMIN RIBAO“,
„GUANGMING RIBAO", „BEI
JING RIBAO" și „CHINA DAILY"
își informează astfel cititorii des
pre sentimentele de caldă priete
nie cu care a ■ întimpinat capitala
chineză, Beijing, pe inalții soli
ai poporului român.
într-o corespondență transmisă
din București de agenția „CHINA
NOUĂ" se arată că inalții soli ai
poporului român întreprind o
nouă vizită în Republica Popu
lară Chineză purtind profunde
sentimente de prietenie ale Parti
dului Comunist Român și ale po
porului român față de Partidul
Comunist Chinez și poporul chinez.
Ziarele chineze se referă pe larg
la ceremonia primirii oficiale a to
varășului Nicolae Ceaușescu și a
tovarășei Elena Ceaușescu. in fața
marii Săli a poporului, de către to

varășul Li Xiannian și tovarășa
Lin Jiamei, de alți conducători ai
Republicii Populare Chineze, rela
tează intîlnirile avute de solii po
porului român cu tovărășii Hu
Yaobang și Li Xiannian, desfășu
rarea dineului oficial oferit de
președintele țării-gazdă în onoarea
inaltilor oaspeți români.
In comentariul agenției China
Nouă este evidențiat faptul că
președintele Nicolae Ceaușescu a
subliniat, și cu acest prilej, că
România duce neabătut o politică
de; pace și colaborare, depune
eforturi pentru a contribui la re
zolvarea constructivă a probleme
lor de importanță majoră cu care
se confruntă lumea contemporană.
Este subliniată, totodată, însem
nătatea concepției României, a
președintelui său, potrivit căreia,
în actualele condiții, deosebit
de grave și complexe, ale vieții
internaționale, este necesar, mai
mult ca oricînd, să se intensi
fice colaborarea dintre toate po
poarele .lumii, să se depună efor
turi permanente pențru a se pune
capăt tendințelor periculoase spre
confruntare și război, pentru in

staurarea fermă a unei politici de
pace și colaborare în lume.
Este reținută, de asemenea, apre
cierea conducătorului partidului și
statului nostru potrivit căreia ac
tuala vizită va constitui un nou eve
niment important, care se va înscrie

privire la armele nucleare și cos
mice.
S6 subliniază că, In cuvîntarea
sa, Li Xiannian și-a exprimat
prețuirea față de contribuția
majoră
adusă de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu ladezyol tarea

Sînt redate cuvintele președinte
lui Li Xiannian, care a arătat, de
asemenea, că România își apără cu
fermitate independența și suvera
nitatea de stat, se opune politicii
de forță, se pronunță pentru opri
rea cursei înarmărilor, extinderii

Ample relatări și comentarii în presa chineză
în bogata cronică a relațiilor dintre
partidele, țările și popoarele noas
tre.
In paginile cotidianelor ce apar
la Beijing sînt relevate, de ase
menea,
referirile
tovarășului
Nicolae Ceaușescu la situația din
Europa, aprecierea potrivit căreia
este necesar ca fiecare țară euro
peană, și în special cele din
N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia,
să-și intensifice eforturile pentru a
determina cele două mari puteri,
nucleare să adopte măsuri concre
te pentru a ajunge la înțelegeri cu

pe multiple planuri a relațiilor
prietenești de colaborare chinoromâne și a dat o înaltă' apreciere
succeselor dobîndite de poporul
român, sub conducerea Partidului
Comunist Român, în frunte cu
secretarul său general, în construc
ția socialismului. Se relevă că cele
două popoăre — chinez și român
— care au aceleași obiective de
luptă, se află în fața unor sarcini
de mare anvergură în dezvoltarea
economiei socialiste și, de aceea,
au nevoie de un climat internațio
nal de pace trainică.

acesteia în spațiul cosmic, susține
cu fermitate principiile respectării
suveranității d,e stat, egalității și
avantajului reciproc, neamestecului
în treburile interne, se pronunță
pentru punerea deplină în valoare
a rolului țărilor mici și mijlocii în
rezolvarea problemelor internațio
nale și desfășurarea unei lupte sus
ținute pentru apărarea păcii în Eu
ropa și in lume.
Intr-un alt comentariu, relevînd
că menținerea păcii reprezintă un
obiectiv major al întregii politici

externe a României, agenția Chi
na Nouă subliniază ideile expritmate de șeful statului nostru po
trivit cărora asigurarea păcii in
Europa și in întreaga lume poate
fi realizată prin eforturile comune
ale popoarelor. Se menționează in
context aprecierea președintelui
Nicolae Ceaușescu despre necesita
tea de ase pune capăt cursei înar
mărilor și de a se înfăptui cît mai
grabnic dezarmarea, în primul rînd
dezarmarea nucleară, de' a face
totul pentru prevenirea militariză
rii spațiului cosmic și do a se tre
ce, în cele din urmă, la distrugerea
arsenalelor nucleare existente.
In ce privește alte probleme in
ternaționale majore — relevă agen
ția chineză de presă — România
susține că relațiile dintre state tre
buie să se bazeze pe principiile
egalității în drepturi, respectării
reciproce a independenței și suve
ranității naționale, neamestecului
în treburile interne și avantajului
reciproc, pronunțîndu-se, totodată,
pentru soluționarea problemelor li
tigioase dintre state prin mijloace
pașnice, pentru coexistență pașnică

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII

între țările cu sisteme sociale, di
ferite.
Promovînd o politică externă de
independență și cooperare pașnică,
România și-a dezvoltat activ rela
țiile cu alte țări socialiste, cu țări
în curs de dezvoltare, cu țări dez
voltate. Acest lucru i-a adus un
prestigiu internațional binemeritat.
In ediția sa specială din 7 oc
tombrie, publicația „NOUTĂȚI
ECONOMICE ȘI COMERCIALE"
inserează ample articole, însoțite
de imagini, despre colaborarea
econofnică și comercială chino-română. „Urmare a dezvoltării con
tinue a construcției socialiste în
cele două țări și ridicării pe zi ce
trece a nivelului lor tehnico-economic, vor fi create noi condiții
și vor fi deschise perspective și
mai largi pentru colaborarea teh
nică în producție.
Avem, se arată într-unul din ar
ticole, profunda convingere că
eforturile comune ale celor două
țări vor duce la dezvoltarea pe mai
departe, activă și stabilă, a cola
borării tehnice chino-române în
producție".

'a

• reportaje • înseninări •
Era o dimineață cristali
nă a unei zile de pirg de
toamnă cind am ajuns în
Poiana Mare, cea mai mare
comună a Doljului. Atmos
feră febrilă, specifică ano
timpului : pe „strada mare"
a comunei vin și se duc,
încolonate ca la paradă,
remorci și căruțe — trase
de cai mari, vinjoși cum
puțini am văzut — pline de
roadele toamnei. Acum,
toți cei peste 16 000 de lo
cuitori ai comunei, de la
primar la elev, dau bătălia
recoltei. In cimp iși zic
„bună dimineața" și tot
aici „seară bună". Graba-i
mare pentru a strînge pro
ducțiile acestui an, pentru
a pune temei celor- de
anul viitor. Inginerul Sima
Oprea, președintele C.A.P.
„înainte" — una din cele
patru cooperative agricole
de producție din comună —
unitate distinsă cu înaltul
titlu de „Erou al Muncii
Socialiste" și de trei ori cu
„Ordinul Muncii" clasa I,
îmi zice, văzîndu-mă oare
cum mirat de convoiul de
mașini și atelaje încărcate
pină la refuz cu aurul ve
getal, cu știuleți de-un cot
ca în anii agricoli buni : „In
acest an ne-a bîntuit sece
ta, dar și grindina. A fost
cel mai greu an climatic
din cei peste 25 de ani ai
ceapeului. Munca eroică,
irigarea zi și noapte, in-.
clusiv din surse locale, asi-

gurarea
îngrășămintelor
necesare și a mai multor
prașile manuale au făcut
ca acum să culegem peste
9 000 kg . porumb știuleți.
Revoluția agrară nu, se în
făptuiește cu văicăreli, așteptînd să plouă și să fim
dotați cu mașini-minune..."
La prima vedere s-ar
putea crede că ne aflăm
într-un perimetru exclusiv
agricol. Nicidecum.
Pe
„șoseaua Desei", zeci și
sute de poienari sculați cu
noaptea în cap, precum
li-i obiceiul, pentru a
avea vreme să dea o sapădouă în grădină înainte de
a merge la serviciu, se în
dreaptă grăbiți, privindu-și
ceasul și iuțindu-și pasul,
spre... platforma industria
lă a comunei. Intră care
încotro în schimbul de di
mineață : la Fabrica de in
dustrializare a legumelor
și fructelor, la Secția de
prelucrare și industrializa
re a lemnului, la Uscătoria
de tutun, la Secția de in
dustrializare a laptelui, la
Centrul de vinificare, la
Autobaza I.T.A. sau la
Secția de drumuri națio
nale. Mănunchi de unități
economice, însemne dura
bile ale civilizației socialis
te. ale înaintării pe calea
urbanizării acestei stră
vechi așezări ce urcă din
afunde vremi, însemne ce
au prins viață în anii de
împliniri fără seamăn ce

au urmat Congresului al
IX-lea al partidului.
Străbat spațiile de pro
ducție strălucind de cu
rățenie ale Fabricii de'con
serve, • unitate reprezenta
tivă pentru amploarea pe
care a luat-o, în ultima
vreme, mica industrie în
Poiana Mare, ca o completare a activității marii in-

doar costa bani grei ; noroc
că am găsit unul casat pe
un șantier. L-am pus la
punct cu meseriașii noștri
și acum obținem aburul
necesar pasteurizării folo
sind drept combustibil ru
meguș de lemn, pe care îl
luăm de peste drum, de la
Secția de industrializare a
lemnului, cu 1 ban kilogra

Daniela Cătoiu, are 20 de
ani și lucrează aici alături
de sora ei, Viorica. Tatăl
— om al muncii Ia sectorul
de industrializare a lemnu
lui. „Am lucrat mai întîi
la Calafat — ne spune Da
niela. Cind am aflat că in
comuna noastră se face o
fabrică m-am grăbit să
vin aici, dar m-am grăbit

magnet oamenii acestor
locuri, intervine în discu
ție Sterie Geamănu, vice
președintele
consiliului
popular. Numai în agricul
tură lucrează aproape 40 de
specialiști cu studii supe
rioare, 140 cadre medicale,
peste 60 profesori ; cei mai
mulți din acești specialiști
sînt fii ai satului. Avem și

mediul urban. „Argumen
tele sînt vizibile la tot pa
sul, completează Gheorghe
Ene, secretarul comitetului
comunal de partid și pri
mar al comunei. Casele
etajate spațioase, frumoase
și îndestulătoare, autotu
rismele. peste 1 000 la nu
măr. telefonia, televizoare
le. casa de cultură, spita

Toamnă spornică la Poiana Mare
dustrii. Aflu că Fabrica de
conserve aparține C.A.P.
„Viață nouă" — a doua
cooperativă agricolă din
localitate deținătoare a tir
țiului de „Erou al Muncii
Socialiste", care a obținut
100 tone sfeclă de zahăr la
hectar — și a fost construi
tă, prin forțe proprii, exact
cu doi ani în urmă, din
necesități practice.. „Prac
tice, economice dar și din
ambiție de poienari, îmi
spune cu mîndrie Traian
Popa, vicepreședintele de
la „Viață nouă". La un an
după ce adunarea genera
lă a aprobat fabrica, am
terminat-o. Dacă așteptam
după cazanul de abur să
vină de la nu știu ce uzină,
ne apuca cincinalul viitor
și cu *punga mai goală, că

mul, iar dacă așteptam un
cazan nou trebuia să fo
losim cărbuni cu 1,10 lei
kg. Prin construirea fabri
cii am rezolvat cel puțin
două probleme : am creat
locuri de muncă pentru
poienari și avem unde va
lorifica legumele din gră
dina cooperativei. Ne-am
înființat și o livadă de 65
ha cu tot felul de pomi
fructiferi. N-a spus secre
tarul general al partidului
nostru la Congresul consi
liilor populare că trebuie
să dezvoltăm puternic sec
toarele de conserve, de in
dustrializare a produselor
agricole ? Și apoi să știți
că aici nu lucrează fite
cine...".
Are dreptate vicepre
ședintele. Un argument :

să mă înscriu și la curbu
rile serale ale liceului agro
industrial din comună.
Muncesc, învăț și cred că
nu mă opresc aici, doar ne
sînt create toate condițiile
pentru a urma la facultate.
Apariția industriei mici șichiar a industriei mari în
comune este o lege a aces
tor ani, dar aceasta impli
că, de bună seamă, oameni
bine, pregătiți. Acele co
mune orășenești, cu un
nou statut, de care amintea
tovarășul secretar general,
localități printre care se
numără, și Poiana Mare, nu
se pot dezvolta fără oa
meni noi cu multă carte,
fără specialiști legați su
fletește de vatra satului".
„Hotărît lucru, noul destin
al comunei a atras ca un

specialiști devenit! poie
nari... prin repartiție. Au
venit la noi și n-au mai
plecat. Și de ce să plece,
cînd au aici tot ce le tre
buie ? în cele două blocuri
din comună locuiesc 16 ast
fel de specialiști ce s-au
legat puternic > de Poiana
Mare. Printre ei : Venus
Enache, Daniel Popescu,
Elvira Șerbu, Aurelia Becherescu. Gheorghe Gofița,
Eliodor Caion".
Reținusem din spusele
interlocutorului meu afir
mația potrivit căreia la Po
iana Mare specialiștii — și,
desigur, nu numai ei —
găsesc tot ce le trebuie.
Altfel spus, condițiile de
muncă și de viață ale poienarilor s-au apropiat deja
de cele ale locuitorilor din

lul. liceul agroindustrial,
complexul meșteșugăresc,
magazinele etajate, farma
cia. unitățile prestatoare de
servicii sînt. toate laolaltă
și fiecare in parte, argu
mente . ale stadiului actual
de dezvoltare a comunei
noastre, ai cărei gospodari
sînt vestiți pentru neodihna
lor. Faptul că valoarea pro
ducției realizate în mica in
dustrie a ajuns la 6 000 lei
pe locuitor, că valoarea
producției unităților presta
toare de servicii depășește
1 000 de lei pe locuitor, iar
volumul muncii patriotice a
cetățenilor, stabilit pentru
acest an, l-am depășit deja
cu 2 milioane lei sînt alte
argumente ce atestă că Po
iana Mare a devenit, de pe
acum, o localitate în care

oamenii muncii, toți cetățe
nii găsesc tot ce au nevoie
pentru o viată civilizată,
demnă".
Fără îndoială, serviciile
către populație constituie
un element definitoriu al
nivelului de trai și de civi
lizație al unei localități. La
Poiana Mare, bunăoară,
funcționează 45 asemenea
unități prestatoare de ser
vicii. Aici, există o stimu
latoare întrecere între pri
mărie. cooperativa de pro
ducție. achiziții și desface
re a mărfurilor și coopera
tivele agricole de producție
în ceea ce privește înfiin
țarea unor unități presta
toare de servicii. „Paralel
cu creșterea an de an a
producțiilor agricole, a ve
niturilor membrilor coope
ratori. ne străduim să le
asigurăm oamenilor, chiar
în cadrul ceapeului. toate
serviciile necesare, preci
zează tînărul inginer Petre
Simion, președintele C.A.P.
„Tunarii Vechi". Astfel, am
înființat două ateliere de
reparații RTV. un atelier
de vulcanizare, de confecții
metalice, de întreținere și
reparații de locuințe, de ciz
mărie și croitorie".
Cum e și firesc, această
statornică grijă a primăriei,
Si asa cum am văzut nu
numai a ei. de a dezvolta
mereu. în consens cu ne
voile populației, rețeaua
unităților prestatoare de

servicii se răsfrînge pozitiv
Si asupra activității de an
samblu a consiliului popu
lar. Că așa stau lucrurile
ne-o confirmă și Vasile
Ciobanu, contabilul consi
liului popular : „Creșterea
an de an a veniturilor pro
prii și reducerea cheltu
ielilor bugetare au permis
consiliului nu numai să se
autofinanteze, încă din
anul 1980. ci și să contri
buie la fondul de regulari
zare al județului cu însem
nate fonduri bănești. Așa,
de exemplu, in acest cin
cinal am depășit veniturile
proprii planificate cu peste
10 milioane de lei1-'.
Noul chip al Poienii
Mari, nivelul de viată al
locuitorilor săi constituie în
cea mai mare măsură opera
înfloritorilor ani ce au
urmat istoricului Congres
al IX-lea al partidului, care
au făcut dintr-o modestă
așezare rurală o localitate
cu pronunțate elemente ur
bane. înfăptuiri ce se vor
amplifica și mai mult in
viitorii ani. prin materiali
zarea unui cuprinzător pro
gram de dezvoltare, con
ceput în lumina mobiliza
toarelor obiective stabilite
de recentul forum al con
siliilor populare.

