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fIBIECTIVE Șl SARCINI PRIORITARE IN ECONOMIE^

IN ZIARUL DE AZI:
@ Energia — proble
mă de maximă însem
nătate, preocupare de
maximă răspundere
® învățămîntul — fac
tor hotărîtor în edu
carea și pregătirea ti
neretului în perfecțio
narea forței de muncă
® Festivalul național
„Cîntarea României1'

Toate investițiile planificate
- în funcțiune
la termen!
J

Intr-o atmosferă de caldă prietenie, reflectînd sentimentele

destimă, prețuire și înțelegere reciprocă, ieri a continuat

UIZITA OFICIAlA DE PRETENE A FAVARA» NKDUE CEMSESCI
MPRERNA CU TOVARASA EH CEAUSESCU, ÎN L P. CHINEZA

i

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu
s-au întîlnit cu tovarășul Deng Xiaoping
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tova
rășa Elena Ceaușescu s-au întîl
nit, miercuri, 9 octombrie, cu tova
rășul Deng Xiaoping, președintele
Comisiei Centrale Consultative a
Partidului Comunist Chinez.
Au participat tovarășii Ion
Dincă, Ștefan Andrei, alte persoa
ne oficiale române.
Au luat, de asemenea, parte : LI
Peng, membru al Biroului Politic
al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier
al Consiliului de Stat, Chen
Muhua, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, consilier de stat, alte persoane
oficiale.
Tovarășul Deng Xiaoping a sa
lutat cu căldură pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa
Elena Ceaușescu, evocînd întîlnirile la nivel înalt chino-române,
contribuția lor de importanță deo
sebită la dezvoltarea bunelor relații
de prietenie și colaborare dintre
țările, partidele și popoarele
noastre.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
subliniat satisfacția de a se reîntîlni cu tovarășul Deng Xiaoping,
cu ceilalți tovarăși din conducerea
partidului și statului chinez, manifestîndu-și convingerea câ actua
la vizită și convorbirile purtate, cu
acest prilej, înțelegerile convenite
vor asigura o bază tot mai largă
pentru întărirea în continuare a
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PRIN UTILIZAREA INTENSĂ A MIJLOACELOR

ÎNSĂMÎNȚĂRILE
- grabnic încheiate
pe toate suprafețele!

Tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a înminat tovarășului Deng Xiaoping
Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România", clasa I, cu eșarfă

Ample
relatări
si comentarii
în presa
chineza
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MECANICE Șl A TIMPULUI DE LUCRU

(Continuare în pag. a III-a)

.în cadrul. unei solemnități
care a avut loc la Palatul
Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a
înminat
tovarășului
Deng
Xiaoping, președintele Comi
siei Centrale Consultative a
P.C. Chinez, Ordinul „Steaua
Republicii Socialiste Româ
nia", clasa I, cu eșarfă, confe
rit de conducerea partidului
și statului nostru prin Decret
al Consiliului de Stat.
După
înminarea
înal
tei distincții; • tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu l-au felicitat,
cu căldură, și l-au îmbrățișat
prietenește pe tovarășul Deng
Xiaoping.
In cadrul ceremoniei, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și
Deng Xiaoping au rostit
cuvîntări.

Cel de-al patrulea trimestru al anului reprezintă o perioadă de
solicitare intensă si mobilizare puternică a forțelor si pe șantierele de
investiții. Ze>ci si zeci de obiective, și capacități importante, aflate in
momentul de față in construcție, urmează să-și facă debutul productiv
in cel mai scurt timp. Cea mai mare parte dintre ele are o insemnătate-majoră pentru economia națională, fiind destinate dezvoltării bazei
energetice și de materii prime, precum și sporirii potențialului productiv
din industria chimică, metalurgică, industria construcțiilor de mașini,
din alte ramuri de activitate. Acest fapt conferă o valoare deosebită fie
cărei zile și săptămini de lucru, impunind exigențe sporite in munca
constructorilor și monturilor.
Din analizele efectuate in ultimul timp pe șantiere rezultă că prin
cipala condiție de. care depinde punerea in funcțiune a tuturor capaci
tăților programate pentru acest an o constituie montarea rapidă a utila
jelor tehnologice prevăzute in proiecte. Este o cerință legată., pe de o
parte, de accentuarea ritmului de lucru pe șantiere, iar, pe de altă parte,
de livrarea l’ără intirziere a utilajelor și echipamentelor tehnologice absolut
■necesar.e acum la montaj. Ca atare, cuvîntul decisiv in activitatea de
investiții revine acum, deopotrivă, atit constructorilor si montorilor. cit
și furnizorilor de utilaje, chemați să îmbunătățească colaborarea dintre
ei și să-și coreleze îndeaproape eforturile.
Desigur, stadiul lucrărilor, ca și problemele ce. se cer rezolvate cu
operativitate pot diferi — și chiar diferă — de la un șantier la altul,
în toate cazurile, insă, ritmul de lucru in creștere și munca de calitate
ireproșabilă trebuie să jaloneze pei'manent activitatea colectivelor de con
structori și montori de pe șantiere și de oameni ai muncii din între
prinderile producătoare de utilaje tehnologice. Evident, ritmul de execu
ție și calitatea lucrărilor se află intr-o relație nemijlocită cu organizarea
judicioasă, pină in cele mai mici amănunte, a activității de construcțiimontaj, dublată de creșterea răspunderii pentru îndeplinirea riguroasă
a sarcinilor încredințate.
Despre modul in care aceste cerințe primordiale se află în atenția
factorilor cu atribuții și răspunderi în domeniul investițiilor, relatăm
astăzi de pe două șantiere importante — Combinatul siderurgic Călărași
și Combinatul metalurgic Tulcea.

Cuvîntul tovarășului
Nicolae Ceaușescu
Stimate

tovarășe

Deng

Xiaoping,

îmi este deosebit de plăcut să vă
înniinez cea mai inaltă distincție a
țării noastre — Ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România", clasa I,
cu eșarfă — conferit de Comitetul
Central
al
Partidului
Comunist
Român, Consiliul de Stat și Guvernul
României socialiste.
Acordarea acestei distincții consti
tuie o apreciere pe care conducerea
partidului și statului nostru o dau
importantei dumneavoastră contribu
ții la dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare dintre Republica
Socialistă România și Republica
Populară Chineză, dintre Partidul
Comunist Român si Partidul Comu
nist Chinez, dintre popoarele si țările
noastre. Totodată, aceasta reprezintă
o apreciere a activității neobosite pe
care atî desfășurat-o si o desfășurati
pentru promovarea cauzei generale a
socialismului, a păcii și colaborării
internaționale.
Oamenii muncii din patria noastră,
comuniștii români cunosc si apre
ciază realizările obținute de harnicul
și entuziastul popor chinez prieten,
sub conducerea Partidului Comunist
Chinez, in dezvoltarea economicosocială a patriei sale, rolul dumnea
voastră deosebit in obținerea acestor
realizări. în inițierea si realizarea
marilor transformări înnoitoare pe
care le trăiește astăzi China populară.
îmi este plăcut să subliniez, si cu
acest prilej, că noi dăm o înaltă
apreciere relațiilor rodnice de priete
nie și colaborare româno-chineze,
care au vechi și frumoase tradiții.
Ele s-au format și dezvoltat în de
cursul multor ani de zile, au rezistat
multor împrejurări internaționale
grele, oricăror încercări ale istorici,
dovedindu-și întotdeauna viabilitatea.
Aceste relații sint clădite trainic pe
temeliile principiilor socialismului,
ale deplinei egalități în drepturi,