Nicolae BĂBALĂU
corespondentul „Scînteii*
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în avanposturile noulni
Printre florile recunoștinței și ale
bucuriei cu care cadrele didactice,
studenții și elevii Iașiului au întîmpinat vizita de lucru a secretarului
general al partidului, efectuată cu
prilejul inaugurării noului an de învățămînt, s-au aflat și buchete mul
ticolore de nemuritoare. Sint renu
mitele flori de cîmp și de pădure,
mirabile alcătuiri vegetale care-și
sporesc strălucirea, prospețimea, gin
gășia o dată cu conservarea lor după
o rețetă proprie laboratorului de
floricultură al Institutului agronomic
ieșean. Și astfel, un buchet din
nemuritoarele universitarilor ieșeni
dobîndește, parcă, lumini mai lim
pezi și mai curate, finețe de filigran
și străluciri de piatră scumpă, dura
bilitate și elasticitate fără egal în
lumea florilor, iar laboratorul de flo
ricultură, rod al eforturilor de inte
grare a învățămîntului superior
agronomic cu cercetarea și producția,
poate astfel să obțină anual valori
de zeci și sute de mii de lei, fără
nici o altă investiție decît a price
perii pasionate și a bunului gust,
fără nici un alt consum de energie

decît al inteligenței. De pe un metru
pătrat de teren cultivat cu flori pot
fi obținuți anual minimum 500 lei,
semințele de flori avînd în comerțul
internațional o valoare mai mare
decît greutatea lor în aur, contrac-'
tele Încheiate cu unități beneficiare
asigură desfacerea producției în
flux neîntrerupt. Cercul științific
integrat al studenților agronomi dez
voltă și amplifică necontenit cerce
tările originale în legătură cu va
lorificarea superioară a bogatului
potențial românesc de floră spon
tană.
Iar asemenea exemple ilustrative
pentru acțiunile și, implicit, pentru
posibilitățile largi, generoase, de in
tegrare a învățămîntului superior
agronomic ieșean mai pot fi amintite.
Un colectiv interdisciplinar, alcătuit
din 38 cadre didactice, 8 cercetători
și 17 studenți de la facultățile de
Horticultură (coordonare), Agrono
mie, Zootehnie, Farmacie, precum și
7 specialiști de la unitățile de pro
ducție horticolă cercetează de mai
mulți ani, pe bază de contract eco
nomic, virtuțile excepționale și teh
nologia de cultivare a călinei albe,
arbust autohton cu proprietăți de-a
dreptul miraculoase : foarte rezistent
la ger (—50”C) și secetă, se adap
tează ușor la orice tip de sol și, ca
atare, dă rezultate deosebite pe te
renurile degradate și în pantă, com
bate eroziunea solului datorită înră
dăcinării intense, fixează în sol azo
tul din atmosferă, iar fructele s-au
dovedit a fi adevărate polivitamine
naturale. Cercetarea durează de un
deceniu, dar rezultatele ei justifică
toate eforturile : a fost elaborată
tehnologia de cultură pomicolă a că
tinel albe, utilitatea economică a fost
extinsă prin utilizarea cătinei nu nu
mai în industria alimentară și far
maceutică, ci și ca aditivi furajeri
pentru zootehnie ; specialiști 'de la
Facultatea de zootehnie și medicină
veterinară din Iași au demonstrat
că fructele de cătină administrate în
hrana găinilor determină îmbogăți
rea gălbenușului de ou cu betacaroten, determinînd implicit un ritm
rapid de creștere a puilor.
Pe această linie, a integrării în
vățămîntului superior cu cercetarea
și producția, anul universitar pre
cedent a înscris în bilanțul său și
alte rezultate remarcabile : amena
jări de noi drenaje, în regim de
contract economic, pentru repunerea
integrală în circuitul productiv a
unor noi terenuri ; ameliorarea soiu
rilor de plante inclusiv prin comba
terea acidității solului ; obținerea de
noi soiuri de pomi fructiferi, care,
între altele, oferă mari facilități la
recoltare ; îmbunătățirea, sub raport
productiv, a unor soiuri tradiționale
de struguri, de legume. Ferma horti
colă Adamachi și ferma zootehnică
Rediu, din cadrul stațiunii didacticoexperimentale, sînt acum modele de
organizare, unde profesorii și stu
denții lucrează și cercetează neîn
trerupt, pe toată durata anului, și
izvoare, totodată, remarcabile de
venituri, prin livrarea la fondul de
stat a unor cantități de produse,
mereu sporite de la un an la altul.
„Pentru noi, întreaga această zestre
de integrare atestă implicit ac
tualitatea și realismul noilor exi
gențe
formulate
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, cu privire la răs
punderile sporite pe, care învățămîntul agronomic ieșean este chemat
să și le asume în noul an universi
tar — ne-a declarat conf. univ. dr.

Adrian Ionel, rectorul Institutului
agronomic din Iași. Iar asemenea
răspunderi se referă, în primul rînd,
la generalizarea experienței înain
tate, a succeselor de prestigiu, nu
numai la scara activității tuturor
titularilor de discipline, a tuturor
cadrelor didactice și a studenților
noștri, ci și la scara întregii agricul
turi din județul Iași și din zonele
învecinate. -«Există largi posibilități
— a subliniat în acest sens tovarășul
Nicolae Ceaușescu cu prilejul inau
gurării noului an de învățămînt —
ca Iașiul să obțină, și în agricultură,
recolte bogate, pentru a contribui și
Pe această cale la dezvoltarea gene
rală a țării, Ia înfăptuirea obiecti
velor noii revoluții agrare, care pre
supune o agricultură de înaltă pro
ductivitate și eficiență in toate sec
toarele». în lumina acestor indicații,
fermele noastre didactice trebuie să
dețină și în noul an universitar
întîietatea în sporul de producții,
cercetarea științifică să atace cu și
mai mult curaj problemele la ordi
nea Zilei, iar rezultatele superioare
să fie extinse în toate cele circa 80
de unități agricole (C.A.P.-uri sau
I.A.S.-uri), cărora institutul nostru
le asigură îndrumarea științifică și
tehnică, practic în fiecare unitate
agricoli^mde studenții noștri lucrea
ză după8 absolvire. Ca atare, unul
dintre obiectivele noii revoluții agra
re, pe care trebuie să-1 punem în
aplicare și în acest an universitar,
este pregătirea temeinică, de înaltă
calitate a tuturor absolvenților noș
tri, formarea lor ca specialiști che

mați să se situeze întotdeauna în
fruntea celor ce hotărăsc nivelul
înalt al producției și avînd aptitudi
nea autoperfecționării necontenite.

Numai cu aceste calități pot fi men
ținute și îmbogățite cunoștințele mo
derne, avansate, pe cîtă vreme răminerea la nivelul de cunoaștere al
anului absolvirii facultății echiva
lează pentru fiecare specialist cu o
situare în coada evenimentelor vii
toare. De unde și o altă îndatorire
a noului an universitar : buna pre
gătire profesională se cere realizată
intr-un bogat orizont educativ, a
cărui finalitate să fie pregătirea de
buni specialiști și, totodată, de buni
revoluționari, participant activi la

transformarea și modernizarea sate
lor noastre, la situarea lor pe coor
donatele culturii socialiste".
Sînt preocupări și angajamente ce
pot fi localizate în fiecare institut
ieșean de învățămînt superior, în
fruntea cărora se situează, neîndo
ielnic, Universitatea „Al. I. Cuza“.
Nu numai pentru că prestigioasa
universitate ieșeană are o veche
tradiție (în această toamnă îm
plinește 125 de ani), ci și pentru
faptul că ea a înscris la activul său,
îndeosebi pe parcursul ultimelor
două decenii, realizări științifice și o
dotare dintre cele mai remarcabile.
Anul universitar recent inaugurat
echivalează cu amenajarea a noi
laboratoare moderne, avînd în dotare
calculatoare CORAL, Observatorul
astronomic primește un radiotelescop
destinat cercetării pentru fizica soa

relui, centrul de calcul al universi
tății va fi de asemenea dotat cu un
calculator independent, în timp ce
noi cursuri și îndrumătopre de labo
rator,. reflectind inclusiv cercetările
proprii ale autorilor, se adaugă ma
sivului fond bibliografic aflat la îndemina studenților în cele peste o
sută de biblioteci și săli de lectură
ale universității. Iar acest ritm înalt
al dotării științifice î§i găsește co
relativul firesc în amploarea și va
loarea cercetării științifice : peste
200 de teme au fost abordate numai
în cursul anului 1985, an în care va
loarea contractelor de cercetare de
pășește 13 milioane lei, iar valoarea
totală a activităților de integrare
urcă spre 20 milioane lei. Temele
abordate se situează în actualitatea
stringentă a dezvoltării economicosociale în profil teritorial, vizind
deopotrivă identificarea și valorifi
carea a noi surse de energie, lărgi
rea gamei de materii prime, studie
rea și îmbunătățirea solurilor, a ba
zinelor hidrografice, elaborarea de
prestigioase tratate istorice, geogra
fice, lingvistice etc. Dar poate că
realizarea cea mai de seamă se re
găsește în însăși configurația actuală
a universității ieșene : tradiționala
universitas iși identifică astăzi prin
cipala ei îndatorire în formarea vii
torilor specialiști în profil larg, adi
că in pregătirea lor multilaterală,
teoretică și practică, în cultivarea
sistematică a spiritului de creație,
de sinteză interdisciplinară. Ca atare,
profilul complex, multiplu al univer
sității ieșene, ca de altfel al tuturor
universităților românești, dobindește
calitatea unui organism unitar, omo
gen de pregătire a viitorilor specia
liști, un factor de conlucrare activă,
cu valoare anticipativă, fiecare fa
cultate afirmîndu-și individualitatea
ei specifică în procesul creației so
ciale de anvergură, împreună cu alte
unități universitare, de cercetare și
de producție. „Tocmai de aceea —
ne-a declarat prof. univ. dr. Viorel
Barbu, rectorul Universității „A. I.
Cuza" — avem dștoria ca în noul
an universitar să întărim și mai
mult direcțiile și disciplinele funda
mentale ale științei și culturii, să
dezvoltăm de așa natură conlucrarea
pe baza integrării îneît să premergem realitatea, să anticipăm ceea ce
apare nou, viabil în gîndirea și prac
tica de pretutindeni. Deținem în
această privință un avantaj imens :
însăși valoarea remarcabilă a tine
retului nostru universitar, capabil să
preia, să amplifice și să consacre
orice prioritate românească, să-i im
prime gîndirii științifice un ritm
înalt de dezvoltare, pe măsura exi
gențelor actuale și de perspectivă
ale societății noastre socialiste. Ca
atare, vocația înalt formativă a uni
versității se cere și va fi îmbogățită
cu tot ceea ce înseamnă un învăță
mînt superior modern, eficient, re
ceptiv noutății și creator al celor
mai înalte valori".

Mihai IORDĂNESCU
Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii"

Informații de la Casa de Economii
și Consemnațiuni
în-cadrul acțiunilor organizate cu
prilejul „Săptămînii economiei",
manifestare devenită tradițională,
care se desfășoară în fiecare an
între 25 si 31 octombrie. Casa de
Economii si Consemnațiuni oferă
populației, în tot cursul acestei
luni, obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri
la valoarea Tor nominală.
Obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri
se pot procura. în numărul dorit,
de la toate unitățile C.E.C. si de la
unitățile poștale din întreaga tară.
Important de reținut este si fap
tul că. în această lună. Casa de
Economii si Consemnațiuni a organizaU-de'asemenea. cu prilejul
„Săptămînii economiei", oe lingă
tragerea la sorti lunară la depune
rile pe obligațiuni cu cîștiguri. la
care se acordă numeroase cîștiguri
în bani cu valori cuprinse între
50 000 lei și 800 lei. si o tragere la
sorti suplimentară.
Atît tragerea la sorti lunară
obișnuită, cît si tragerea la sorti
suplimentară a obligațiunilor C.E.C.
cu cîștiguri vor avea Ioc în Capi
tală. la data de 31 octombrie. în
sala Casei de cultură din strada
Zalomit nr. 6. la ora 16,30.
★

Instituție cu vechi tradiții în tara

SUKSE SIGURE DE MTOFimHȚlBE H ACTIVITATEA CONSILIILOR POPULARE

VENITURI MARI DIN INDUSTRIA MICĂ
In spiritul sarcinilor tra
sate de Congresul consilii
lor populare. Sini binecunoscu
te răspunderile mari ce revin in
dustriei mici în valorificarea supe
rioară a resurselor de materii prime
și — pe această bază — deopotrivă
în satisfacerea mai bună a cerin
țelor de aprovizionare a populației
cu diferite bunuri de consum, ca și
în constituirea unor surse de ve
nituri importante pentru bugetul
local, pentru realizarea autofinanță
rii. Cel de-al III-lea Congres al
consiliilor populare a stabilit, re
cent, sarcini deosebite acestui sector.
Secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a ex
primat — la marele forum al gos
podarilor tării — cerința ca în ur
mătorii cinci ani să se dubleze vo
lumul micii industrii, realizindu-se
în fiecare județ o producție de cel
puțin 8 000 lei pe locuitor.
In contextul acestor exigente,
cooperația de producție, achiziții și
desfacerea mărfurilor sprijinită de
ponsiliile populare este chemată
să-și sporească simțitor contribuția.
Este și motivul pentru care ne-am
propus să stăruim azi asupra ac
țiunilor întreprinse in acest scop de
către UJECOOP Bihor — care a acu
mulat o anumită experiență în dez
voltarea micii industrii, experiență
care se cere sporită și extinsă. Pre-'
ședințele UJECOOP Bihor, Dumitru
Birta, ne declara in această pri
vință : „Aș remarca mai întîi, că la
noi, mica industrie a ajuns să dețină
circa un sfert din volumul activi
tății economice a UJECOOP — re
zultatele obținute situînd unitatea
noastră pe primul loc pe țară în anul
precedent".