respectului independentei si suvera
nității naționale, neamestecului in
treburile interne si avantajului re
ciproc, pe întrajutorare tovărășească
— ceea ce le-a conferit și le conferă
rodnicie și durabilitate, o tărie de
granit.
In cadrul actualei vizite pe care o
facem în țara dumneavoastră, am
ajuns Ia noi înțelegeri, la concluzii
bune, care dau garanția că si în vii
tor relațiile româno-chineze vor cu
noaște o dezvoltare continuă, atit pe
plan politic general, cit si in dome
niul economic, tehnico-stiințifîc. cul
tural și in alte domenii de mare in
teres pentru progresul ambelor țări.
Am ajuns, de asemenea, la concluzia
că trebuie să dezvoltăm in continuare
colaborarea și conlucrarea românochineză pe plan international în
lupta pentru pace, pentru dezarmare,
pentru .afirmarea politicii de inde
pendenta si dezvoltare liberă a fie
cărui popor, pentru o lume mai bună
si mai dreaptă pe planeta noastră.
Sint convins că, prin eforturi comu
ne, relațiile româno-chineze se vor
afirma tot mai mult ca un exemplu
de relații între state socialiste prie
tene care conlucrează strins, in toate
domeniile, in interesul și spre binele
popoarelor lor, al cauzei socialismu
lui, progresului și păcii in lume.
Stimate

tovarășe

Deng

Xiaoping,

Inmînîndu-vă înaltul ordin al Re
publicii Socialiste România, vă adre
sez încă o dată cele mai calde feli
citări, precum și urările noastre to
vărășești de multă sănătate, viață
îndelungată și putere de muncă, de
noi si tot mai mari succese în acti
vitatea dc înaltă răspundere pe care
o desfășurati pentru înflorirea Chinei
populare si fericirea poporului chi
nez, pentru progres și pace in lume.
(Aplauze).

Tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu
a primit pe președintele Academiei de Științe a Chinei
și reprezentanții unor instituții de știință și învățămînt
în pagina a lll-a

Cuvîntul tovarășului
Deng Xiaoping
Stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Dragi tovarăși,

Mulțumesc din toată inima pentru
Ordinul „Steaua Republicii Socialiste
România", clasa I, pe care mi l-a con
ferit președintele Nicolae Ceaușescu,
și pentru cuvintele calde rostite la
adresa mea.
Consider că aceasta reprezintă nu
numai o inaltă cinste acordată mie
personal, dar este și mai important
că aceasta dă expresie sentimentelor
profunde dc prietenie ale Partidului
Comunist Român, guvernului român
si poporului român fată dc Partidul
Comunist Chinez, guvernul chinez și
poporul chinez,
Relațiile dintre partidele si tarile
noastre — China si România — sint

foarte bune. Aceste relații sint înte
meiate pe baza principiilor marxismIcninismului si internaționalismului
proletar. Trecind prin încercări în
delungate, întărirea continuă a pri
eteniei. unității si colaborării dintre
China și România corespunde intere
selor fundamentale ale popoarelor
noastre, este și in interesul cauzei
menținerii păcii mondiale.
Partidul Comunist Chinez, guver
nul chinez și poporul chinez vor ac
ționa ca si pină acum depunînd efor
turi susținute pentru dezvoltarea
stabilă, multilaterală si de lungă du
rată a relațiilor dc prietenie și cola
borare dintre China si România. Și
eu personal voi aduce in continuare
propria mea contribuție la aceasta.
Vă mulțumesc. (Aplauze).

Insămînțarea cerealelor și altor
culturi de toamnă a intrat in sta
diul final. Pină in seara zilei de 8
octombrie, deci cu două zile înainte
de termenul stabilit pentru înche
ierea. acestor lucrări, au fost îpsămințate 3 093 000 hectare, reprezentind 86 la sută din suprafețele pre
văzute a se cultiva. Griul a fost se
mănat in proporție de 80 la sută ;
unitățile agricole din județele Bra
șov, Bistrița-Năsăud. Covasna, Har
ghita Și Maramureș au încheiat se
mănatul griului. Faptul că insămințările au intrat în stadiul final, că
in general au fost executate lucrări
de bună calitate se datorează hăr
niciei mecanizatorilor și celorlalți
oameni ai muncii din agricultură,
a cadrelor de conducere și specia
liștilor din unitățile agricole, acti
vității organizatorice și tehnice des
fășurate de organele și organizați
ile de partid, consiliile populare și
organele agricole care au acționat
ferm
în
vederea
îndeplinirii
sarcinii stabilite de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Congresul
consiliilor populare ca aceste lu
crări să se încheie pină la 10 oc
tombrie.
Oricine merge astăzi la sate și
vede
cimpiile însămințate — in
multe locuri plantele au răsărit —
iși poate da seama de saltul ca
litativ realizat in executarea lucră
rilor agricole de toamnă, de avan
tajele avansului ciștigat față de alți
ani la insămințări. S-a realizat sau
este in curs de realizare cerința
subliniată pregnant de secretarul
general al partidului ca, semănind
mai devreme și în condiții su
perioare de calitate, să fie asigura
te toate condițiile ca, pină la 25
octombrie, culturile de toamnă să
fie răsărite, pentru a putea înfrăți
și pentru a avea in acest fel ga
ranția că anul viitor se va obține
o recoltă bună. Aceasta are o fun
damentare . științifică : de la se
mănat și pină la venirea frigului
fiecare cultură agricolă are nevoie
de o anumită sumă a gradelor de
temperatură pentru a se dezvolta
în asemenea măsură incit să reziste
condițiilor din cursul iernii.
Din rezultatele unităților agricole
fruntașe știm că însămînțările fă
cute la timpul optim aduc un spor
substanțial de recoltă. Știm acest
lucru din experiența anilor precedenți’ care a oferit
numeroase
dovezi — atit pozitive, cit și nega
tive — în această direcție. S-a de
monstrat de atitea ori că fiecare zi
cîștigată la semănat înseamnă un
spor de recoltă la vară, după cum

fiecare zi de întîrziere, peste ter
menul stabilit, determină pierderi
de recoltă, pierderi care sporesc
pe măsura întirzierilor ce se înre
gistrează. Am subliniat toate aces
tea intru'cît data la care ne găsim,
precum și evoluția condițiilor cli
matice obligă la măsuri organizato
rice și tehnice care să asigure în
cheierea neintirziată a însămințării
griului in toate județele. în nordul
și nord-estul țării și-au făcut
apariția ploile, iar in depresiunile
intramontane temperatura scade în
mod frecvent sub zero grade. Me
teorologii apreciază că spre mij
locul acestei luni ploile se vor ex
tinde și în alte zone ale țării. Or,
tocmai in unele județe situate in
zonele a doua și a treia agricolă —
Sălaj. Galați. Botoșani și Mureș —
se înregistrează rămineri în urmă la
semănatul griului.
Terminarea grabnică a semănatului
impune ca intre unitățile agricole și
consiliile agroindustriale să fie or
ganizate acțiuni de întrajutorare cu
utilaje agricole, să fie folosite acum
nu numai zilele, ci și orele bune de
lucru. Acționindu-se în direcția în
cheierii insămințârilor este necesar
să fie grăbite arăturile și pregă
tirea patului germinativ. Or, po
trivit datelor furnizate de ministe
rul de resort, pentru insămirițarea
celor peste 500 00(1 hectare mai
sint de arat 214 000 hectare și de
pregătit peste 400 000 hectare.1
Așadar, nu există destul front de
lucru asigurat, ceea ce impune .să]
fie mobilizate forțe suplimentare
la eliberarea terenurilor de resturivegetale, astfel incit mecanizatorii]
să poată lucra intens. Graba care
caracterizează în aceste zile exe
cutarea insămințârilor nu tre
buie să conducă la neglijarea nor-’
melor de calitate. în repetate rîncluri conducerea partidului a atras
atenția că nu este de ajuns să se
raporteze realizarea planului fizic’
la insămințări : trebuie să se ur
mărească executarea unor lucrări
de cea mai bună calitate, aceasta]
constituind o garanție că pe tere
nurile respective vor fi obținute
recolte mari. De asemenea, înche
ierea insămințârilor nu înseamnă
că prunca specialiștilor și a cadrelor]
de conducere din unitățile agricole]
încetează.- Așa cum se apreciază la
Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare trebuie urmărită în-]
deaproape evoluția germinării se-i
mințelor și răsăririi plantelor, ast
fel incit să se poată interveni acolo
unde se constată că au rămas por-

(Continuarc in pag. a Il-a)
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE TOAMNĂ

Cum se acționează

-DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR!

pentru economisirea

buzău :

Ritm intens
prin buna organizare a muncii
Zile intense de tnuncă și pe ogoa
rele județului Buzău. Pină in seara
zilei de 8 octombrie insămințările au
fost efectuate pe 79 la sută din su
prafața planificată. A sporit și rit
mul de lucru la culesul porumbului
Si al altor culturi. Printr-o exem
plară mobilizare a forțelor de la
sate și cu sprijinul oamenilor- muncii
din industria municipiului Buzău și
a orașului Rîmnicu Sărat, mai ales
in zilele de sîmbătă și duminică —
recoltarea porumbului a avansat in
ritm rapid, în săptămîna trecută realizîndu-se o viteză medie zilnică de
lucru mai mare cu 1 500 hectare decît
cea planificată. Ca urmare, pină în
momentul de față porumbul a fost
strîns de pe mai bine de 78 la sută
din suprafață. In ritm intens se des
fășoară și recoltarea sfeclei de zahăr,
producția de pe 73 la sută din su
prafață fiind strînsă și transportată
la fabrica de zahăr Buzău. Zilnic,
graficele de livrare sint realizate,
fapt ce permite prelucrarea a 3 500
tone de sfeclă de zahăr in 24 de orc.
Pentru economisirea carburanților,
foarte necesari acum lâ efectuarea
arăturilor, pregătirea terenului și
însămînțarea griului, pe lingă mij
loacele auto la transportul produse
lor din cîmp sint folosite peste 3 000
de atelaje. Cit de eficiente sint aces
te atelaje ne argumentează președin
tele cooperativei agricole Padina,
Stefan Mazilu : „In unitatea noastră
transportul cu atelajele rezolvă 70—
80 la sută din. necesar. Mai concret,
cu cele 140 de căruțe transportăm,
între altele, circa 12 000 tone de sfe

bacău

clă, 14 000 tone de porumb, cocenii,
peste 15 000 tone de gunoi de grajd,
furaje și realizăm o economie de 60
tone de motorină, piese de schimb,
lubrifianți ș.a., in valoare de peste
300 000 lei anual. Și în alte coopera
tive agricole din județ se folosesc
numeroase atelaje. Ca atare decala
jul intre recoltare și transport nu re
prezintă decît 12 la sută.
încadrarea in termenele stabilite a
tuturor lucrărilor își găsește un co
respondent faptic și în cadrul celor
5 întreprinderi agricole de stat. Aici,
recoltarea porumbului a intrat in
faza finală. Am urmărit cum se lu
crează la I.A.S. Rîmnicu Sărat. ,.De
dimineață și pină la lăsarea serii fo
losim intens cele 25 de combine —
ne-a spus inginerul Ion Manole,
directorul unității. Pină acum am
recoltat mai bine de 85 la sută din
suprafața cultivată. Eliberarea tere
nului, arăturile și pregătirea patului
germinativ se fac in două schimburi".
In grădinile de legume, în livezi
și în vii se recoltează intens tot ceea
ce oferă culturile din această toam
nă și, așa cum s-a stabilit în coman
damentul județean, nici o cultură- de
legume nu se desființează pină nu-și
epuizează integral producția. Cei
peste 30 000 de elevi și studențl prezenți in amfiteatrele muncii de pe
ogoarele buzoiene acționează cu
răspundere și dăruire, grăbind, ală
turi de cooperatori, finalul campa
niei de recoltare.

fel ca și la Podu Turcului, Glăvănești, Răcăciuni, echipe de coopera
tori adunau știuleții pentru ca nimic
din recoltă să nu se piardă. Un șir
de circa 60 de căruțe transportau
porumbul și cocenii, iar patru ma
șini și două tractoare cu remorci
transportau -la baza de recepție can
titățile prevăzute pentru fondul de
stat.
Pentru a face economie de
forță de muncă și. a folosi cit mai
rațional, la întreaga capacitate, mij
loacele de transport, la Căbești. pre
ședintele
cooperativei
agricole,
Gheorghe Costin, împreună cu spe
cialiștii de aici, a conceput o insta
lație ingenioasă de încărcat mașinile.
Folosind terenul înclinat. în pantă,
gospodarii de aici au construit la
fermele Fichitești și Sibica două
buncăre mari, fiecare cu cite patru
guri de încărcare și platforme de
depozitare. Porumbul, adus aici cu
căruțele, este sortat, solarizat și în

cărcat prin împingere în autocami
oane. O mașină cu remorcă este în
cărcată de un singur om în 10—15
minute.
Se lucrează repede și bine și în
fermele întreprinderilor agricole de
stat Traian, Sascut și Bacău. Tre
buie spus însă că in județ există
unele unități in care recoltarea și
transportul porumbului se desfă
șoară anevoios. Și aceasta îndeosebi
în consiliile agroindustriale Parincea, Hemeiuși și Filipești, unde rea
lizările sint cu mult sub media ju
dețului. Se impun și aici măsuri
operative pentru ca pină la finele
acestei săptămini întreaga cantitate
de porumb să fie strînsă in hambare,
iar terenul să fie eliberat de coceni
pentru a asigura cimp liber tractoa
relor la arat.