„Cum s-a ajuns la locul
întîi ?" Evident, în primul rînd,
prin organizarea unor acțiuni com
plexe, de durată și sistematice, începînd cu inventarierea potențialu
lui — mai concret, a tuturor secțiilor
și atelierelor de producție existente,
a resurselor de forță de muncă și a
materiilor prime locale. Efectul ?
Dacă în 1980, bunăoară, volumul
micii industrii la UJECOOP Bihor
era de 374 milioane lei, în acest an
urmează să depășească 600 milioane
lei. Suportul acestei dinamici con
stant ascendente îl exprimă stimu
larea spiritului de inițiativă al oa
menilor muncii, al cetățenilor, îndeo
sebi în cadrul cooperativelor, acolo
unde se decide, de altfel, nivelul
•producției.
Dar, să concretizăm. La propune
rile oamenilor, în Criștior și Cărpinet a fost revitalizat un meșteșug
de tradiție — olăritul — care prin
continua diversificare a ofertei a
ajuns să furnizeze anual, la nivelul
județului, ceramică în valpare de
peste 600 mii lei. La Copăcel și
Criștior, dar nu numai aici, masa
lemnoasă doborîtă de vînt, materia
lul provenit din tăierile de igieni

zare și întreținere a pădurilor este
prelucrat și folosit pentru confec
ționarea de unelte agricole, ș.a.m.d.
Practica a dovedit, așadar, că nu
lipsa resurselor ne împiedică să ob
ținem rezultate și mai bune, ci, mal
degrabă, inconsecvența in căutarea
și valorificarea lor.

Spiritul gospodăresc în
acțiune. ^ntr-adevăr, acolo unde
cooperativele au acționat cu spirit
gospodăresc și, în același timp cu
stăruință, rezultatele obținute s-au
răsfrint pozitiv în dezvoltarea micii

comunei și, in egală măsură, să
asigurăm servicii de întreținere a
fondului locativ existent. în spiritul
sarcinilor formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Congresul
consiliilor populare, creșteri deose
bite va cunoaște, chiar din acest
an. producția de semieonserve din
legume, iar din 1986 și pentru
fructe ; vom asigura astfel atît ■ ne
cesarul unității noastre „Gospodina",
al laboratorului de cofetărie-patiserie, cît și pentru alți beneficiari.
Intenționăm, de asemenea, să în
ființăm sl un miniabator pentru
păsări.

EXPERIENȚA Șl PREOCUPĂRILE
UJECOOP BIHOR ÎN VALORIFICAREA
RESURSELOR LOCALE
@ Primul loc pe țară, dar posibilitățile de progres
sînt încă mari ® De la 374 milioane în anul prece
dent — la 600 milioane în acest an ® Comuna
Valea lui Mihai — o excepție ? Săcuienii, ca și alte
comune bihorene, susțin că nu ! © Măsuri pentru ca
producția locală să ajungă cît mai repede anual
la 8 000 lei pe locuitor
Industrii. Dovezi ?' Cîteva din nume
roasele exemple ce se pot da...
La Biharia, sectorul de mică in
dustrie oferă o largă gamă de bu
nuri de uz casnic și gospodăresc.
Totodată, merită remarcate preocu
pările pentru înlocuirea materialelor
energointensive. De pildă, prin reproiectarea unor repere și execu
tarea lor din mase plastice recupe
rate s-a redus anual consumul ma
terial — numai la mașina de tocat
fructe — cu 50 tone fontă și 30 tone
aluminiu. Măsura realizărilor o dau
și eforturile făcute pentru autodotare, unitatea confecționîndu-și cu
forte proprii instalații pentru debi
tat și. măcinat mase plastice, pre
cum și mașini pentru injectarea
acestora. De fapt, anual, la niveful
UJECOOP Bihor sînt reintroduse în
circuitul productiv peste 55 tone
mase plastice recuperate.
— în prezent, realizăm circa 5 000
lei pe locuitor din activități de mică
industrie — ne preciza Ștefan Silaghi, președintele cooperativei de
producție, achiziții și desfacerea
mărfurilor Biharia. Pentru a înfăp
tui însă obiectivele fixate pentru
cincinalul următor, ne-am reevaluat
posibilitățile. Concret, din 1986 vom
diversifica și mai mult producția de
bunuri de uz 'gospodăresc, mai ales
pentru legumicultura. De aseme
nea, ne-am propus să consolidăm
sectorul de prestări în construcții,
urmind să ne construim în regie
proprie un complex comercial, să
ajutăm cu forțele noastre la înăl
țarea a 40 de apartamente în centrul

noastră. Casa de Economii si Consemnatiuni. bancă specializată în
relațiile cu populația, păstrează în
deplină siguranță economiile bă
nești ale acesteia si le sporește
prin dobînzi si cîștiguri. în pre
zent. un număr din ce în ce mai
'mare de cetățeni de toate vîrstele
apelează la serviciile oferite de
Casa de Economii și Consemna
țiuni, fiind convinși că păstrarea
banilor în acest mod organizat este
numai în folosul lor. Pentru în
treaga perioadă cit banii sînt păs
trați la C.E.C.. depunătorii benefi
ciază de numeroase drepturi și
avantaje. Unul dintre avantajele
importante ale economisirii la
C.E.C. constă in garantarea de că
tre stat a sumelor depuse, a dobînzilor si cîstigurilor acordate.
Garantarea de către stat a sume
lor depuse la C.E.C. înseamnă asi
gurarea restituirii oricînd a aces
tora. la cererea persoanelor îndrep
tățite să le încaseze. în același
timp, depunătorii au dreptul să
dispună timp nelimitat nu numai
de sumele depuse, ci si de dobînzile
Si cîstigurile obținute, acestea fiind
Imprescriptibile, deci puțind fi în
casate oricind de cei în drept.

Crește valoarea „lucrului
mărunt" La ',aIea lui Mihai Vi
zităm o expoziție care exprimă
sugestiv ingeniozitatea locuitorilor :
sînt prezentate peste 120 pro
duse de natură să completeze fon
dul de marfă destinat aprovizionării
populației, precum și exportului. în
această comună, mica industrie a
început mai întîi să valorifice...
tradiția, priceperea localnicilor. Exista în comună o turnătprie mică.
Ce ar fi să o extindem — și-au zis
oamenii. De meșteri nu ducem
lipsă. S-au format din tată în fiu.
Fontă uzată se mai găsea. Au pus
umărul, au mărit și modernizat cubiloul — și azi lucrează aici 30 de
muncitori, asigurînd o producție de
6,5 milioane lei pe an, din care o
treime merge la export. Și, ceea ce
e mai important, 80 la sută din ma
teria folosită este fontă uzată, re
cuperată, a cărei valoare sporește
prin prelucrare de 6—8 ori. „Nu
putem aștepta de la marea industrie
Bă ne facă o seamă de lucruri pe
care le putem produce noi. pe plan
local, din resurse locale și refolosibile" — ne spunea Ceuri Zoltan —
președintele cooperativei, înfățișîndu-ne apoi mai multe tipuri de ate
laje hipo, adăpători și hrănitori
pentru animale, precum și o serie
de produse pentru autoutilarea unor
ateliere, cît și pentru uz gospodă
resc, în cazul multora dintre acestea
unitatea din Valea lui Mihai fiind
singurul furnizor din sistemul

cooperatist. Investiția ? în principal
îndeminarca și talentul meseriașilor,
oameni pentru care a-ți face datoria
înseamnă nu doar „lucrul bine
făcut", ci și asigurarea unui ridicat
grad de înnoire a producției. Să
consemnăm că aici, la Valea lui
Mihai, activitatea de mică indus
trie este organizată nu numai in
secții mari, ci in egală măsură și
în ateliere mici, cu cițiva oameni,
mulți lucrind la domiciliu, realizînd
o producție pe cît de diversă, pe'atit
de utilă (broderie, tricotaj manual
etc.), deosebit de căutată la export.
Despre spiritul întreprinzător al lo
calnicilor și hărnicia lor spune ceva
și cifra de 52 milioane lei — care
înseamnă valoarea producției micii
industrii realizate aici.

Nimic nu e de prisos, to
tul se poate valorifica. Valea
lui Mihai'e o excepție ? Nicidecum.
La Săcuieni, unitățile cooperației iși
onorează în același mod ingenios și
eficient rosturile, mica industrie
înscriindu-și anual în contul ei peste
45 milioane lei. Iar raidul nostru
întreprins prin județ ne-a întărit
convingerea că, peste tot, pentru
adevăratul gospodar, nimic din ce-i
oferă locul unde trăiește nu e de
prisos, nimic nu este socotit neîn
semnat, nedemn de investirea efor
tului pentru punerea in valoare a
unei idei gospodărești.
— Acționînd in spiritul obiective
lor stabilite la recentul Congres al
consiliilor populare, am trecut de
îndată în toate unitățile la elabo
rarea unor programe speciale, asigurîndu-se încă din 1986 măsurile
și condițiile propice în vederea di
mensionării și eșalonării corespun
zătoare a sarcinilor, astfel incit să
se îndeplinească necondiționat nive
lele hotărite, pentru 1990 — conchi
dea președintele UJECOOP Bihor,
Dumitru Birta. Ne simțim pe deplin
mobilizați în acest sens, mai cu
seamă că în realizarea unei produc
ții de mică industrie de 8 000 lei pe
locuitor — la nivelul județului —
aportul cooperativelor noastre va
însuma aproape o cincime. Cu pre
cădere vom acționa pentru consoli
darea unităților deja existente, pen
tru extinderea colaborării cu marea
industrie. De o atenție deosebită sa
va bucura mica industrie alimen
tară, în special culinară; vom dubla
volumul producției respective, coo
perativele din Biharia. Oradea, Sîntandrei, Girișu de Criș, Săcuieni,
Valea lui Mihai și Aleșd incepind de
pe acum să organizeze asemenea acti
vități. în centrul preocupărilor vom
situa extinderea serviciilor de con
strucții și reparații de locuințe și
anexe gospodărești (existente deja in
68 cooperative), dezvoltînd prioritar
unitățile mixte de construcții, care
să cuprindă toate meseriile. Bunele
rezultate obținute pînă acum nu
pot să constituie decît un îndemn Ia
autodepășire.
Așa e normal, așa e șl necesar 1

Ion LAZA
corespondentul „Scinteil"

Invitație în stațiunea Predeal
Situată la cumpăna rîurilor Pra
hova și Timiș, la peste 1 000 de
metri altitudine, străjuită de înăl
țimile Bucegilor. Pietrei Mari, Pos
tăvarului și Clăbucetului, intr-un
peisaj montan de rară frumusețe,
stațiunea Predeal se constituie in
tr-un mare punct de atracție pen
tru toți cei care doresc să-și pe
treacă o vacanță reconfortantă, ca
și pentru amatorii sporturilor de
iarnă.
Cunoscutele hoteluri „Cioplea",
„Orizont", „Rozmarin", „Căprioa
ra" și altele, cabanele și vilele mo
dernizate ale Predealului asigură
condiții dintre cele mai bune de
cazare și masă. Bioclimatul tonic,
aerul curat și puternic ozonat re
prezintă factori naturali de cură cu
mare eficiență in tratarea de afec
țiuni endocrine, nevroză astenică,
stări de surmenaj și altele.

La dispoziția oaspeților stațiunii
Predeal se află numeroase posibi
lități de agrement, mijloace de
transport pe cablu (telecabină și
telescaune), piscină acoperită la
hotelul „Orizont", programe atrac
tive de excursii montane în zone
de un pitoresc, aparte. De aseme
nea, gazdele au pregătit pentru această lună și alte surprize plăcute
ce vor completa și diversifica posi
bilitățile de agrement: Zilele mo
dei turistice montane. Gala umo
rului turistic, Zilele filmului de
comedie. Serbările Predealului și
altele.
Biletele pentru un sejur în aceas
tă perioadă se pot procura de la
toate Oficiile județene de turism
din țară, precum și de la agențiile
I.T.H.R. București.

DE LA ORIZONTURILE VIEȚII, LA UNIVERSUL ARTEI CONTEMPORANE
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Este un fapt evident că romanul
modern viabil, trecut printr-o serie
de mari, unele spectaculoase, pre
faceri, înnoindu-și mereu mijloa
cele și-a păstrat constant aceeași
acută preocupare și largă deschi
dere față de raportul omului cu
istoria, accentuind, în timp, una
ori alta din laturile acestei relații
și deplasîndu-și centrul de interes
cind spre istorie, cînd spre individ,
intr-un echilibru semnificativ, aproape niciodată abolind total vre
unul dintre acești termeni. Judecindu-se din unghiul unui purism
metodologic, s-a putut crede une
ori că speciile romanului ar cores
punde. fiecare separat, năzuinței
de largă cuprindere a istoriei ima
ginate panoramic, ca o vastă pînză
ori. deosebit de aceasta, preocupării
stricte de soarta individului zugră
vit Prca de la distantă pe respec
tiva pînză a vremii. Nu există, de
fapt, exemplare „pure" ale unei
specii romanești. Ele sînt doar con
vențional. din rațiuni operatorii,
denumite „roman-frescă" sau „cro
nică" ori .roman al destinului in
dividual". „de formație" etc. Se în
trepătrund inevitabil, așa îneît „romanul-fluviu" al lui Paul Anghel,
„cronică" a unei epoci distincte din
istoria poporului român, este, în
aceeași măsură, și un roman „mi
tic" năzuind să lumineze perma
nentele. rădăcinile inalterabile ale
ființei românești, precum și. în
fine, un modern roman al indivi
dualităților scindate, problematice,
neliniștite. La rîndul său, dacă în
„Moromeții" (I) Marin Preda pare
mai aproape de tipul traditional al
romanului social. în care individul
este definit și expus mai cu seamă
prin suma relațiilor cu lumea lui
intr-o anume epocă istorică. în
„Intrusul", raportul înclină în fa
voarea analizei complexe a indivi
dului problematic, preocupat de a
se înțelege și a se „întemeia" pe
sine însuși, de a-și lămuri statutul
propriu în raport cu lumea, socie
tatea, mediul, orașul pe care-1 în
ființează. înființîndu-se. Impactul

cu o’ nouă istorie la care el insusl
contribuie ii sporește tendința de
adincire si lămurire a propriei
ființe. Romanul, românesc actual,
în ce are el valoros, nu practică
ceea ce s-ar putea numi, „tăierea
punților", adică rupturi abso
lute și spectaculoase intre is
torie și individ. între problematica
social-politică generală si aceea a
eroului. între mediul social si per
sonajul exponențial. Intre om și
lume, între erou și colectivitate se
mențin vii și complexe raporturi,
legături ce exprimă conștiința unei
împliniri și definiri a unuia în și
prin cealaltă. Lumea românească de
azi este prezentă în roman sub cele
mai diverse înfățișări, iar experi
mentul literar, inclusiv al celor
mai tineri scriitori, este provocat
îndeobște de o autentică nevoie de
cuprindere și recuprindere. de în
țelegerea adecvată. adică mai
profundă, a mecanismelor ce diri
jează viata societății si a indivi
dului. Cu rare și nesemnificative
excepții, romanul de azi oferă o
imagine a omului, a căutărilor și
împlinirilor lui. a întrebărilor si
aspirațiilor ființei umane care se
realizează într-un permanent pro
ces de autoconstructie. între altele,
semnificative pentru echilibrul de
care vorbeam sînt modelele roma
nului : invocarea lor ne arată un
echilibru ce situează studiul omu
lui concret, al destinului individual
pe ecranul larg al conexiunilor so
ciale, plasînd individul in solul is
toric al devenirii lui. Definind rea
lismul fundamental ce țintește la
zugrăvirea totalității ființei umane,
Marin Preda scria : „Putem spune
fără să greșim că toti învață de la
Balzac să nu ignore rolul mecanis
mului social, de la Tolstoi să spună
adevărul despre mișcarea senti
mentelor, de la Victor Hugo să
caute excepționalul si surpriza vie
ții, de la Dostoievski să nu ignore
adîncimea fără sfirșit a sufletului
omenesc". Observînd în treacăt că
primii îl „compun" în diverse
proporții și direcții Pe ultimul.

care-i conține, putem conveni că
avem in astfel de rînduri mărturia
unui mare scriitor umanist pre
ocupat de surprinderea omului în
totalitatea manifestărilor sale sem
nificative. capabile să releve cu
prinzător ființa morală si spiri
tuală. raporturile complexe si de
terminante cu istoria, societatea,
resorturile adinei ale adecvării la
lume ori. din contră, ale nemulțu
mirii fată de ceea ce contrazice
simțul adevărului, al echității, al
binelui si frumosului. Interesul