Gheorghe BALTĂ
corespondentul

Stelian CHIPER
corespondentul

„Scînteii"

; Cu forțe sporite,

însămînțarea griului

pe terenurile C.A.P. Câldăraru

Foto :

cu grijă deosebită pentru recoltă
Pină marți, 8 octombrie, în județul
Bacău porumbul a fost strîns de pe
89 la sută din suprafața aflată in
cultură. In multe unități cooperatiste
și de stat din consiliile agroindus
triale Helegiu. Gheorghe GheorghiuDej, Sascut, Dealu Morii, Moinești,
recoltarea este încheiată, oamenii lucrînd acum la transportul producției
și la eliberarea de coceni a terenu
lui. Comandamentul județean pentru
agricultură a luat măsuri ca în
această săptămînă să fie strînsă si
pusă la adăpost întreaga producție
de porumb de pe cele 40 169 hectare
cultivate. în acest scop, duminică și
luni, în ajutorul cooperatorilor au
venit peste 100 000 de oameni ai
muncii din întreprinderile și institu
țiile orașelor. Autocamioanele și că
ruțele rămase disponibile in unitățile
care au încheiat transportul sfeclei
ide zahăr și al legumelor au fost di■'s rljate la porumb. De asemenea, din
wazSna de munte au „coborît" pentru a
da o mină de ajutor la transportul
porumbului în jur de 1 000 de ate
laje. Ca urmare, mai mult de 80 la
sută din producția de porumb a fost

„Scinteii"

transportată în hambare și la bazele
de recepție.
Aproape peste tot. organizațiile de
partid și consiliile populare, condu
cerile unităților agricolo dau dovadă
de inițiativă, de grijă gospodărească
pentru stringerea grabnică și in în
tregime a recoltei de pe cimp. No
tăm exemple de bună organizare si
hărnicie ,1a Tătărăști, Podu Turcului,
Căbești, Dealu Morii și in alte uni
tăți agricole. La Sascut. bunăoară,
una din cele mai mari .cooperative
agricole din județ, lucrau pe cimp
circa 1 300 de cooperatori și oameni
ai muncii din unitățile economice
ale comunei. Munca se desfășura in
flux : porumbul era recoltat și în
cărcat în autocamioane sau căruțe
pentru a fi transportat. Din urmă,
cocenii erau tăiat! și transportați la
marginea tarlalelor, pentru a se
lăsa cale liberă celor 24 de tractoare
care executau arături și pregăteau •
terenul pentru Semănat.’ " A ■
1 Peste deal, la- Gălcearia,1 urîitatc’;
din consiliul agroindustrial Dealu
Morii, aceeași concentrare de forte:
umane și mecanice. Pe șesul de la
„Poiana Părului" lucrau două for
mații de combine ; in urma lor, la

Insămînțările - grabnic
(Urmare din pag. I)
țiuni neînsămînțate, să se organi
zeze combaterea eventualilor dău
nători, să fie trasate rigole care să
prevină stagnarea apelor pe semă
nături,. Toate suprafețele însămințate urmează să fie inventariate,
recepționată calitatea lucrărilor
executate și date în primire șefilor
de ferme și celorlalți specialiști din
unitățile agricole spre a exista ga
ranția că vor fi executate cu răs
pundere toate lucrările de întreți
nere ce se impun.
Intrucît în cea mai mare parte a
țării rezerva de apă din sol este
insuficientă, este necesar să contirmi: aplicarea udărilor de .răsărire
■p.e culturile amplasate în sistemele
- de irigații. De asemenea, trebuie să
fie desfășurate ample acțiuni pen
tru a fi folosite la irigații toate
sursele de apă aflate în apropierea
semănăturilor de toamnă. în a-

Eugen Dichiseanu

încheiatei

ceastă privință, forurile de resort
au datoria să asigure necesarul de
energie și carburanți, astfel incit
să poată fi irigate culturile pe toa
te suprafețele planificate. Trebuie
înțeles că, mai ales la irigarea se
mănăturilor de toamnă, întirzierile
in aplicarea udărilor nu pot fi
recuperate ulterior. De aceea, în
fiecare zi să se lucreze cu viteze
sporite !
Acum, cind ne aflăm la termenul
limită
stabilit pentru încheierea
însămințărilor, este necesar ca or
ganele județene de partid, consi
liile populare și direcțiile agricole
să asigure îndeplinirea exemplară
a planului la semănat, să întăreas
că spiritul de răspundere al cadrelor
de specialiști pentru buna îngrijire
a semănăturilor, astfel îneît efortu
rile depuse în această toamnă să
fie răsplătite prin sporuri mari de
recoltă în 1986.

SPIRITUL DE RĂSPUNDERE
10 CU FELICITĂRI I
actuala campanie de strîngere a roadelor toamnei, zilnic au fost prezenți la recoltare, alături de lucrătorii ogoarelor, și peste 27 500 elevi din școlile județului Vrancea.
Bilanțul muncii prestate pină acum merită cu prisosință calificativul
maxim : nota 10 cu felicitări ! Iată argumentele : ei au recoltat 11 750
tone struguri, 2 505 tone legume, 3 691 tone fructe, au depănușat 15 375
tone porumb și au participat și la alte lucrări de sezon. Evaluînd valoarea
totală a lucrărilor efectuate de elevii vrînceni. ajungem la suma de
7 388 380 lei. (Dan Drăgulcscu).
GOSPODARII BUNI NU SE DEZMINT. Un exemplu de
adevărați gospodari îl constituie cooperatorii din Drăgănesti-Vlașca, ju
dețul Teleorman. în aceste zile, pe terenurile de pe care porumbul se
recoltează cu combinele C 6 P se string cu ajutorul unor grape mari
toate frunzele care au mai rămas pe jos. precum si alte resturi vege
tale. De altfel, așa cum ne spunea președintele cooperativei. Radu Rîciu,
pentru a spori baza furajeră s-au strîns și vrejurile de soia si de pepeni,
capitulele de floarea-soarelui si -alte resurse vegetale oferite de cimp.
Mai bine de 600 tone de astfel de furaje se vor administra în hrana ani
malelor pe lingă cantitățile prevăzute initial în balanța furajeră. (Stan
Ștefan).
,
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NICI O PALMA DE TEREN SĂ NU RĂMÎNĂ NECUL
TIVATĂ I Remarcăm și o valoroasă inițiativă a direcției agricole din
județul Satu Mare, materializată^ de trustul județean S.M.A. Au fost con
fecționați din fontă 70 de tăvălugi inelari care în prezent sint fo
losiți pe terenurile cu textură grea, fărimind bulgării foarte mari, lu
crare care nu ar fi putut fi efectuată cu tăvălugii existenti. Astfel sint
redate circuitului arabil o serie de suprafețe de teren de pe marginea
■ canalelor de desecare, foste drumuri „duble" formate inutil be unele te
renuri cultivate .șl care de obicei rămîneau neinsămintate. (Octav
Grunieza).
TEHNOLOGIE EFICIENTĂ. Pentru a preveni evaporarea
apei, și așa în cantitate mică în sol. la C.A.P. Băbeni-Vîlcea s-a stabilit
ca tehnologia obișnuită la semănatul griului să fie completată cu încă
o lucrare : tasarea terenului. In spatele fiecărei semănători a fost atașat
(lucrindu-se deci în agregat) cite un tăvălug, cu ajutorul căruia se reali
zează un strat de protecție fără ca structura solului în care a fost intro
dusă sămința să aibă de suferit. Dimpotrivă, după cum ne spune ing.
Nicolae Govoreanu. președintele C.A.P. Băbeni. pe această cale se asi
gură și un pat germinativ optim pentru răsărirea plantelor. (Ion
Stanciu).
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severă si încadrarea