șl cunoaștere, dintre lume si sens
concretizată in fractura unității spi
rituale a ființei umane nu rămine
fără urmări asupra unui anumit
roman modern. Surprinzînd deruta
„romanului nou" occidental, „care
nu se poate citi pînă la capăt",
străbătut de „voluptatea non-semnificatiei" si „meditația fără con
ținut", un eseist scria: „Apa
riția ■ romanului fără substan
ță a dat o lovitură de moar
te romanului. Nu mai există poves
tire. personaje, intrigă, cauzalitate.

tor"), dezrădăcinarea el din Istorie
și din lume fac din vechiul crea
tor „demiurg" un „arheolog al ab
sentei". iar din personaje — fantoșe
fără trecut și fără viitor. Anonimizarea. marginalizarea și înstrăina
rea individului de propria sa
esență, dispariția relației cu o is
torie care îl face fără ca el să
participe la facerea istoriei sînt
teme, motive cu o relativ largă
circulație, nu numai literară. Crea
toare de istorie, persoana umană
este redusă într-o atare viziune la

Scriitori umaniști
sau „arheologi ai absentei"?
profund sl constant fată de aceste
moduri de a fi în lume, ipostaze
umane reunite sub cupola unei vi
ziuni umaniste, își află izvorul într-o concepție realistă caracteri
zată în genere de optimism social
bazat pe încrederea în destinul
omului, in rostul prezentei sale în
lume.
Romanul românesc actual, de o
mare I diversitate artistică, racordîndu-se la multiplele fatete ale
realității și vieții omului de azi,
este viu acordat cu particularitățile
și temperamentele artistice indivi
duale si. firește, cu direcțiile noi
Si fertile ale mișcărilor artistice de
pretutindeni. Nu și cu acelea ce se
fac ecoul incapacității de a desluși
sensul real al complexei mișcări
istorice, sens adesea eludat în
cursul unei fantasmagorice arheo
logii a vidului ce exprimă, în ulti
mă instanță, un dramatic divorț
între subiect și obiect. între om si
lume. Contradicția dintre existentă

Obiectul fiind excomunicat, eveni
mentul abolit, nu mai rămine decît
un eu care-si supraviețuiește,
care-și amintește că a fost, un eu
fără vijtor. ce se tot cramponează
de Imprecis. îl sucește și-1 răsu
cește. îl preface în tensiune si
această tensiune nu duce decît la
ea însăși : un extaz la hotarul Li
terelor. murmur care nu e în stare
să se prefacă în tipăt. litanie si
solilocviu al Vidului, chemare schi
zofrenică neîngăduind ecoul, meta
morfoză în ceva ce ne scapă si care
nu urmărește nici lirismul invecti
vei si nici pe cel al rugăciunei...
Aventurindu-se la rădăcinile vagu
lui, romancierul devine un arheo
log al absentei prin explorarea
straturilor a ceea ce nu este si nici
n-ar putea fi. care sapă în insen
sibil. desfăsurîndu-1 în fata privi
rilor noastre complice si nedume
rite". O simptomatologie a derutei:
abolirea evenimentului, excomuni
carea obiectului, precaritatea onto
logică a ființei („un eu fără vii

o creatură insignifiantă, inconsis
tentă și fantomatică. întoreînd spa
tele cauzalității, abolind socialitatea si istoricitatea. romancierul,
„arheolog al absentei", explorează
„straturile a ceea ce nu este" și
caută, cum s-a constatat, „dru
mul pierdut al inițierii" : „Miturile,
simbolurile, semnele trăiesc în ac
tele primare și în pasiunile detes
tabile (...). O nouă si stranie mito
logie este astfel pe cale să se con
stituie în narațiunile sale : o mito
logie a detritusurilor și a plăceri
lor păcătoase, a inversiunii, narci
sismului. pedofiliei (...). El cerce
tează manifestările miticului în ac
tele fiziologice ale individului sl
descoperă un itinerariu initiatic în
aberațiile sexualității". Toate aces
tea îndreptățesc și obligă la între
barea: ce idee despre om acre
ditează această „stranie mito
logie"?. Antiumanistă,
ea ne
face cunoscut că „omul este.
Înainte de a se naște, un monstru
condamnat la solitudine si remuș-

care". Propagarea printr-un com
plicat „aparat" literar a acestei
negre filozofii exprimă ruptura
dintre creator, „arheolog al absen
ței", si idealurile celor multi.
Literatura umanistă a tuturor
timpurilor, strîns legată de idealu
rile și năzuințele oamenilor, le-a
propus acestora un șir de eroi
exemplari, modele, tipuri reprezen
tative pentru epoca lor. repere de
netăgăduită umanitate, moralitate
și frumusețe. Ele încarnează do
rința omului de a ieși de sub ti
rania constrîngerilor umilitoare si
a-și cuceri libertatea si demnitatea
în luptă cu forțele ostile. Litera
tura română a găsit totdeauna vas
te rezerve de frumusețe și înțelep
ciune in viata si lupta poporului,
a celor multi din care s-a ridicat
la lumină întreaga pleiadă a mari
lor noștri scriitori, „suflet în su
fletul neamului" lor. cronicari fi
deli intereselor și idealurilor ce au
animat de-a lungul vremii sufletul
militant al poporului. De la cîntecele epice populare, baladele si
doinele românești la cronicarii pre
ocupați de drepturile neamului ro
mânesc. scriitorii au moștenit tra
diția transformării cîntecului. a
operei de artă. în oglindă a vieții
poporului. în instrument de luptă
pentru împlinirea năzuințelor lui.
Strînsa împletire dintre activitatea
creatorului cu masele . populare se
exprimă. între altele. în galeria
eroilor reprezentativi pe care scrii
torii i-au zugrăvit cu realism,
punînd în ei carnea, sîngele si sen
timentele celor mulți. Niciodată,
insă, modelul în literatura noastră
n-a fost o fotografie mărită, o copie
seacă a originalului, ci încarnarea
în cite o figură ea însăși proemi
nentă sau în simpli oșteni, plugari,
cărturari, oameni de la țară
sau ciobani mioritici a unui
cumul de însușiri pe care po
porul și le-a resimțit ca pe
ale lui însusi. recunoscîndu-se în
oglinzile ■ artei si devenind astfel
conștient de forța, virtuțile si felul
său propriu de a reacționa la soli

citările existentei. Realismul acesta
fundamental nu exclude, ci presu
pune. in chip necesar, un idealism
vizionar, o pătrundere plină de irițelegere și respect în sufletul vast
al poporului, in sipetul sacru âl
spiritualității naționale spre a des
coperi acolo ceea ce este semnifi
cativ. esențial, durabil. Acest rea
lism este expresia angajării talen
telor autentice in slujba unei lite
raturi naționale, realiste și umanis‘te. El nu poate fi efectul unei
rigide metode de creație, asa cum.
din păcate, s-a încercat să se pro
cedeze într-o epocă de mult depă
șită. a rețetelor gata făcute, bune
pentru toti si pentru nimeni. Nici
o singură baghetă magică a vreunei
metode sau rețete de literatură rea
listă n-a izbit vreo operă născută
moartă spre a o învia : apa vie care
însuflețește marile, autenticele opejre este viața și munca poporului,
contopirea cu idealurile si năzuin
țele lui, cu lupta lui cotidiană pen
tru progresul tării.
In acest sens, realism înseamnă
sesizarea elementelor caracteristice,
șemnificative. pline de viitor, cu
șanse de dezvoltare din viata coti
diană. indiferent unde se produc
ele și în ce cantități. înseamnă,
totodată, a descoperi bogăția sufle
tească si pasiunile oamenilor, nă
zuințele lor intime sub crusta apa
rentelor. valoarea actelor definito
rii. Scriitorul realist este deci un
descoperitor de vocație și nu un
transcriitor de impresii, un artist
care vede stejarul în ghindă si
percepe cu ureche fină foșnirea
viitoarelor frunze. Firește, el are
In fată o vastă realitate unde gă
sește de toate : si marmură pentru
temple, și noroi pentru bordeie, si
falnici copaci verzi, și cioturi ori
uscături netrebnice. Văzîndu-le
doar pe unele sau doar ne altele,
el nu este mai puțin „realist". însă
ce fel de realism?
Despre aceasta, Intr-un viitor
articol.

C. STĂNESCU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Vă mulțumesc în mod sincer, dragă tovarășe, pentru amabilul dumnea
voastră mesaj de felicitare și urările pe care mi le-ați transmis cu ocazia
zilei mele de naștere.
împărtășesc convingerea dumneavoastră că relațiile de prietenie și coo
perare ce există în mod fericit între tarile noastre se vor dezvolta în conti
nuare, în anii ce vin, în interesul reciproc al popoarelor noastre, al cauzei
păcii și justiției în lume.
Vă rog să primiți cele mal bune urări de sănătate, fericire și viată înde
lungată. de prosperitate continuă pentru poporul român prieten,

HAFEZ AL-ASSAD
Secretar general al C.C.
al Partidului Baas Arab Socialist din Siria,
Președintele Republicii Arabe Siriene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Survolînd teritoriul României, îmi face o deosebită plăcere să transmit
Excelentei Voastre sincere salutări și cele mai bune urări de sănătate, pre
cum și de fericire și prosperitate continuă poporului român prieten.

HAFEZ AL-ASSAD
Președintele
Republicii Arabe Siriene

Vizita delegației parlamentare braziliene
Președintele Marii Adunări Națio
nale, Nicolae Giosan, a primit marți
delegația parlamentară braziliană
condusă de Francisco Benjamin
Fonseca de Carvalho, președintele
Comisiei de relații externe a Came
rei deputatilor din Republica Fede
rativă a Braziliei, care se află într-o
vizită în tara noastră.
în timpul întrevederii a avut loc
un schimb de informații privind or
ganizarea si activitatea forurilor le
gislative supreme din România și
Brazilia, subliniindu-se contribuția
pe care o pot aduce parlamentele și
parlamentarii din cele două țări la
dezvoltarea relațiilor de prietenie
româno-braziliene, la adîncirea și

diversificarea colaborării pe multi
ple planuri.
în aceeași zi. oaspeții au avut în
trevederi cu Maria Groza, adjunct
al ministrului afacerilor externe, și
Nicolae Andrei, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării
economice internaționale. Au fost
reliefate posibilitățile existente pen
tru dezvoltarea in continuare a
schimburilor comerciale și cooperă
rii economice bilaterale, precum și
unele aspecte ale situației interna
ționale actuale.
La întrevederi a participat Carlos
dos Santos Veras, ambasadorul Re
publicii Federative a Braziliei la
București.
(Agerpres)

Convorbiri economice româno-neozeelandeze
Ministrul comerțului exterior șl
cooperării economice internaționale,
Vasile Pungan, a primit, marți, dele
gația economică neozeelandeză con
dusă de E. A. Woodfield, adjunct al
ministrului comerțului și industriei
al Noii Zeelande, președintele părții
tării sale în Comisia mixtă românoneozeelandeză pentru comerț și co
operare economică, industrială șl
tehnică.
Au fost analizate aspecte privind
posibilitățile dezvoltării in continua
re a schimburilor comerciale și a
cooperării economice dintre România
și Noua Zeelandă.
★

La București s-au desfășurat, marți,
.rările celei de-a III-a sesiuni a
Comisiei mixte româno-neozeelande-

ze pentru comerț și cooperare eco
nomică, industrială și tehnică.
La încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți în comisie, Iulian
Bituleanu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și E. A. Wo
odfield, adjunct al ministrului co
merțului și industriei al Noii Zeelan
de, au semnat protocolul sesiunii, în
care sînt consemnate noi măsuri și
acțiuni menite să conducă la inten
sificarea și diversificarea schimburi
lor bilaterale de mărfuri, la dezvol
tarea cooperării în domenii de in
teres reciproc.
La întrevedere și la semnare a
fost de față Donald James Walker,
ambasadorul Noii Zeelande la Bucu
rești.
(Agerpres)

LA ÎNTREPRINDEREA electrocentrale mureș

CO PRIVIRE LA CONVOCAREA COMITETULUI POLITIC
CONSULTATIV AL STATELOR PARTICIPANTE
LÂ TRATATUL OE LA VARȘOVIA
în conformitate cu înțelegerea in
tervenită, în a doua jumătate a lu
nii octombrie 1985 va avea loc la

Sofia Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări
a Partidului Muncii din Coreea
La Muzeul de istorie a partidului
comunist, a mișcării revoluționare și
democratice din România a avut loc,
marți, vernisajul expoziției docu
mentare „40 de ani de la crearea
Partidului Muncii din Coreea". Ex
poziția înfățișează aspecte din ma
rile realizări dobindite de poporul
coreean, sub conducerea partidului,
în opera de construcție a socialis
mului. de edificare a unei economii
moderne, in dezvoltarea culturală și
socială a patriei.
Semnificația acestei manifestări a
fost relevată de Mihai Dulea, vice
președinte al Consiliului Culturii șl
Educației Socialiste, și Mun Ben
Sam, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.P.D. Coreene la Bucu
rești. Vorbitorii au reliefat lupta eroică dusă de poporul coreean pen
tru eliberarea socială și națională,
pentru consolidarea cuceririlor revo
luționare, pentru reunificarea paș
nică și independentă a țării, fără
nici un amestec din afară. De ase
menea, au /fost evocate bunele rela
ții dintre partidele, țările și popoare
le noastre, subliniindu-se rolul de
terminant al întîlnirilor, convorbiri
lor și înțelegerilor dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim
Ir Sen în dezvoltarea acestor relații,
în context, s-a arătat că apropiata
vizită în R.P.D. Coreeană a secreta
rului general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, reprezintă o
nouă expresie a acestor excelente

legături de prietenie șl strînsă co
laborare.
La vernisaj au participat tovarășii
Emil Bobu, membru al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., Olimpia Solomonescu, ad
junct de șef de secție la C.C. al
P.C.R., Traian Pop, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, membri
ai conducerii Asociației de prietenie
româno-coreeană, activiști de partid
și de stat, oameni de știință, artă și
cultură, un numeros public.
Au fost prezenți membri ai Am
basadei R.P.D. Coreene la Bucu
rești, șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai
corpului diplomatic.
★

Cu prilejul celei de-a 40-a ani
versări a Partidului Muncii din Co
reea, marți a avut loc în Capitală
o seară, culturală organizată de In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea și Asociația de
prietenie româno-coreeană, în cadrul
căreia au fost prezentate aspecte ale
dezvoltării economice și social-culturale din R.P.D. Coreeană, precum și
un film documentar coreean.
Au participat reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Afacerilor Ex
terne. Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, I.R.R.C.S.. ai Asocia
ției de prietenie româno-coreeană,
un numeros public.
Au fost prezenți Mun Ben Sam, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al
R.P.D. Coreene la Bucqrești, mem
bri ai ambasadei.
(Agerpres)

Cronica zilei
La Asociația de Drept Inter
national și Relații Internationale
(A.D.I.R.I.) din Capitală a avut loc,
marți, o masă rotundă. în cadrul că
reia Erika Irene Daes, secretai; ge
neral al Asociației . pentru Organi
zația Națiunilor Unite din Grecia,
a prezentat expunerea : „Creșterea
rolului O.N.U. în etapa actuală". Au
luat parte reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, cadre di
dactice universitare, cercetători, zia
riști.
(Agerpres)