________________ :>__________________________

strictă în cotele de energie electrică?
In spiritul înaltelor exigențe for
mulate de secretarul general al
partidului, preocupările vizind creș
terea producției de energie electrică
trebuie să fie insoțite pretutindeni,
in Întreprinderi, centrale, ministere,
in fiecare localitate-și județ de ac
țiuni stăruitoare, ferme pentru redu
cerea cit mai substanțială a consu
murilor energetice, pentru lichidarea
oricăror forme de risipă,, pentru
gospodărirea cu maximă responsabi
litate a energiei electrice. Sint ce
rințe obiective, de înfăptuirea cărora
depinde buna desfășurare a produc
ției, îndeplinirea exemplară a sarci
nilor economice. Realizarea inte
grală, la toți indicatorii, a planului
pe acest an, in condițiile încadrării
riguroase in cotele de energie elec
trică, reprezintă o cerință stringentă,
o dovadă a înțelegerii sarcinilor deo
sebit dc importante stabilite de con
ducerea partidului in domeniul gos
podăririi cp maximă eficiență a re
surselor energetice și materiale ale
țării.
Pot fi date numeroase exemple de
colective de oameni ai muncii care
au luat măsuri deosebit de eficiente
pentru economisirea și utilizarea, ra
țională, gospodărească a resurselor
energetice. Economisirea energiei,
la fel ca și producția de energie,
nu este și nici nu poate fi o acțiune
conjuncturală. An de an sporește
producția de energie in strînsă co
relație cu cerințele ieconomiei națior
nale, .dar în egală măsură se impune
să sporească eforturile pentru econo
misire, fiecare acțiune de reducere
a consumurilor energetice fiind luată
riguros in calculul balanței energe
tice a țării. Se desprinde ca o ce
rință ele maximă actualitate gospo
dărirea riguroasă a fiecărui kWh,
încadrarea strictă în cotele planifi
cate, stabilite pentru fiecare județ,
minister și unitate economică. Tre
buie să se înțeleagă clar că nu vom
putea consuma mai multă energie
electrică, decit vom produce. Deci
este limpede că nu vor putea fi de
pășite sub nici un motiv cotele alo
cate. Iată de ce, în activitatea tu
turor unităților economice este ne
cesar să. ocupe un loc prioritar gos
podărirea judicioasă a resurselor
energetice și încadrarea fermă in
cotele de energie stabilite.
Din situația statistică existentă
la Centrala industrială de rețe

ționarea profesională și educarea
personalului fiecărei unități econo
mice pentru a fi capabil să participe
efectiv la optimizarea utilizării ener
giei.
De bună seamă că, dată fiind re
lația tehnologie-epergie, principalele
domenii de acțiune in vederea eco
nomisirii energiei sint de ordin teh
nic. și tehnologic, ceea ce face ca
reducerea consumurilor să fie condi
ționată in primul rînd de luarea
unor măsuri specifice de la o între
prindere la alta, de la o ramură la
alta, potrivit particularităților pro
ducției.
Criteriul minimizării consumuri
lor energetice dobindește in prezent
calitatea dc reper primordial în
dimensionarea și evaluarea oricărei
activități la nivel
macro, cit și
microeconomic. O dată cu preocupa
rea- susținută pentru dezvoltarea
bazei proprii de energie, o poziție
cheie in eforturile pentru echilibra
rea balanței energetice naționale a
căpătat-o orientarea spre economi
sirea energiei. în acest scop au fost
adoptate, în ultimii ani, un evantai
deosebit de larg de măsuri atît de
ordin organizatoric, cit și economic,
bazate pe restructurări și moderni
zări ale proceselor tehnologice, ale
diferitelor echipamente consumatoare,
măsuri soldate cu reducerea consu
mului de energie electrică pe unita
tea de produs și pe unitatea de venit
național. Desigur, posibilitățile de a
acționa în vederea reducerii consu
murilor energetice nu sint nici pe
departe epuizate, in mecanismul
economiei naționale existînd încă
rezerve importante care așteaptă și
trebuie să fie valorificate prin efor
turi permanente, susținute.
Economisirea energiei
electrica
trebuie să devină o cauză a tuturor
oamenilor muncii, a tuturor cetățe
nilor. Ca atare, preocupările în acest
domeniu trebuie privite ca o acțiune
de durată ce nu poate fi considerată
încheiată, pentru că in permanență
apar noi soluții și inițiative menite
să contribuie Ia diminuarea consu
murilor energetice. Economisirea s-a
impus ca o prețioasă sursă de ener
gie. Iată de ce este necesar să acțio
năm cu toată hotărîrea pentru redu
cerea continuă a consumului de
energie, pentru gospodărirea cu ma
ximă eficiență a fiecărui kilowattoră.

le electrice rezultă că în luna
septembrie o seric dc unități nu
ș-au încadrat in cotele alocate. Ast
fel, cele mai mari depășiri se înre
gistrează la întreprinderea de alumi
niu din Slatina — 22 milioane kWh
energie electrică, Centrala de gaz
metan Mediaș — circa 10 milioane
kWh, combinatele dc îngrășăminte
chimice din Tg. Mureș și Slobozia
— cu peste 1,7 milioane kWh fiecare,
Combinatul de lianți și azbociment
din AIcșd — 1 milion kWh ș.a. Din
analiza situației consumurilor la ni
velul județelor se constată o serie
de depășiri ale cotelor de energie :
Depășire cotă
de energie
In luna septembrie
- mii kWh -

Județul

Mureș
Bihor
Arad
Olt
Ialomița

13 900
3 346
3 229
3 057
1 435

Este deci absolut necesar ca toate
unitățile menționate, cit și altele
din județele prezentate mai sus să-și
diminueze consumurile, să acționeze
cu fermitate pentru gospodărirea ju
dicioasă a energiei. Se impune
o analiză detaliată a cauzelor ce au
determinat aceste depășiri și, pe
această bază, să se ia măsuri eficien
te pentru ca in fiecare județ, în
fiecare întreprindere, planul să fie
realizat prin încadrarea strictă in
cotele de energie electrică.
Finalizarea acțiunilor desprinse din
strategia economisirii energiei, cit și
încadrarea in cotele alocate obligă
la efectuarea unui control sistematic
asupra modului de realizare a aces
tora. Pentru urmărirea precisă și
detaliată a fluxurilor energetice în
instalații trebuie utilizat bilanțul
energetic întocmit in fiecare an, este
necesar să fie efectuate cu regulari
tate măsurători in toate punctele ce
condiționează buna funcționare a
echipamentelor, avind ca preocupare
prioritară reducerea la minimum a
consumurilor de energie. O astfel de
abordare impune o organizare teh
nică corespunzătoare, o metodologie
de urmărire bine concepută, perfec

APLATIZAREA CURBEI DE CONSUM
Rețineți orele de vîrf
în această perioadă:
7—9 și 18—22
încadrarea
strictă în cotele de
energie electrică planificate trebuie
să se asigure și prin realizarea
unui consum energetic echilibrat pe
întreaga durată a zilei și a săptăminii, în scopul aplatizării virfului
de sarcină. Din analiza curbelor-de
consum zilnic rezultă că, indeosebi
intre orele 7—9 și 18—22 se înregis
trează virfuri dc sarcină destul ile
ridicate, care creează probleme în
funcționarea corespunzătoare a sis
temului energetic. în vederea apla
tizării curbei de consum sau, altfel
spus, a echilibrării consumului pe
toată durata celor 24 de ore ale 'zilei
este necesar să se,ia măsuri nu nu
mai pentru încadrarea în cotele pla
nificate, ci și pentru repartizarea cit
mai uniformă a consumului pe du
rata unei zile, cit și a întregii săp
tămini in vederea reducerii in mare
parte a acestor virfuri de sarcină
nedorite.
Graficul alăturat ilustrează evolu
ția orară a consumului de putere
programat și realizat pe ansamblul
economiei naționale, care se întoc
mește zilnic la Dispeceratul energe
tic național. între curba programată
și cea realizată se observă diferențe
care arată că in timpul nopții se
consumă mai puțină energie electri
că decit s-a prevăzut și poate să
asigure sistemul energetic național,
iar in orele de vîrf consumurile sint
mai mari decît cotele repartizate.
Deci, printr-o încărcare cit mai ju
dicioasă a tuturor celor trei schim-