20.00 Telejurnal
20.20 Actualitatea în economie e Do
sarul resurselor refoloslbile
20,35 Frumuseții tale. Românie (color).
Muzică ușoară
20,45 Tribuna TV. Emisiune de dezba
teri politico-ideologice in lumina
hotărirllor Congresului consiliilor
populare a Procese actuale si de
perspectivă ale funcționării siste
mului democrației
muncitorestirevolutionare
21.00 Film serial:
„Două
generații".
Partea a Il-a
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 9 octombrie, ora 20 — 12 oc
tombrie, ora 20. în tară: Vremea va
intra într-un proces de răcire ușoară,
iar cerul va fi variabil, cu înnorări
mai accentuate în vestul, centrul
și
nord-estul tării, unde se vor semna
la ploi locale ce vor avea și caracter
de aversă și cu caracter izolat în rest.
Vîntul va sufla slab oină la moderat.
Temperaturile minime nocturne
vor
fi cuprinse între 3 si 13 grade, iar cele
maxime diurne între 13 și 23 de gra
de. local mai ridicate la începutul in
tervalului. Dimineața și seara
ceată
slabă. în București : Vremea va fi
caldă la început, apoi se va răci ușor,
iar cerul va fi variabil, favorabil ploii
spre sfîrșitul intervalului. Vîntul
va
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime nocturne vor oscila în
tre 7 și 10 grade, iar cele maxime diur
ne între 20 și 23 de grade. Dimineața
ceată slabă.

podărind cu pricepere combustibilul
și energia electrică destinată consu
mului intern tehnologic, energeticienii mureșeni au economisit in.
același timp 200 tone combustibil
convențional și peste 1,5 milioane
kWh energie electrică.
(Agerpres)

LA COMBINATUL DE ARTICOLE TEHNICE DIN CAUCIUC PITEȘTI

Furtunuri de foarte înaltă presiune
pentru economia națională și export
La Combinatul de articole teh
nice din cauciuc Pitești s-au
conceput și realizat, în premieră pe
tară, furtunuri de foarte înaltă
presiune. Ele se folosesc la acțio
nările hidraulice cu presiuni foarte
ridicate în multiple domenii de
activitate. Mai exact, aceste fur
tunuri intră în componența unor
utilaje complexe, excavatoare de
mare capacitate, autocamioane de
mare tonaj și diferite instalații.
Este important de reținut faptul că
specialiștii combinatului piteștean,
care au conceput noile tipuri de
furtunuri, au realizat, prin autodotare, și utilajele necesare proce
sului de fabricație a acestora. De
talii despre importanța reperelor
respective am aflat de la inginerul-șef Nicolae Jianu, unul din au
torii acestora :
— Pînă acum, furtunurile de
foarte înaltă presiune necesare eco
nomiei noastre naționale se adu
ceau din import, pentru care se
cheltuiau importante fonduri valu

tare. Prin producerea lor la noi în
combinat, nu numai că s-a renun
țat la import, dar putem satisface
și cerințele partenerilor externi,
care manifestă un mare interes
pentru calitatea și rezistenta aces
tora la presiuni foarte înalte.
După tehnologii elaborate de
specialiștii piteșteni s-au creat
spații de producere a furtunurilor
de înaltă presiune și la combina
tul similar din Botoșani. în pre
zent, la Combinatul de articole
tehnice din cauciuc Pitești se lu
crează de zor la punerea în func
țiune a unei noi linii tehnologice,
cu o capacitate de 200 000 furtu
nuri pe an. Utilajele necesare noii
linii tehnologice s-au realizat tot
prin autodotare. Merită relevat și
faptul că s-au găsit și soluțiile de
folosire a materiilor prime indige
ne la fabricarea acestor furtunuri,
renunțîndu-se și pe această cale la
import. (Ghcorghe Cîrstca, cores
pondentul „Scînteii").

INFORMAȚII SPORTIVE
HANDBAL : Steaua — Gummersbach
în „Cupa campionilor"
Tragerea la sorti' care a avut loc
ieri a stabilit un dublu meci deose
bit de interesant în optimile de fi
nală ale „Cupei campionilor euro
peni" la handbal masculin : Steaua
— Gummersbach V.f.L. Prirtia parti
dă se va juca la București (între
28 X și 3 XI. ziua precisă urmind a
fi hotărită de comun acord). Returul
se va desfășura pe terenul campioa
nei R. F. Germania (între 4 XI și
10 XI).
în „Cupa cupelor" : Nîmes (Fran
ța) — H.C. Minaur Baia Mare : în
„Cupa I.H.F.". Tatran Preșov (Ceho
slovacia) — Politehnica Timișoara.

FOTBAL ® Azi. Ia Cluj-Napoca,
de la ora 15. va avea Ioc un meci
amical între selecționate ale Bucurestiului și Sofiei ® în vederea me
ciului pe care echipa Irlandei de
Nord îl va susține în deplasare cu
reprezentativa României (la 16 oc
tombrie. în preliminariile campiona
tului mondial de fotbal), antrenorul
Billy Bingham a selecționat urmă
torii jucători : portari : Pat Jennings.
Jim Platt : apărători : Jimmy Nicholl. Mal Donaghy. Nigel Worthing
ton, Alan MacDonald, John O’Neill ;
mijlocași : David McCreery, Paul

cinema
o Promisiuni: SCALA (11 03 72)
9; 11,15: 13.30: 15.45: 18: 20.15. FAVO
RIT (45 31 70) — 9: 11 : 13: 15: 17.15:
19.30. MELODIA (11 13 49) — 9: 11.15:
13.30: 15.45: 18: 20
0 Aripi
de
zăpadă:
VICTORIA
(16 28 79) — 9.30: 11.30: 13.30:
15.30:
17.30: 19.30. FLAMURA (85 77 12) — 9:
11: 13: 15: 17.15: 19.30
© Declarație de dragoste : POPULAR
(35 15 17) — 15: 17: 19
© Masca de argint : COTROCENI
(49 48 48) — 15: 17: 19
® Sosesc păsările călătoare: VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17: 19

Ramsey, Sammy McIlroy, Bernie
Mclnally, Steve Penney ; înaintași :
Norman Whiteside. Gerry Armstrong.
Ian Stewart. Colin Clarke. Jimmy
Quinn. Căpitanul echipei, Martin
O’Neill, atacantul Hamilton si fun
dașul McLalland sint indisponibili.
• Antrenorul reprezentativei de fot
bal a Angliei, Bobby Robson, a co
municat lotul de 22 de jucători în ve
derea meciului pe care selecționata
engleză il va susține la 16 octombrie,
la Londra, cu formația Turciei. în
preliminariile campionatului mon
dial de fotbal (grupa a 3-a europea
nă). Din lot fac parte portarii Shil
ton. Bailey. Woods ; fundașii Ander
son. Sansom, Stevens. Fenwick. Mar
tin. Watson. Wright ; mijlocașii Bra
cewell, Hoddle, Robson, Steven. Wil
kins si atacantii Barnes. Dixon.
Francis. Hateley. Lineker. Waddle și
Woodcock, ® „Cupa intercontinenta
lă" la fotbal se va disputa la 8 de
cembrie. la Tokio, intre echipa Ju
ventus Torino, campioana Europei, si
cîștigătoarea „Cupei Libertadores"
(in finala căreia se vor întîlni. Ia
sfîrșitul acestei luni, formațiile argentiniene Independiente și Argenti
nes Juniors). în 1984. trofeul fusese
cucerit de Independiente. învingătoa
re cu scorul de 1—0 în fata echipei
F. C. Liverpool.

© Toamna
bobocilor:
LUMINA
(14 74 16) — 9: 11 : 13,15: 15.30; 17,45;
20. AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13: 15;
17: 19
© Bătălie pentru Roma;
MUNCA
(21 50 97) — 13: 16; 19.
© Superpolițistul: SALA MICA
A
PALATULUI — 17.15: 19.30. PATRIA
(11 86 25) — 9: 11.15: 13.30: 15.45; 18;
20,15. BUCUREȘTI (15 61 54) — 9: 11;
13,15: 15,15: 17,30: 19.45, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15,15;
17.30;
19,45
O Furtuna: TIMPURI NOI (15 6110)
— 9: 11; 13.15: 15.30: 17.45; 20
® Cele mai bune secvențe cu Stan
si Bran — 9; 11: 13: 15: 17. Toți au
talent — 19: DOINA (16 35 38)
© O dragoste
ciudată;
BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19

Excelenței Sale
Domnului General-locotenent TITO OKELLO
Președintele Consiliului Militar al Republicii Uganda
Cu prilejul celei de-a XXIII-a aniversări a proclamării independenței de
stat a Republicii Uganda, vă adresez sincere felicitări, iar poporului ugandez
cele mai bune urări de progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

La 9 octombrie, po
porul ugandez sărbă
torește împlinirea a
23 de ani de la me
morabilul act al pro
clamării independen
ței naționale, care a
pus capăt dominației
colonialiste și a des
chis o nouă pagină in
istoria țării sale.
Situată în centrul
Africii de est. Uganda
este unul dintre state
le de mărime medie
ale continentului, avind o suprafață de
236 860 kmp și o popu
lație de aproximativ
13,6. milioane locuitori.
Relieful țării este do
minat de
podișuri
înalte.-în văile cărora
se cultivă bumbac, po
rumb, tutun, ceai, arahide și, mai ales,
cafea; Uganda ocupă
locul al treilea in ria
dul țărilor africane
furnizoare de cafea, rfvînd o producție anuală de circa 150 000
tone. Ea dispune, de
asemenea, de impor
tante resurse mine
rale.
în anii care au tre
cut de la proclamarea
independenței, poporul
ugandez a depus efor
turi pentru lichidarea

grelelor urmări
ale
perioadei de domina
ție colonială și valo
rificarea bogățiilor tă
rii în folosul propriu.
Au fost construite mai
multe fabrici textile,
alimentare, de mate
riale de construcție,
s-au extins suprafețe
le agricole, au apărut
noi artere
rutiere.
Străduințele ugandezilor de a-și făuri o via
ță nouă au fost insă
afectate de unele frămîntări politice inter
ne, care au generat
fenomene de instabi
litate și apariția de
conflicte. Noul regim
de sub conducerea ge
neralului Tito Okello,
instaurat Ia putere în
cursul lunii iulie a.c.,
și-a propus ca obiec
tiv . adoptarea unor
măsuri care să pună
capăt acestei situații.
Totodată, noile auto
rități de la Kampala
își propun să acțione
ze în vederea redre
sării situației econo
mice, care a avut de
suferit datorită sece
tei catastrofale ce con
tinuă să bîntuie pe în
tinse suprafețe ale
continentului african;
pentru contracararea

consecințelor acesteia
au fost elaborate o se
rie de proiecte meni
te să ducă la dezvol
tarea agriculturii, sec
tor in care lucrează
majoritatea populației.
De asemenea, se are
în vedere construirea
unor noi obiective economice, ca, de exem
plu, hidrocentrala de
pe riul Ajago, care va
avea o capacitate de
600 MW.
în spiritul politicii
sale consecvente de
solidaritate cu statele
africane, cu toate ță
rile care au pășit pe
calea dezvoltării de
sine stătătoare. Româ
nia socialistă urmă
rește cu interes efor
turile depuse de po
porul ugandez pentru
consolidarea indepen
denței și reconstruct?
națională. între tara
noastră și Republica
Uganda s-au statorni
cit relații de prietenie
și colaborare, înteme
iate pe deplina egali
tate în drepturi și avantajul reciproc, care
corespund intereselor
celor două țări și po
poare, cauzei păcii și
înțelegerii internațio
nale.

FOI ND PRE SA STRAI nă;

„PRISMA"

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ

A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN : VEȘTILE TRANSMISE IERT DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEIh

Energie electrică peste prevederile de plan
în efortul lor de a produce și pune
la dispoziția economiei naționale
cantități tot mai mari de energia
electrică, oamenii muncii de la în
treprinderea electrocentrale Mureș
au ridicat la 400 milioane kWb
producția de energie electrică reali
zată peste prevederile de plan. Gos

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII UGANDA

La întreprinderea
minieră
Cîmpulung

în funcțiune —
noi abataje
în cadrul întreprinderii miniere
din Cîmpulung se realizează în
prezent un amplu program de in
vestiții pentru extinderea și mo
dernizarea capacităților de ex
tracție a cărbunelui. Volumul de
lucrări se realizează și în re
gie. cu formații de mineri con
structori. De la începutul anului
și pină acum au fost puse în func
țiune 4 mari abataje in sectoarele
Aninoasa, Cotești, Jugur și Poenari, a căror capacitate totală se
ridică la 340 000 tone. (Gheorghe
Cîrstea).

GALAȚI: Pod peste Șiret
La Galați a fost construit și dat
în exploatare un nou pod peste
Șiret. Executat de antrepriza de
construcții hidrotehnice din locali
tate, noul pod are o deschidere
intre pilele de susținere de 134 me
tri fiind — după cum susțin rea
lizatorii Iui — cea mai mare des
chidere obținută in construcții si
milare din țară în condițiile folo
sirii betonului «precomprimat. Po
dul are o lățime a carosabilului de
28 de metri, fiind în prezent utili
zat mai ales de către portul mine
ralier al Combinatului siderurgic
Galați. Noul pod va oferi, de ase
menea, posibilitatea realizării în
viitor a unei legături rutiere, mult
mai scurte, între Galati și Brăila.
(Dan Plăeșu).

MUREȘ : însemnate
economii de metal
Aplicarea pe scară largă în uni
tățile economice din județul Mureș

O Persoană indezirabilă:

DRUMUL
SĂRII (31'28 13) — 15.30: 17,30: 19,30
© Moștenirea: PROGRESUL (23 94 10)
— 15: 17: 19
& Steaua dimineții; UNION (13 49 04)
— 9: 11: 13: 15: 17: 19
© Toată lumea este a mea: PACEA
(71 30 85) — 14.30; 19. GRĂDINA MO
DERN (11 03 72) — 18
© Spartacus: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9: 12: 15 30: 18,30
© Fluturii sînt liberi: CAPITOL
(16 29 17) — 9: 11.15: 13.30; 15,45; 18:
20,15. la grădină — 18.45
© Osceola: FESTIVAL (15 63 84)
—
9: 11.15: 13.30: 15.45: 18; 20.15
© Confidente: GRIVITA (17 08 58) —
9: 11: 13: 15: 17: 19,15
© Piedone in Egipt: DACIA (50 35 94)
— 9: 11: 13: 15: 17 r 19
© Cei șapte, fantastici: FEROVIAR

a inițiativelor muncitorești „Mi
cronul, gramul, secunda, kilowattul
— la parametrii noii calități" și
„Cit mai multe piese de schimb
recuperate, recondiționate si con
fecționate" a avut ca efect dimi
nuarea substanțială a- consumului
de metal pe unitatea de produs.
Astfel, în perioada care a trecut
din acest an au fost economisite
peste 1 500 tone metal, valoarea
pieselor recondiționate insumînd
aproape 100 milioane lei. De re
marcat că aceste economii au fost
obținute în condițiile in care, în
perioada menționată, cele 71 de
mari unități economice mureșene în
care se aplică aceste inițiative
muncitorești au realizat, in plus
fată. de sarcinile de plan, o producție-marfă în valoare de 324
milioane lei. (Gheorghe Giurgiu).

BOTOȘANI : Noi spații
comerciale
în perioada care a trecut din
acest an, rețeaua unităților comer
ciale din municipiul Botoșani și
orașul Dorohoi s-a îmbogățit cu
încă 4 000 met/pi pătrati suprafață

utilă de desfacere. Amplasate la
nivelurile inferioare ale blocurilor
de locuințe, cele mai multe dintre
noile unități comerciale au fost
dațe în folosință., in ansamblul botoșănean construit pe Calea Națio
nală, -cea mai importantă arteră de
circulație a orașului. Pînă la sfîr
șitul anului se vor amenaja și
pune la dispoziția populației din
municipiul reședință a județului o
suprafață utilă de desfacere de
încă 2 500 metri pătrați. (Silvestri
Ailcnei).

HOREZU:
Stație de alimentare
cu apă
Dezvoltarea economico-socială în
ritm susținut a orașului Horezu, •
punerea in funcțiune a noi obiec
tive industriale, ca și extinderea
numărului de apartamente au im
pus executarea unor noi captări de
apă care să corespundă cerințelor
populației. ,In acest scop a fost
construită și dată în exploatare o
nouă stație de alimentare cu apă,
avind o capacitate de peste 8 500
litri pe minut. (Ion Stanciu).

BIHOR : Noi edificii de sănătate
Cele două decenii
care au trecut de la
Congresul al IX-lea al
partidului au însem
nat șt pentru sectorul
ocrotirii sănătății și
asistentei sociale din
Bihor profunde prefa
ceri înnoitoare. In această rodnică perioa
dă. sectorului sanitar
i-au fost alocate —
după cum ne infor
mează dr. loan Popa,
directorul direcției sa
nitare
județene
—
fonduri de peste 825

milioane lei, îmbogățindu-și an de an
baza tehnico-materială. Printre cele mai
noi și reprezentative
edificii de sănătate se
numără modernul spi
tal de copii din Ora
dea și spitalele pentru
adulți, cuplate cu po
liclinici, in Oradea și
Salonta. Sugestiv este
faptul că rețeaua sani
tară a sporit cu 26 noi
dispensare,
numărul
paturilor în unități
spitalicești a crescut

(50 51 40) — 9; 11: 13: 15: 17: 19. GLO
RIA (46 47 75) — 9 : 11,15: 13,30: 15,45;
18: 20,15. CULTURAL (83 50 13) — 9;
11,15: 13,30: 15.45: 18: 20.15, GRADINA
ARTA (21 31 86) — 19.30
© Clinele electronic: LIRA (317171)
— 15: 17: 19
© Vulcanul: FERENTARI
(80 49 85)
— 9: 11.15: 13,30; 15.45: 18: 20,15
© Bunul meu vecin Sam: GIULEȘTI
(17 55 46) — 9: 12: 16: 19.
VOLGA
(79 71 26) — 9: 12: 16: 19.
COSMOS
(27 54 95) — 10,15: 13: 16: 19
© Campionul: FLOREASCA (33 29 71)
— 9: 12: 16: 19
® Călărețul
electric:
MIORIȚA
(14 27 14) — 9: îl; 13; 15; 17; 19. FLA
CĂRA (20 33 40) — 9; 11: 13; 15: 17,15;
19,30
© Cursa Infernală: ARTA (21 31 86)
— 9: 11: 13; 15: 17: 19

cu peste 3 200, iar al
locurilor in creșe cu
5 400. La sănătatea
populației din Bihor
veghează azi peste
1 250 medici, de aproape două ori mai
multi fată de anul
1965. (loan Laza).

în fotografie : Spir
talul cu 700 paturi și
dispensar
policlinic
pentru adulți, dat de
curînd in folosință in
Oradea.

Foto : Emeric Poppet

& Un comisar
acufcă: GRĂDINA
AURORA (35 04 66) — 18.30
O Legenda
dragostei: GRADINA
FEROVIAR (50 51 40) — 18.30
© Așa bunic, așa nepot: GRĂDINA
GLORIA (46 47 75) — 18.30
© Paloș contra
paloș:
GRADINA
PARC HOTEL (17 08 58) — 18.45

teatre
© Teatrul Național
(14 71 71,
sala
mică): Fata din Andros — 19.30: (sala
Atelier): Idolul și Ion Anapoda —19
© Filarmonica
..George
Enescu"
(15 68 75, sala Studio): Recital de pian
Cristina Stănescu — 17,30: (Ateneul

Reciclarea produselor din mase plastice
- o acțiune permanentă .
© Descompunerea termică — procedeu economicos,
nepoluant și de mare randament © Valoroasele mate
rii prime obținute (benzen, toiuen, naftalină ș.a.)
asigură amortizarea rapidă a fondurilor investite în
instalații ® Sursa de energie — însuși gazul rezultat
în urma descompunerii
Materialele refolosibile reprezintă
o adevărată mină de materii prime
valoroase. Această idee de bază și-a
găsit concretizare, între altele, in in
stalația construită în orașul Ebenhausen, din sudul R.F. Germania.
Tehnicienii au avut următoarea idee:
printr-o ecluză lată de 40 cm cad
bucăți de cauciuc auto pe o supra
față de nisip de cuarț încălzit la
circa 700°C. In carcasele de oțel ale
instalației funinginea, praful și ga
zele se rotesc în vîrtejuri și, dato
rită presiunii enorme și temperaturii
crescinde, sint evacuate printr-o su
papă. Conglomeratul format dintr-o
învolburare de substanțe chimice
trece apoi rapid printr-o serie în
treagă de alte dispozitive. Gazul este
curățat de praf și funingine. După
ce a fost răcit la 30—50°C, este in
trodus într-un spălător de ulei, in
care sînt filtrate diferite substanțe
componente fluide. Aceste produss
lichide se separă conform compozi
ției lor chimice. Astfel, rezultă pro
duse minerale uleioase de o mare
valoare (benzenul, toluenul. naftali
na) și diverse aromate. Gazul, „că
răușul" de pînă atunci al acestor
materii prime valoroase, este acum
eliberat de povara sa și rămîne La
dispoziție ca purtător de energie.
Prin metoda „Hamburger-Recy
cling" (descompunerea termică a de
șeurilor din materiale plastice prin
închidere ermetică) se pot obține
materii prime pentru cauciucuri
auto, ambalaje, folii, saci de plastic
etc. Dâr și canistrele folosite, tacimurile din plastic — din ce în ce
mai mult uzitate — și mai ales pa
harele care au folosit drept amba
laj pentru iaurt, creme, budinci,
toate micile ambalaje de plastic pot
fi strînse și prelucrate. în consecin
ță. Institutului pentru chimie anorga
nică și chimie aplicată al Universită
ții. din Hamburg i s-a încredințat un
contract pentru cercetarea prelucră
rii moderne a resturilor din mate
riale plastice. Ca rezultat al acestor
cercetări. în instalațiile de la Ebenhausen deșeurile din material plas
tic nu vor fi pur și simplu arse.
Bioxidul de sulf, precum și alte gaze
toxice rezultate pșin ardere ar po
lua infinit, mai mult mediul încon
jurător decît descompunerea treptată
a deșeurilor din materiale plastice.
Avîndu-se în vedere diminuarea
treptată a surselor de materii prime
și necesitatea reprelucrării materia
lelor folosite, se cerea găsirea unei
rezolvări ingenioase Și rapide. Pen
tru Ebenhausen a fost 'aleasă o altă
metodă : in instalații inchise erme
tic sînt filtrate diferite componente
separate. Filtrarea lor nu primej
duiește mediul inconjurător. Prin
această piroliză se obțin, de pildă,
din 100 tone de cauciucuri vechi — 40
tone de funingine pentru industria
coloranților, 25 tone de uleiuri, 25
tone de gaze cu un bogat conținut
energetic și circa 10 tone de alte
substanțe.
Gazele obținute constituie însăși
sursa de energie a acestei instalații.
Metanul și etilena formează compo
nentele principale ale purtătorilor
de energie din compresoare. Deoa
rece pentru încălzirea nisipului de
cuarț din reactor sint necesare nu
Român): ,,Confluența artelor”. Spec
tacol realizat de
Cristina
Vasiliu.
„Roma și arta barocului” (premieră)
— 18
© Opera Română (13 18 57): Giselle
— 18
© Teatrul de operetă (14 80 11): Silvia
— 18.30
© Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra44
(sala Schitu Măgureanu.
14 75 46):
Amintiri — 19: (sala Grădina Icoanei,
11 95 44) : Eunucul — 19
0 Teatrul Mic (14 70 81): Mitică Po
pescu — 19
© Teatrul Foarte Mic
(14 09 05):
Atenție, se filmează! — 19,30
© Teatrul de comedie (16 64 60): Pețitoarea — 19
® Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34): Cursa de Viena — 19
© Teatrul „C. I. Nottara”
(59 31 03.

mai 60 de procente din întregul vo
lum de gaz, restul de gaz servește
și altor scopuri. Tehnicienii au con
struit astfel instalația .incit surplusul
de gaz să poată ti transformat în
energie electrică și Să livreze curent
pentru distilarea substanțelor lichide.
Astfel, întreaga fabrică lucrează
fără a fi dependentă de întreprin
derea producătoare de energie.
Din punct de vedere economic, re
ciclarea este de o mare importantă,
mai ales în ceea ce privește reprelucrarea uleiurilor obținute prin
metoda plrolizei. Instalația din Eben
hausen poate prelucra anual aproa
pe 10 000 tone de reziduuri de mate
riale plastice și cauciucuri auto.
Chiar și cele mai pesimiste calcule
au dovedit că, în comparație cu
uleiurile provenite din rafinării,
uleiurile minerale pot fi produse Ia
un preț mai avantajos, chiar dacă
materialul uzat va trebui cumpărat
de la întreprinderile de colectare a
reziduurilor. Acestea pot fi colec
tate și direct de la spitale, cantina
mari și întreprinderi.
Benzen, toiuen. naftalină, precum
și alte produse chimice valoroasă
sînt obținute, astfel, într-un mod
nepoluant și la un preț convenabil,
pentru a fi trimise spre prelucrare
ulterioară în întreprinderile cara
aparțin altor ramuri industriale.
Această tehnologie, pusă pentru
prima oară în practică la Eben
hausen. are o mare importanță pen
tru viitor. Astfel, vom fi curînd in
situația de a îndrepta din nou spre
procesul de producție o parte im
portantă a resurselor nefolosite pînă
acum. „Compensarea cheltuielilor
relativ mari necesare instalației va
fi realizată, fără nici un fel de pro
blemă, prin vînzarea materiilor pri
me, scumpe și rare" — spune Hans
Bosiiner, de la întreprinderea ..Deut
sche Reifenund Pyrolyse GmbH".
Pînă acum, materialul de bază
necesar prelucrării se găsește în
cantități uriașe. Pe lingă peste un
milion de tone de reziduuri din ma
terial plastic, mal stau la dispoziția
noii metode de prelucrare încă cel
puțin 13 milioane de tone de biomasă. -Pot fi prelucrate prin pi
roliză și dirijate către producție
mari cantități de paie, de reziduuri
din fabricile de prelucrare a lemnu
lui. reziduuri lemnoase din păduri și
resturile aruncate de nenumăratele
fabrici de celuloză. In loc să fie lă
sate să putrezească, toate acestea
pot fi folosite ca materie primă
pentru producție.
în fiecare oraș din R.F. Germania
hîrtia veche nu se mai aruncă la
gunoi și nici alte materiale refolo
sibile. Din ce în ce mai multe ma
teriale uzate servesc drept materie
primă pentru realizarea unor noi
produse. Această metodă, al cărei
punct culminant este în momentul
de față tehnologia pirolizei, nu re
prezintă numai concretizarea dorin
ței de a economisi materii prime și
cheltuieli de producție. Este mai
ales vorba de a cruța materiile pri
me care se găsesc în cantități din
ce în ce mai reduse in natură și de
a pune capăt „devastării organizate"
a mediului înconjurător.

sala Magheru):
Amintirile
Sarel
Bernhardt — 18.30: (sala Studio): EX
— 19
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase44
(sala Savoy, 15 56 78): Pompiliu
de
Pompadour — 19
® Ansamblul
..Rapsodia
română44
(13 13 00): Pe sub cetini la izvoare
— 18
@ Teatrul ..Ion Vasilescu44 (sala din
piața Cosmonautelor. 11 12 04):
Mi
rele și nașul — 19,30
© Teatrul ..Ion Creangă44
(50 26 55):
Nota zero la purtare — 9: Albă ca
zăpada și cei 7 pitici — 15,30
© Teatrul
..Țăndărică”
(15 23 77):
Puiul — 10; Aventurile lui
PlumPlum — 16: (sala .din piața Cosmo
nautelor) : Dana și Leul — 16
© Circul București (10 41 95): Tom șl
Jerry la circ — 19
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Expresie a interesului deosebit față de opera

însemnatele succese ale poporului român

Donație de cărți românești Bibliotecii
Marelui Palat de Studiu al Poporului
din capitala R.P.D. Coreene
PHENIAN 8 (Agerpres). — Am
află, de asemenea, lucrări socialbasada Republicii Socialiste Româ
istorice, beletristice, științifice etc.
nia la Phenian a donat Bibliotecii
Mulțumind pentru donație, rec
Marelui Palat de Studiu al Poporu
torul Marelui Palat de Studiu al
lui din capitala R.P.D. Coreene
Poporului, Ciang Jiu Nam, a ex
circa 300 de volume reprezentând
primat satisfacția de a oferi citi
ediții noi ale operelor tovarășului
torilor coreeni posibilitatea să cu
Nicoiae Ceaușescu, secretar ge
noască — din cărțile donate —
neral al
Partidului Comunist
succesele poporului român în dife
Român, președintele Republicii
rite domenii de activitate, dobindiSocialiste România, cuprinzînd teze
te îndeosebi in ultimii 20.de ani, de
din gindirea
social-politică a
cind in funcția supremă
de
conducătorului partidului și statu
partid a fost ales tovarășul
lui nostru, concepția României pri
Nicoiae Ceaușescu, precum și ginvind edificarea societății socialiste
dir.ea social-politică, economică și
multilateral dezvoltate și înaintarea- științifică creatoare a conducătoru
spre comunism, privind problemele
lui partidului și statului român.
majore care confruntă lumea con
Subliniind
sentimentele de priete
temporană. O pondere însemnată o
nie și înaltă prețuire de care se
au documentele și lucrările despre
bucură tovarășul Nicoiae Ceaușescu
cel de-al XIII-lea Congres al Parti
in Coreea prietenă, vorbitorul a re
dului Comunist Român. Au fost do
nate, totodată, lucrări științifice
levat bucuria și căldura cu care
ale tovarășei academician doctor
este așteptată noua vizită oficială
inginer Elena Ceaușescu, care se
de prietenie a conducătorului
adaugă celor aflate deja în Biblio
partidului și statului român in Re
teca Marelui Palat de Studiu al
publica Populară Democrată Co
reeană.
Poporului. Intre cărțile donate se
I-.......................................................................................................................