... ............
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CURBA PROGRAMATĂ
CURBA REALIZATĂ

buri, prin eliminarea funcționării pe
cit posibil ,a utilajelor și instalațiilor
energo-intensive in orele de vîrf ale
sarcinii, se poate realiza un consum

»

|

relativ constant, contribuind astfel la
echilibrarea balanței de puteri,
*TST>

Ion LAZAR

NOTA REDACȚIEI
Avind in vedere importanța deosebită a gospodăririi judicioase, cu
înaltă răspundere a resurselor energetice, ziarul „Scinteia" ișl propune
să urmărească sistematic cum se respectă de către unitățile economice
încadrarea strictă in cotele de energie, relevînd atît neajunsurile care
mai persistă în acest domeniu, cit și măsurile ce se impun pentru lichi
darea lor grabnică, prezentind experiențele și inițiativele valoroase ale
unor colective de oameni ai muncii în vederea generalizării largi a
acestora.

TBAIE NNESHHE PMCA1E - IN HUNE IA TERMEN!
Pe șantierul Combinatului siderurgic Călărași

De promptitudinea furnizorilor depinde
acum terminarea grabnică a lucrărilor
împreună cu capacitățile sale co
nexe, uzina cocsochimică reprezintă
primul obiectiv din etapa a doua de
dezvoltare a Combinatului siderurgic
din Călărași. Ultimul său termen de
punere in funcțiune, pentru că au
fost mai multe, este prevăzut chiar
pentru această lună. Numai că față
de el stadiul lucrărilor înregistrează
o rămînere în urmă de circa douătrei luni. Intirziere ce ar fi putut fi
evitată sau cel puțin diminuată dacă
s-ar fi acționat din timp și cu hotărîre pentru soluționarea problemelor
legate de aprovizionarea șantierului
cu o serie de materiale și asigura
rea forței de muncă la nivelul nece
sităților impuse de o lucrare de ase
menea dimensiune. Din păcate, s-a
pierdut destul timp în ședințe de co
mandament constatative și ineficien
te. in timp ce organizarea rațională
a punctelor de lucru și disciplina
muncii au fost lăsate pe planul al
doilea, bineînțeles, nu fără a influen
ța negativ rezultatele obținute.
în ultima vreme, aceste neajunsuri
au fost in mare parte înlăturate. O
atestă, în primul rind, puternica con
centrare de oameni și utilaje de con
strucții ce poate fi întilnită la toate
punctele-cheie de lucru. Se muncește
evident mai bine și mai spornic. Fapt
reflectat in începerea probelor la o
serie de agregate ale noii capacități :
stația de curățire, benzile între sta
ția de curățire și stația de concasare
a cărbunelui, circuitele de bânzi spre
stația de dozare a șarjei și turnul de
cărbune. Una din etapele importante

în construcția obiectivului constă in
uscarea și încălzirea bateriei, lucrare
aflată, de asemenea, intr-un stadiu
avansat. „Specialiștii și muncitorii
noștri au capacitatea să termine ra
pid această lucrare, ne spune ingi
nerul Nicolae Bircă, directorul uni
tății de construcții-montaj — execu
tantul lucrării. Au mai rămas de rea
lizat volume de lucrări care nu mai
ridică practic probleme".
Și, totuși, probleme mai sint. In
stalația de stingere uscată a cocsului,
bunăoară, este destul de întîrziată.
Rămîneri în urmă sint semnalate și
la stația de sortare secundară a coc
sului, la canalizările menajere, dru
murile de acces, priza de apă a com
binatului, unde pină acum nu este
închisă clădirea stației de pompe. Se
lucrează la ele, e drept, dar ritmul
de muncă poate și trebuie să fie în
continuare accelerat.
— Restanțele pot fi ușor recupera
te, a continuat tovarășul director.
Depindem însă de furnizorii noștri
de materiale. Bunăoară, nu este po
sibil să terminăm rapid ultimele lu
crări dacă ne lipsesc circa 100 km de
cabluri electrice. Conform contractu
lui, trebuia să le primim încă de la
începutul anului de la întreprinderea
de cabluri și materiale electroizolante din București și de la întreprin
derea de prelucrare a aluminiului
Slatina. De asemenea, mai avem ne
voie de 124 000 tone piatră spartă de
la cariera Sitorman, dar nu ni s-au
livrat decît 30 000 tone. Greutăți întîmpinăm și cu asigurarea bitumului.

a unor echipamente de înaltă tensiu
ne, nelivrate de întreprinderea „Electroputere" din Craiova. Furnizorii
.noștri trebuie să înțeleagă limpede
că livrarea grabnică a acestor mate
riale și echipamente este absolut ne
cesară pentru finalizarea neîntîrziată
' a uzinei cocsochimice și a unităților
sale conexe.
Este cit se poate de evident că în
condițiile în care pe șantier au fost
stabilite noi programe de lucru, deo
sebit de mobilizatoare, în scopul ter
minării cocseriei în cel mai scurt
timp, ritmul de execuție preconizat
de constructori și montori este în
mod obiectiv condiționat de prompti
tudinea cu care producătorii de ma
teriale și echipamente menționați se
vor achita de obligațiile contractuale
asumate. Așadar, sprijinul furnizori
lor este în această etapă de realizare

a uzinei cocsochimice realmente de
cisiv și nici o justificare nu poate
eluda răspunderea ce le revine. Din
partea lor se așteaptă acum nu pro
misiuni formale sau noi termene de
livrare, ci expedierea neîntîrziată pe
șantier a materialelor și echipamen
telor restante. Iată de ce considerăm
oportun ca, împreună cu beneficiarul
investiției, forurile de resort din Mi
nisterul Industriei Metalurgice să in
ventarieze amănunțit materialele și
aparatura nelivrate încă și să inter
vină hotărit pe lingă unitățile reștanțiere, determinîndu-le să le expe
dieze cit mai repede cu putință și la
nivelul calitativ prevăzut in proiecte.
Facem această ultimă precizare de
oarece, acum pe șantier, pe primul
plan al exigențelor se află nu numai
ritmul, ci si calitatea lucrărilor.

Pe șantierul Combinatului metalurgic Tulcea

Este timpul unor acțiuni imediate,
cuprinzătoare
La- Combinatul metalurgic Tulcea
este în construcție o instalație desti
nată valorificării unor însemnate re
surse energetice rezultate din pro
cesul de producție. Instalația alcă
tuită în principal din cinci cazane re
cuperatoare este și oportună și ne
cesară. Oportună, deoarece prin
funcționarea ei va fi recuperată căl
dura gazelor arse de la secția nr. 2
de feroaliaje. Necesară, peijtru că
astfel vor fi simplificate intr-o mă
sură importanță problemele asigură
rii combinatului cu energie și com
bustibili. Intr-adevăr, potrivit calcu
lelor specialiștilor, căldura gazelor

arse oferă o sursă deloc neglijabilă
de energie. Anual se vor economisi
pe seama lor aproximativ 75 000 tone
de combustibil convențional. Ce re
prezintă această cantitate ? Apelînd
la o comparație, ea echivalează exact
cu energia necesară termoficării tu
turor apartamentelor din municipiul
Tulcea.
Iată, așadar, suficiente argumente
care pledpu convingător ca pe șan
tier să se fi acordat de la început in
teresul cuvenit evoluției în ritmuri
rapide a lucrărilor și să se fi acțio
nat cu stăruință pentru terminarea
lor cit mai rapidă. Dar lucrurile nu

s-au petrecut așa. Investiția este res
tantă de aproape doi ani, iar ultimul
termen de punere în funcțiune, reprogramat pentru începutul acestei
luni, a expirat și el.
Analizate in detaliu, cauzele aces
tei indelungate întîrzieri par nume
roase. Constructorii nu s-au organi
zat corespunzător și au lucrat multă
vreme sub posibilități, furnizorii de
utilaje au amînat sistematic onorarea
obligațiilor contractuale asumate, iar
proiectanții au elaborat documenta
țiile cu destule omisiuni. Indiferent
de natura lor. neajunsurile mențio
nate duc la una și aceeași concluzie :
investiția de la Tulcea a fost slab
pregătită, pornindu-se la drum cu
numeroase neclarități, iar pe par
cursul trecerii timpului, în loc să
scadă, greutățile de început s-au am
plificat. In primul rind, din cauza
evidentei lipse de colaborare între
factorii răspunzători de realizarea acestei instalații, care nu au reușit sâ
găsească împreună și la timpul oportun soluții pentru problemele ce
le stau în față. Ca atare, o investiție
importantă, bazată pe o cercetare
științifică de certă eficiență, aceea de
a se asigura prin recuperare o can
titate apreciabilă de energie, se ma
terializează în condiții neașteptat de
dificile și costisitoare.
Care este stadiul actual al lucră
rilor pe acest șantier ? Respectind adevărul, trebuie să spunem că pri
mele două din cele cinci cazane re
cuperatoare au ajuns in sfîrșit in sta
dii avansate de execuție. Primul se
află in probe tehnologice, în timp ce
montajul celui de-al doilea cazan
este pe terminate. Mai consemnăm
faptul că, aplicîndu-se o tehnologie
nouă și superioară de lucru, durata
montajului a fost redusă cu aproape
40 Ia sută, ceea ce ii determină pe
constructori să considere că. oină la
sfirșitul acestei luni, vor preda bene
ficiarului și cel de-al doilea cazan
în vederea începerii probelor.

Să fi intrat, oare, măcar acum lu
crurile pe făgașul normal ? în acest
sens, ing. Mihai Danielescu, șeful
serviciului de investiții din cadrul
combinatului, ne precizează :
— Chiar dacă în aceste zile efec
tuăm probele cu apă la primul cazan,
acesta tot nu va putea fi dat atît de
curînd in exploatare. Motivul : mai
lipsesc încă unele utilaje importan
te, nelivrate de întreprinderea de
mașini grele din București și de în
treprinderea de utilaj tehnologic din
Buzău.
Se desprinde deci că pe șantierul
instalației de recuperare a gazelor
arse de la Combinatul metalurgic din
Tulcea se acționează încă cu jumătăți
de măsură, aminindu-se soluționarea
completă și definitivă a problemelor
aflate in suspensie. Și aceasta in
timp ce, zilnic, pe coșurile de fum
ale combinatului metalurgic se iro
sesc resurse energetice echivalente
cu 300 tone de combustibil conven
țional. în legătură cu utilajele res
tante, nu este lipsit de semnificație
un amănunt. El pune încă o dată în
evidență indisciplina de plan mani
festată de unii furnizori și, implicit,
minimalizarea importanței investiției
de la Tulcea. După ce fabricarea
schimbătorului de căldură necesar
racordului termic a fost întîrziată
peste un an, acum cind acesta a fost
terminat, conducerea întreprinderii
de mașini grele din București l-a
expediat pe un cu totul alt șantier.
Ce criterii, evident preferențiale, au
stat la baza acestei surprinzătoare
schimbări a destinatarului e greu de
înțeles. Nu e greu de înțeles insă
că furnizorului ii revenea de fapt
sarcina să execute două schimbătoa
re de căldură pentru două șantiere
diferite și că n-a reușit să realizeze
decît unul dintre ele, pe care și l-a
adjudecat beneficiarul cel mai... „no
rocos".

Cit privește stadiul lucrărilor la
celelalte trei cazane, nu se poate
spune mare lucru. Pentru simplul
motiv că la unul se lucrează la mon
tajul structurii de rezistență, la altui
abia au fost turnate fundațiile, în
timp ce la ultimul amplasamentul
nici n-a fost măcar eliberat. In
schimb, toate trei cazanele ar tre
bui, conform graficelor, să îe ter
minate in această lună.
Desigur, se pune întrebarea : poate
fi redresată activitatea de pe șan
tier ? Cu certitudine, da. Cu condiția
ca cei doi furnizori menționați, în
treprinderea de mașini grele din
București și întreprinderea de utilaje
tehnologice din Buzău, la care se adaugă și Combinatul de utilaj greu
din Cluj-Napoca, restant în livrări ca
anumite utilaje, să-și respecte sem
năturile de pe contractele încheiate,
iar specialiștii institutelor bucureștene „IPROMET" și de studii și pro
iectări energetice să pună la punct
soluția de alimentare cu apă a noii
instalații — chestiune încă nerezol
vată. La rîndul său, constructorul —
Antrepriza de construcții industriale
din Tulcea — este dator să-și reexa
mineze in mod critic, responsabil
munca depusă oină acum, să stabi
lească programe realiste de lucru și
măsuri precise pentru organizarea
mai bună a activității de construcțiimontaj.
Cu alte cuvinte, in discuție se află
creșterea spiritului de răspundere,
întronarea unui climat exigent de
muncă la toate nivelurile, astfel in
cit toți factorii implicați în realiza
rea acestei investiții să privească cu
toată seriozitatea sarcinile ce le re
vin si. mai ales, să dovedească hotărirea de a le îndeplini întocmai și
cit mai urgent.

Cristian ANTONESCU
Rodiră S1MIONESCU
Necuiai AM1HULESE1
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Tovarășul Nicolae Ceausescu

Tmrasa academician doctor inginer ta Ceam
a primit pe președintele Herniei fe Stiintc a Chinei

si tovarășa Elena Ceausescu
s-au întîlnit cu tovarășul Deng Xiaoping
(Urmare din pag. I)

prieteniei și colaborării dintre
Partidul Comunist Român și P.C.
Chinez, dintre țările și popoarele
noastre, ridicării la un nivel su
perior a relațiilor româno-chineze
în toate domeniile de activitate.
în cadrul întîlnirii, s-a procedat
la o informare reciprocă cu pri
vire la preocupările actuale și di
recțiile de acțiune ale celor două
popoare în construcția socialistă și
s-a făcut un schimb de păreri cu
privire la o serie de probleme ale'
vieții internaționale.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Deng Xiaoping au subliniat că cele

două partide și țări, preocupîndu-se de edificarea socialismului,’
acordă, totodată, atenție deosebită
evoluției situației internaționale,
participă activ la eforturile pentru
soluționarea constructivă a mari
lor probleme ce confruntă ome
nirea..
S-a apreciat că în actualele con
diții internaționale, complexe și
grave, se impune ca popoarele,
forțele înaintate de pretutindeni
să acționeze cu hotărîre pentru
apărarea păcii — problema funda
mentală a epocii noastre — pen
tru oprirea cursei înarmărilor și
trecerea la dezarmare, în primul
rînd la dezarmare nucleară, la în

lăturarea primejdiei unei catastro
fe nucleare. A fost relevată nece
sitatea de a se depune toate efortu
rile de către toate statele pentru
excluderea forței și amenințării cu
forța din relațiile internaționale,
soluționarea problemelor litigioase
dintre state pe cale pașnică, prin
tratative, pentru promovarea des
tinderii-- și colaborării, pentru asi
gurarea dezvoltării libere și inde
pendente a tuturor națiunilor lu
mii în condiții de pace și secu
ritate internațională.
Schimbul de vederi a evidențiat
pozițiile comune sau foarte ase
mănătoare ale celor două partide