I
V
ț
I
i
I
ț

n
VOINȚA UNANIMĂ A POPOARELOR
'

I

Să înceteze cursa înarmărilor,
să fie asigurată pacea lumii I
îngrijorare față de pericolul militarizării
spațiului cosmic
VIENA 8 (Agerpres). — Walter
In legătură cu conferința InterHacker, secretarul Consiliului Con ■ naționalei Socialiste pentru proble
sultativ al Internaționalei Socialiste
mele dezarmării care va avea loc
pentru problemele dezarmării, a la Viena în zilele de 16 și 17 oc
dat publicității o declarație in
tombrie, Walter Hacker a arătat că
care subliniază că Internaționala
Socialistă își exprimă îngrijorarea
reuniunea va insista asupra faptu
față de pericolul militarizării spa
lui că problemele actuale nu pot fi
țiului cosmic și respinge așa-nusoluționate cu ajutorul armelor sau
mita „inițiativă de apărare stra
tegică".
al cursei înarmărilor.
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Apel al organizației femeilor
membre ale P.S.D, din R. F. Germania
BONN 8 (Agerpres). — Organiza

ția femeilor membre ale Partidului
din R. F. Germa
I Social-Democrat
................
nia a adoptat, la o conferință des-
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fășurată la Hanovra, o rezoluție în
care se pronunță împotriva programului S.U.A. de creare de arme
spațiale, denumit Inițiativa de
Apărare Strategică (S.D.I.) și a cerut ca R.F.G. să nu participe la
acest program de militarizare a
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evidențiată în dezbaterile sesiunii Adunării Generale

Lucrările conferinței de la
Viena

\
■
.
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres).
— Nicoiae Chilie transmite : In ca
drul dezbaterilor de politică generală
din plenara Adunării Generale a
O.N.U. au luat cuvîntul. în ultimele
ședințe, reprezentanții unor state ne
nucleare mici si mijlocii, nealiniate,
în curs de dezvoltare, care au dat
expresie îngrijorării crescinde a gu
vernelor și popoarelor lor in legătură
cu deteriorarea situației internațio
nale. cu continuarea nestăvilită a
cursei înarmărilor., in special a înar
mărilor nucleare, multiplicarea cazu
rilor de recurgere la forță și pre
siuni în raporturile dintre state si
tergiversarea unor soluții globale,
juste și viabile, in asemenea pro
bleme . de interes general cum sint
cele ale' înfăptuirii dezarmării, lichi
dării subdezvoltării si rezolvării pro
blemei datoriilor externe ale țărilor
în curs de dezvoltare.
Ministrul de externe al Republicii
Zimbabwe,'' Witness Magunda Mangwende, a evocat pe larg situa
ția alarmantă existentă în prezent pe
planul cursei înarmărilor. în special
al înarmărilor nucleare, in contrast
cu ritmul lent și lipsa de rezultate
concrete ale negocierilor privind de
zarmarea. El a apreciat că înfăptui
rea unor măsuri concrete de dezar
mare. în primul rînd de dezarmare
nucleară, constituie o cerință primor
dială a zilelor noastre. Ca un prim
pas — a subliniat vorbitorul — este
necesar să se întreprindă măsuri
pentru reducerea cheltuielilor milita
re globale și să se folosească fondu
rile astfel eliberate pentru comba
terea foametei, pentru construirea de
locuințe în favoarea celor fără un
cămin, pentru vindecarea celor bol
navi și pentru educarea celor care
suferă de pe urma ignorantei și analfabetismului.
Ministrul de externe al Mongoliei,
Mangalîn Dughersuren, a menționat
printre principalele cauze care au
dus la înrăutățirea gravă a situației
internaționale politica imperialistă
de forță, amenințare cu forța și
amestec în treburile altor popoare,
lupta pentru zone de influență in
diferite regiuni ale lumii. Înmulțirea
conflictelor locale și escaladarea tot
mai periculoasă a cursei înarmărilor.
Vorbitorul a apreciat că cea mai im
portantă sarcină pentru O.N.U. și
întreaga comunitate internațională
în etapa actuală este apărarea păcii
și eliminarea riscului de izbucnire a
unui război, nuclear, nimicitor. Miș
carea de masă antirăzboinică și an
tinucleară a devenit astăzi un factor
important al luptei pentru pace. El

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate al O.N.U.
a adoptat în unanimitate o rezoluție
care condamnă guvernul sud-african
pentru ultima sa acțiune, premedităm
tă si neprovocată. ■ împotriva terito
riului Angolei. Documentul cere A' fricii de Sud-să pună capăt imediat
tuturor actelor de agresiune si să-și
retragă necondiționat fdrtele sale
militare din Angola. '
în același timp, rezoluția cere co
munității internaționale să sprijine
Angola in întărirea capacității de apărare a acesteia împotriva escala

dării actelor dc agresiune sud-africane. O misiune a Consiliului .de
Securitate — alcătuită din reprezen
tanții Australiei. Egiptului si Peru
lui1 — urmează1 să sosească, la Luan
da pentru a evalua, pagubele, provo
cate de intervenția militară ,'sud-africană și să elaboreze un raport. în
sfirșit. documentul prevede convoca
rea unei noi. sesiuni a consiliului
pentru a lua in discuție măsurile ce
trebuie aplicate împotriva Africii de
Sud. dacă această tară va ignoră apelurile Consiliului de Securitate al
O.N.U.

CONSTRUCTIVĂ A

O.N.U.:

Pentru încetarea fără întîrziere a conflictelor armate,
pentru soluționarea pe cale pașnică a problemelor litigioase dintre state
„în actualele împrejurări internaționale, ale interdependenței
tot mai strînse ce caracterizează întreaga evoluție a evenimentelor
mondiale, este necesar să se renunțe cu desăvîrșire la forță sau la
amenințarea cu forța în soluționarea problemelor mondiale, să se ac
ționeze cu toată răspunderea pentru încetarea tuturor conflictelor
existente în diferite zone ale lumii și trecerea la soluționarea proble
melor litigioase dintre state numai și numai pe cale politică, prin tra
tative”.
NICOLAE CEAUȘESCU
întreaga desfășurare a vieții in
ternaționale pune o dată mai mult în
evidentă faptul că lumea postbelică
este departe de a fi o lume a păcii.
Este adevărat că in cele patru de
cenii care au trecut de la încheierea
celui de-al doilea război mondial și
de la victoria asupra fascismului,
omenirea nu a mai fost antrenată
într-o nouă conflagrație de anver
gură planetară. Dar în această, peri
oadă pe glob au avut loc, după sta
tisticile O.N.U., circa 120 de răzbpaie,
purtate pe teritoriul a zeci de state
și în care și-au pierdut viața peste
21 de milioane de oameni. Chiar și
în prezent lumea contemporană este
dominată de o situație deosebit de
gravă și complexă. Amploarea fără
precedent a cursei înarmărilor. în
deosebi a celor nucleare, a sporit și
sporește necontenit pericolul unui
nou război mondial, care s-ar trans
forma inevitabil într-o catastrofă
nucleară. în același timp, continuă
să se manifeste cu putere politica
de forță și de amenințare cu forța,
de consolidare și de reîmpărțire a
sferelor de influență. Mai mult decit
atît, în diferite regiuni ale lumii se
mențin conflicte armate. Practic,
aproape că nu există zonă de pe
glob, indiferent că este vorba de
Orientul Mijlociu, de Asia, Africa
sau America Latină, în care să nu
existe vechi focare de conflict sau
să nu apară altele noi. Cu alte cu
vinte. flăcări mai mari sau mai mici
ard în permanență deasupra imensei
magazii de pulbere, cum asemuia
cineva lumea noastră supraînarmată.
într-un asemenea tablou general
preocupant, care comportă atîtea pri
mejdii pentru pacea și securitatea
lumii. România socialistă, pre

ședintele Nicoiae Ceaușescu și-au
reafirmat acum din nou atașamentul
constant față de imperativul abolirii
definitive din relațiile interstatale a
politicii de forță, față de necesitatea
arzătoare a soluționării exclusiv pe
căi politice, prin tratative, a tuturor
problemelor litigioase. In spiritul
poliției sale de principiu și a acțiu
nilor perseverente desfășurate de-a
lungul anilor pentru prevenirea și
stingerea conflictelor dintre state,
pentru rezolvarea lor prin mijloace
politice, din inițiativa președintelui
țării, România a propus, cum se știe,
înscrierea pe ordinea de zi a celei
de-a 40-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. a punctului intitulat :
„APEL SOLEMN CĂTRE STATELE
AFLATE IN CONFLICT DE ÎNCE
TARE FĂRĂ ÎNTÎRZIERE A AC
ȚIUNILOR ARMATE ȘI DE SOLU
ȚIONARE A PROBLEMELOR DIN
TRE ELE PE CALEA TRATATIVE
LOR ȘI ANGAJAMENTUL STATE
LOR MEMBRE ALE O.N.U. DE A
REGLEMENTA STĂRILE DE ÎN
CORDARE ȘI CONFLICT, DIFE
RENDELE EXISTENTE, PE CALE
POLITICA, DE A SE ABȚINE DE
LA FOLOSIREA FORȚEI ȘI AME
NINȚAREA CU FORȚA, DE LA
ORICE INTERVENȚIE ÎN TREBU
RILE INTERNE ALE ALTOR STA
TE".
Noua inițiativă a României cores
punde unor comandamente și impe
rative majore ale vieții internațio
nale, și în primul rînd obiectivului
fundamental al tuturor popoarelor
— menținerea și întărirea păcii și
securității internaționale. De altfel,
întreaga experiență istorică atestă
cu putere că întotdeauna politica de
forță, războaiele nu au dus nici
odată la rezolvarea reală și trainică
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SOFIA 8 (Agerpres). — La Sofia
s-au deschis lucrările celei de-a 23-a
sesiuni a Conferinței generale a
UNESCO. Pe agenda conferinței se
află dezbaterea și aprobarea, progra
mului și bugetului' UNESCO pe anii
1986—1987. teme majore privind
creșterea rolului organizației în dez
voltarea colaborării mondiale în do
meniul educației, culturii, științei și
informației. în întărirea păcii și
securității' internaționale, realizarea
unei noi ordini economice în lume,
în solutionarea uhor probleme cu
care se confruntă omenirea. îndeo
sebi a celor privind noi surse de
energie și materii prime, electronică
și informatică, geologia si hidrolo

a problemelor, nu au făcut decit să
le complice și agraveze, să genereze
noi focare de tensiune, să compro
mită viitorul relațiilor dintre statele
respective pe perioade îndelungate.
Departe de a oferi o soluție pentru
diferendul sau litigiul care se află la
originea conflictului, recurgerea la
„argumentul armelor" a produs mari
distrugeri și pierderi părților impli
cate, punînd, totodată, în pericol
pacea și securitatea mondială. în
fond, fiecare dintre războaiele „lo
cale" a conținut și conține în sine
riscul degenerării într-o calamitate
nucleară.
Țara noastră este de părere — șl
acționează perseverent în acest sens
— 'că omenirea poate imprima un
.curs nou, radical deosebit de cel ac
tual, vieții internaționale numai prin
renunțarea definitivă la politica de
forță și amenințare cu forța, numai
■prin instaurarea temeinică și gene
ralizarea căii pașnice, a tratativelor,
ca singura modalitate de soluționare
a problemelor litigioase dintre state,
în situația actuală, cind popoarele
lumii sint profund neliniștite de
persistenta conflictelor armate și
stărilor de tensiune în diferite părți
ale lumii, care reprezintă o amenin
țare gravă la adresa independentei
și securității lor. a păcii și securității
internaționale, România se afirmă
din nou ca unul din -factorii cei mai
constructivi ai vieții politice mon
diale prin noua sa inițiativă care
cheamă toate statele să depună efor
turi susținute pentru rezolvarea
tuturor conflictelor și diferendelor
dintre ele numai prin mijloace paș
nice, pentru ca ele să se abțină de
a recurge la calea militară, la osti
lități contra altor state. Este în in
teresul statelor direct Implicate în

conflicte și al altor state și popoare
— consideră România — de a ac
ționa cu cea mai înaltă responsabili
tate pentru a opri conflictele arma
te, pentru a reglementa problemele
existente exclusiv prin negocieri.
în acest sens, România propune
ca Adunarea Generală a O.N.U. să
adopte un. APEL SOLEMN către toa
te statele aflate în conflicte militare
pentru încetarea imediată a luptelor
și trecerea la rezolvarea lor pe ca
lea tratativelor. în scopul organiză
rii acestor tratative, Adunarea Ge
nerală ar urma să ceară Conciliului
de Securitate să desemneze repre
zentanți speciali, care să intre în
contact și să discute cu statele im
plicate pentru eliminarea stărilor de
încordare și conflict și instaurarea
unor relații de bună înțelegere, co
laborare și pace între toate tarile
lumii. în acest. fel, âtît organizația
mondială, în general, cît și Consiliul
de Securitate, în special, își vor pu
tea îndeplini în mod integral
rolul care le-a fost stabilit pen
tru menținerea păcii și secu
rității internaționale.
După cum se știe, prin intrarea în
organizația mondială statele mem
bre s-au angajat, așa cum se stipu
lează in articolul 2 din Cartă, „să
reglementeze diferendele lor inter
naționale prin mijloace pașnice, in
așa fel incit pacea și securitatea
internațională, precum și justiția să
nu fie puse in primejdie". Pornind

tocmai de la prevederile Cartei, de
la situația deosebit de gravă exis
tentă pe plan internațional, Româ
nia apreciază că acum, la cea de-a
40-a aniversare a Organizației Na
țiunilor Unite, se impune adoptarea
de către toate statele a unui ANGA
JAMENT SOLEMN de a respecta
cu strictețe obiectivele și princi
piile înscrise în documentul consti
tutiv al O.N.U., între care cel dinții
rămîne acela „de a feri generațiile
viitoare de flagelul unui nou război",

precum și voința și hotărîrea lor de
a face din reglementarea pașnică a
diferendelor o preocupare centrală
a statelor membre și a întregii or
ganizații.
Așa cum'pe bună dreptate evidenția
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,
„adoptarea unui asemenea Apel și
Angajament solemn, acum cind so
aniversează 40 de ani de la crearea
Organizației Națiunilor Unite, va
demonstra voința popoarelor de res
pectare a Cartei Națiunilor Unite.
Aceasta va constitui o contribuție de

o importantă deosebită la politica de
destindere, la îmbunătățirea relații
lor internaționale, Ia dezvoltarea
încrederii, la dezarmare și pace".
Corespunzînd întru totul interese
lor vitale ale tuturor popoarelor, ale
păcii și securității internaționale,
noua propunere avansată de țara
noastră la O.N.U.-se înscrie în rîndul inițiativelor și acțiunilor perse
verente ale României îndreptate
spre eliminarea definitivă a conflic
telor din viața internațională. De-a
lungul anilor, țara noastră s-a re
marcat, este cunoscut, prin contri
buțiile directe și importante la for
mularea și adoptarea rezoluțiilor
Adunării Generale și Consiliului de
Securitate prin care s-au stabilit
principiile și modalitățile de regle
mentare pașnică a situației din
Orientul Mijlociu și de cucerire a
independenței Namibiei. România
s-a distins prin promovarea consec
ventă a ideii, astăzi larg acceptată,
a organizării sub egida O.N.U. a unei conferințe internaționale pentru
Orientul Mijlociu, la care să parti
cipe toate părțile interesate, inclusiv
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei, precum și U.R.S.S. și S.U.A.,
alte state capabile să aducă o con
tribuție practică la instaurarea unei
păci durabile în această regiune. De
o largă audiență s-a bucurat, de asemenea, adoptarea prin consens, din
inițiativa țării noastre, a . Declara
ției Adunării Generale a O.N.U., cu
privire la reglementarea pașnică a
diferendelor internaționale, aprecia
tă unanim ca aducind îmbunătățiri
și completări substanțiale acestui
important principiu al dreptului in
ternațional. Pe aceeași linie se înscrie
și propunerea României de creare în
cadrul O.N.U. a unei Comisii pentru
bune oficii, mediere și conciliere,
care a făcut pînă în prezent obiectul
unei aprofundate examinări în ca
drul Comitetului special pentru Car
ta O.N.U. și creșterea rolului orga
nizației.
Este convingerea profundă a țării
noastre că examinarea și adoptarea la
această sesiune jubiliară a organiza
ției mondiale a noii propuneri a
României va fi de natură să contri
buie la creșterea rolului și presti
giului O.N.U. în viața internațională,
la oprirea actualului curs al eveni
mentelor spre încordare și conflicte,
la întărirea încrederii dintre state, a
păcii și înțelegerii internaționale.

Radu BOGDAN
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gia, folosirea marilor cuceriri ale
revoluției tehnico-științifice contem
porane.
Participă reprezentanți din statele
membre ale UNESCO, intre care și
România, ai Organizației Națiunilor
Unite si instituțiilor neguvernamen
tale din sistemul O.N.U.. ai unor
mișcări de eliberare națională.
Conferința a fost .salutată de Todor
Jivkov, secretar general al C.C. al
P.C.B.. preș.edinteb.' Consiliului de
Stat al R. P.’ Bulgaria. Au rostit
alocuțiuni Amadou Mahtar M’Bow,
directorul general al UNESCO, pre
cum și președinții in funcțiune ai
conferinței generale si consiliul-7/
executiv ale UNESCO.

ORIENTUL MIJLOCIU
® Deturnarea navei italiene ,.Achille Lauro”
• Uh interviu al președintelui Comitetului Executiv ai O.E.P.
Agențiile internaționale de presă
informează că nava italiană ..Achille
Lauro", de 24 000 tone, aflată incroazieră pe Marea Mediterană, ■
avînd la bord peste 400 de persoane,
a fost deturnată luni. în apele inter
naționale, între porturile egiptene
Alexandria și Port Said. Autorii de
turnării sint membri ai unui coman
do, care au afirmat că aparțin or
ganizației „Frontul pentru Eliberarea
Palestinei". Potrivit agenției A.N.S.A.,
grupul de comando ar fi format .din
șapte persoane care se aflau printre
pasagerii navei.
în schimbul eliberării persoanelor
aflate la bord, autorii deturnării au
cerut punerea în libertate de către
Israel a 50 de deținuți, in majoritate
palestinieni. Ei au amenințat că vor
trece la executarea pasagerilor dacă
cererile lor nu vor fi satisfăcute.
Unul dintre pasageri, arată agenția
U.P.I.. citind postul de radio „Vocea
Libanului", ar fi fost asasinat.
Un purtător de cuvînt al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei,
citat de agenția Reuter, a condamnat
deturnarea pachebotului și a subli
niat că este autorizat să declare că
Frontul peritru Eliberarea Palestinei
nu are nici o legătură cu această
operațiune.
(Agerpres)

TUNIS 8 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei,
Yasser Ârafat, a declarat — intr-un
interviu acordat agenției France
Presse — că O.E.P. este in curs de
reevaluare a politicii sale in Orientul
Mijlociu pentru a găsi „noi metode
în vederea ajungerii la pace" în
zonă. Atacul aerian împotriva sediu
lui din Tunis al O.E.P. — a reafirmat
el — a fost o tentativă de lichidare a
procesului de pace din Orientul Mij
lociu. Liderul palestinian a arătat că
,o asemenea reevaluare a fost evo
cată, la Tunis, în cadrul întrevede
rilor avute cu Osama El Baz, șeful
cabinetului pentru afaceri politice al.
președintelui Egiptului, Hosni Mu
barak, consacrate unor evenimente
politice internaționale și relațiilor
bilaterale. în același cadru a fost
trecută în revistă situația gengrală
în Orientul Mijlociu, inclusiv ultima
vizită a președintelui egiptean în
S.U.A.
Pe de altă parte, Yasser Arafat a
menționat că delegația iordanianopalestiniană invitată de primul mi
nistru al Marii Britanii, Margaret
Thatcher, la Londra, pentru convor
biri. va pleca în capitală britanică
la jumătatea lunii în curs.

Consultări pentru constituirea unui nou guvern
în Portugalia
LISABONA 8 (Agerpres). — Pre
ședintele Portugaliei, Antonio Ramalho Eanes, a început marți con
sultările cu liderii principalelor par
tide politice în vederea constituirii ți
nui nou guvern, după alegerile gene
rale desfășurate în țară duminică.
Președintele portughez i-a primit
succesiv pe Mario Soares, liderul
Partidului Socialist, actualul premier,
și Anibal Cavaco Silva, liderul for
mațiunii politice care a obținut cel
mai mare număr de mandate în par
lament — Partidul Social Democrat.
După cum se știe, nici un’ partid
nu a reușit să obțină, majo'fită'tea ne
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Sesiunea Conferinței generale a OKCO

Ședința Comitetului C.A.E.R.
de colaborare in domeniul
construcțiilor de mașini

ULAN BATOR 8 (Agerpres). — La
Ulan Bator au avut loc ședințele
ordinare ale consiliilor Băncii Inter
naționale de Investiții (B.I.I.) și
Băncii Internaționale de Colaborare
Economică (B.I.C.E.).
S-au examinat probletne referitoa
re Ia'perspectivele dezvoltării activi
tății de creditare a B.I.I. pe anii
1986—1990 iși s-au aprobat obiectivele
supuse creditării,' s-a adoptat planul
de, credite al B.I.I. pe 1986 și planul
precizat de credite al B.I.C.E. pe
1985. Totodată, s-au adoptat planu
rile de muncă ale consiliilor băncilor
pe anii 1986 și 1987, precum și alte
hotărîri într-o serie de probleme
privind activitatea curentă a celor
două bănci.
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a subliniat că se cer întreprinse
eforturi energice și responsabile
VIENA 8 (Agerpres). — La Viena
pentru înregistrarea unor progrese
au început lucrările conferinței in
reale pe calea dezarmării, cu priori
ternaționale „Viitorul lumii a treia
tate în domeniul dezarmării nu
— bilanț după 25 de ani de decolo
cleare. pentru asigurarea securității
nizare".
și a echilibrului militar strategic pe
în alocuțiunea rostită la deschide
baza unor niveluri cît mai scăzute ale
rea conferinței, cancelarul federal al
forțelor armate și armamentelor. In
Austriei. Fred Sinowatz. s-a referit
stituirea unei cooperări economice și
la dependența economică și financia
a unor schimburi comerciale echi
ră a majorității statelor din lumea a
tabile — a declarat el — constituie
treia. în spatele termenului „criza
baza materială a păcii și stabilității
datoriilor" se ascunde o formă foar
internaționale.
te gravă de dependentă, care face ca
Ministrul de externe al Bahreinuun stat să nu mai fie stănîn pe dez
lui, Mohamed Mubarak Bin Hamad
voltarea
economică, iar cetățenii
Al Khalifa, a apreciat. în discursul . săi să nusa mai
poată beneficia de
său, că neajunsurile înregistrate în
roadele muncii lor, a arătat el.
cele patru decenii de activitate a
O.N.U., in special în domeniile im
portante ale prevenirii conflictelor
și menținerii păcii și securității in
ternaționale. se datorează politicii
unor state de recurgere la forță și
agresiuni și tendinței lor de folosire
a organizației pentru urmărirea
unor interese înguste ori eludării
cadrului multilateral de negocieri
oferit de O.N.U. și căutării unor so
luții în cadru restrîns, in afara or
SOFIA 8 (Agerpres). — La Sofia
ganizației;.
a avut loc ședința a 3-a a Comite
Șeful delegației Angolei, Ismael
tului C.A.E.R. de colaborare in do
Ggspar Martins, ministrul comerțu
meniul construcțiilor de mașini,' la
lui exterior, a apreciat, in discursul
care au participat reprezentanții ță
său, că una dintre cele mai urgente
rilor membre ale C.A.E.R. și
probleme cu care este confruntată
R.S.F.I.
omenirea o constituie stoparea
Din partea Republicii Socialiste
cursei înarmărilor, reducerea arse
România a participat Nicoiae Con
nalelor nucleare și intreprinderea
stantin, viceprirm-ministru al guver
altor măsuri care să permită înain
nului, reprezentantul tării noastre în
tarea spre obiectivul dezarmării ge
comitet.
nerale și totale. Statele care dispun
La ședința comitetului au fost ade arme nucleare, precum și cele
doptate o serie dă convenții privind
dotate cu arsenale militare masive —
problemele prioritare ale colaborării,
a spus el — trebuie să înceapă ne
rezultate din acțiunile convenite la
gocieri pentru reducerea imediată a
cheltuielilor militare și să aloce re-. Consfătuirea economică a țărilor
membre ale C.A.E1R. Ia nivel înalt
sursele eliberate în acest mod pen
și din hotărîrile sesiunii.
tru îmbunătățirea situației economi
ce și sociale .critice a țărilor in curs
Convențiile menționate prevăd or
de dezvoltare.
ganizarea prin specializare și coope
Abdel Kerim Al Iriani, viceprerare a producției unor asemenea ti
mier și ministru de externe al
puri de mașini și utilaje cum sint
R. A. Yemen, a arătat. în dis
mașinile-unelte de mare productivi
cursul său, că este necesar să
tate, inclusiv mașinile moderne cu
se depună toate eforturile pen- 1 comandă-progranj ndmerică, utilaje
tru reducerea armamentelor nu
le miniere autopropulsate, utilajele
cleare, pentru înghețarea — ca un
pentru prelucrarea lemnului, precum
prim pas — a producției de arme
și cooperarea în producția de apara
tură medicală, avioane și elicoptere
nucleare și asumarea de către pu
de pasageri; agricole și sportive.
terile nucleare a angajamentului de
a nu. folosi primele armele nucleare.
Comitetul a adoptat direcțiile prin
Este regretabil, a adăugat el. că
cipale ale colaborării economice și
sume enorme sint folosite pentru
tehnico-științifice pe perioada 1986—
alimentarea cursei înarmărilor, in
1990 și a examinat stadiul realizării
loc să fie alocate pentru eradicarea
convenției generale privind colabo
flagelului foametei, al bolilor și anal
rarea în domeniul sistemelor flexi
fabetismului.
bile de producție pentru construcții
de mașini, precum și alte convenții
de colaborare încheiate . intre tarile
Securitate al O.N.U.
membre ale C.A.E.R.

Condamnare unanimă a noilor acțiuni agresive
ale R.S.A. împotriva Angolei

VALOROASĂ INIȚIATIVĂ
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„Viitorul lumii a treia
- bilanț după 25 de ani
de decolonizare"
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Necesitatea creșterii rolului O.N.U. în soluționarea
problemelor care confruntă lumea contemporană

în Consiliul de

i

spațiului cosmic, informează agenția A.D.N. Proiectul S.D.I. este ca
lificat drept „o încercare de a dobîndi capacitatea de a da prima
lovitură nucleară". In acest context
se arată că este necesar ca R.F.G.
„să refuze să participe la orice
planuri de înarmare ce servesc
unor intenții ofensive și prin aceasta contravin obiectivului secu
rității generale".
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președintelui Nicoiae Ceaușescu, față de
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cesară formării unui guvern. Obsț
vatorii politici sînt de părere că su
gerile de duminică au inaugurat 'o
perioadă de ' instabilitate și incerti
tudine. fiind necesară crearea unor
alianțe politice in vederea alcătuirii
unui guvern..
LISABONA 8 (Agerpres). — La
Lisabona a avut loc ședința Comi
siei Politice a C.C. al P.C. Portu
ghez, care — analizind rezultatele
alegerilor parlamentare anticipate —
apreciază .într-o declarație că ele au
confirmat influența puternică a
Partidului Comunist în rîndurile
electoratului.

Un comunicat al Departamentului de Stat
al S.U.A.
WASHINGTON 8 (Agerpres). —
Secretarul de stat al S.U.A.. George
Shultz. în baza instrucțiunilor pre
ședintelui Ronald Reagan a notificat
oficial secretarului general al O.N.U.
că S.U.A. „revin asupra declarației
lor din 26 augusț 1946 prin care ’ac
ceptau jurisdicția obligatorie a Curții
Internationale de Justiție" de la
Haga. se arată într-un comunicat al
Departamentului de Stat, citat de
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agenția U.P.I. Decizia americană ur
mează să intre in vigoare după sase
luni de la notificare. Administrația
americană — adaugă agenția U.P.I.
— afirmă că acest organ judiciar al
O.N.U., Curtea de la Haga. „a fost
folosit ca armă politică" în cazplingerii Nicaraguei împotriva S.U.s
în legătură cu sprijinul acordat con
trarevoluționarilor ce acționează îm
potriva guvernului sandinist.

fAGENȚIILE DE PRESA^
- pe scurt
-

ACREDITARE. Președintele Re
publicii Democrate Populare Laos,
Souphanouvong, l-a primit pe
Constantin Potingă, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în
calitate de ambasador extraordinar
și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în R.D.P. Laos.

PRIMIRE. Președintele Consiliu
lui de Miniștri al Italiei, Bettino
Craxi, l-a primit pe ambasadorul
I României la Roma, Constantin Tu
dor, în vizită de prezentare.

I

PARTICIPARE.
La
invitația
I Uniunii franceze a asociațiilor de
combatanți și victimelor de război
din Franța (U.F.A.C,), o delegație
I a Comitetului foștilor luptători și
veteranilor de război împotriva
I fascismului, condusă de președin
tele comitetului, general-locotenent
(r) Andrei Neagu,1 a participat la
| lucrările adunării generale a aces
tei confederații, precum și la festi| vitățile prilejuite de împlinirea a
40 de ani de la crearea U.F.A.C.
PLENARA, 't’articipanții la ple
nara Comitetului Permanent al
I Comitetuluf Național al Conferin
ței Consultative Politice Populare
1 a R.P. Chineze (C.C.P.P.) și-au
exprimat, în cadrul lucrărilor aces1 tui forum, sprijinul față de docu. mentele adoptate la recenta Con
ferință Națională a P.C. Chinez și
| au prezentat propuneri referitoare
la căile de realizare a celui de-al
I VII-lea plan cincinal (1986—1990).
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CONVORBIRE LA SOFIA. Todor
Jivkov, președintele Consiliului de
Stat al R.P. Bulgaria, l-a primit
pe ministrul economiei al R.F.G.,
M. Bangemann, care a făcut o vi
zită în Bulgaria. în cadrul convorbirii a fost subliniată necesitatea
de a se acorda prioritate celor mai
moderne forme de cooperare în
domeniile industriei și comerțului
și realizării unor produse care să
asigure economie de materiale,
energie și combustibil.
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LA PRAGA au avut loc convor
biri între Gustav Husak, secretar
general al C.C. al P.C.C., președin
tele R.S. Cehoslovace, și Hafez Al
Assad, secretar general al C.(Ș. al
Partidului Baas Arab Socialist,
președintele Republicii Arabe Siriene, aflat într-o vizită oficială in
capitala cehoslovacă. Au fost abordate aspecte legate de modalitățile
de extindere, a relațiilor și cobperării bilaterale pe multiple planuri
și, de asemenea, o serie de pro
bleme internaționale actuale,1 cu
precădere evoluțiile din Orientul
Mijlociu — relatează agenția C.T.K.

ADUNARE. Marți au început la
Seul lucrările sesiunii Adunării Ge
nerale anuale a Fondului Monetar
International și Băncii Internaționale pentru Reconstrucție si Dez
voltare (Banca Mondială), informează agențiile internaționale de presă,
în cadrul primei ședințe a reuniu
nii a luat cuvintul directorul general al F.M.I.. Jacques de Larosiere.
DECLARAȚIE. La .Bruxelles a
fost dată publicității Declarația
electorală a Partidului Comunist
din Belgia. Documentul cheamă
alegătorii să-și dea voturile in
alegerile parlamentare pentru candidații fprțelor de stingă, să spri
jine politica social-economică pe
care o promovează aceștia.
CONFERINȚĂ. La Blackpool.
au început marți lucrările Confe
rinței anuale a Partidului Conservator din Marea Britanie (de guvernămînt). Forumul Partidului
Conservator urmează să analizeze
activitatea guvernului și să stabi
lească linia strategică în perspectiva viitoarelor alegeri.
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ZBOR COSMIC. Cosmonauții so- |

vietici Vladimir Vasiutin, Viktor
Savinih și Aleksandr Volkov își
continuă activitatea la bordul complexului științific orbital „Saliut-7“
— „Soiuz T-14" — „Cosmos-1 686“,
z transmite agenția T.A.S.S. La 8 oc
tombrie, membrii echipajului au eNEGOCIERILE SOVIETO-AME- fectuat o serie de experimente geo
RICANE. După cum transmite fizice, in cadrul amplului program
agenția T.A.S.S., în cadrul nego de cercetare a resurselor naturale
cierilor sovieto-americane in pro- ale Terrei și studiere a mediului
înconjurător. Au fost luate imagini
blema armamentelor nucleare și ale
teritoriului Uniunii Sovietice
cosmice, la 8 octombrie, la Geneva, și ale unor porțiuni ale oceanului
a avut loc ședința grupului pentru planetar.

I problema armamentelor cosmice.
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