și țări în problemele fundamenta
le ale vieții politice mondiale și,
îndeosebi, ale păcii și dezarmării.
A 'fost exprimată convingerea că
dezvoltarea conlucrării românochineze pe arena internațională re
prezintă o contribuție deosebit' de
importantă la cauza păcii și socia
lismului, la promovarea politicii
de independență și progres, la afir
marea noilor principii în relațiile
dintre state, a înțelegerii și colabo
rării în lume.
întîlnirea și convorbirile au
decurs într-o atmosferă caldă,
prietenească, de înțelegere și stimă
reciprocă.

0 PUTERNICĂ MANIFESTARE A VOINȚEI COMUNE DE A DEZVOLTA
RELAȚIILE DE PRIETENIE ȘI COLABORARE ROMÂNO-CHINEZE
Publicațiile centrale din Beijing inserează, la loc de frunte, in
numerele lor de miercuri, relatări despre momentele din ziua prece
dentă ale vizitei oficiale de prietenie pe care secretarul general al
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, o efectuează, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, in Republica Populară Chineză.
Sub titlul „Convorbirile purtate
de președintele Li Xiannian și
premierul Zhao Ziyang cu pre
ședintele Ceaușescu. Ambele părți
și-au exprimat satisfacția față de
relațiile prietenești și de colabo
rare dintre cele două partide- și
țări", „RENMIN RIBAO“ („Ziarul
Poporului"), organ al C.C. al P.C.
Chinez, relevă atmosfera sinceră,
prietenească in care se desfășoară
dialogul româno-chinez la cel mai
înalt nivel, punctele de vedere
identice sau foarte asemănătoare
exprimate in probleme majore ale
vieții internaționale.
Se subliniază, de asemenea, că
în timpul convorbirilor a fost evi
dențiată dorința ambelor părți de a
dezvolta pe mai departe colabora
rea, atit pe plan bilateral — pe
baza principiilor egalității, inde
pendenței și neamestecului în tre
burile interne — cit și pe arena
internațională.
Arătîndu-se că între cele două
țări șe dezvoltă relații stabile și
de lungă durată pe cele mai diver
se planuri, ziarul consemnează
concluzia comună care s-a dega
jat în timpul convorbirilor, și anu
me că. raporturile economice de co
laborare dintre România și China

urmează o linie continuu ascen
dentă, pe măsura bunelor relații
politice, stabilite de multă vreme
intre partidele, țările și popoarele

dreptului popoarelor de a trăi în
pace și colaborare. Pacea mondia
lă — arată el — poate fi menținu
tă prin eforturile comune ale po
poarelor din întreaga lume. Aces
tor declarații li se adaugă acțiunile
României pentru realizarea unor
pași concreți în această direcție,
iar mitingurile și demonstrațiile
care au avut loc în ultimele luni in
toată țara au dovedit hotărârea po

Ample relatări și comentarii
îh presa chineză
noastre, cărora discuțiile care au
loc în aceste zile la Beijing le vor
deschide o nouă și frumoasă per
spectivă.
Relatări despre vizita tovarășului
Nicolae Ceaușescu, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, însoțite
de ilustrative imagini fotografice,
publică, de asemenea, în numerele
lor din 9 octombrie, cotidianele
„BEIJING RIBAO" și „JIEFANGJUN BAO" („Ziarul armatei de eliberare").
tn comentariul intitulat „Rolul
României in realizarea păcii", zia
rul de limbă engleză „CHINA
DAILY" scrie : Președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, a declarat
că problema fundamentală a con
temporaneității
este garantarea

porului român de a contribui la
salvgardarea păcii în lume, la lupta
împotriva pericolului de război.
„în concepția președintelui
Ceaușescu,> problemele prioritare
ale lumii contemporane sînt asigu
rarea păcii în Europa, oprirea
cursei înarmărilor și trecerea la
dezarmare, în special la dezarma
re nucleară. România — sublinia
ză cotidianul chinez — promovea
ză ideea instituirii de relații inter
statale pe baza principiilor egali
tății in drepturi, respectării inde
pendenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile in
terne". Arătind că România se pro
nunță, de asemenea, pentru rezol
varea disputelor dintre state pe căi
politice, pentru coexistență pașnică

între țările cu sisteme sociale di
ferite, „China Daily" prezintă pe
larg poziția binecunoscută ă țării
noastre cu. privire la situația din
Orientul Mjjlociu.
România se pronunță, totodată,
pentru convorbiri intre țările dez
voltate și cele in curs de dezvol
tare, pentru concertarea tuturor
eforturilor în direcția instaurării
unei noi ordini economice interna
ționale.
De mai mulți ani — îndeosebi in
ultimele două decenii —. România
a depus eforturi susținute pentru
sporirea rolului O.N.U. și al altor
organizații internaționale in rezol
varea problemelor majore ale lumii
contemporane, in acest s’cop, ea a
formulat numeroase prppuneri po
zitive, transformate în rezoluții ale
O.N.U. Anul 1985 a fost declarat de
O.N.U., în urma unei propuneri ve
nite din partea României, An In
ternațional al Tineretului.
Promovînd pe plan extern o po
litică de independență și coopera
re, România a dezvoltat activ re
lațiile sale cu țările socialiste, cu
țările . nealiniate, cu cele dezvolta
te și cu alte state, indiferent de
sistemul lor social. Această politică
a adus României o creștere a
prestigiului ei internațional.
Deși nu este o țară mare, ca su
prafață și populație, România are
un rol deosebit de activ in viața
internațională — subliniază în în
cheiere „China Daily".

Tovarășa academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, membru
al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, președintele
Consiliului Național pentru Știin
ță și Tehnologie, a primit, miercuri
dimineața, pe tovarășul Lu Jiaxi,
președintele Academiei de Științe
a Chinei, precum și pe reprezen
tanții unor instituții prestigioase
de știință, învățămînt superior și
cercetare din R.P. Chineză.
Președintele
Academiei,
Lu
Jiaxi, a exprimat, în numele oa
menilor de știință, al celor din
învățămîntul superior și cercetare,
deplină satisfacție pentru vizita
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a
tovarășei Elena Ceaușescu în R. P.
Chineză, subliniind faptul că
aceasta va reprezenta un nou mo
ment, de cea mai mare importan
tă, în cronica dezvoltării pe mul
tiple planuri a relațiilor românochineze. Au fost exprimate, totoda
tă, sentimentele de recunoștință
pentru prilejul oferit de a fi pri
miți de tovarășa Elena Ceaușescu
și de a-i prezenta omagiile și pro
funda lor admirație pentru activi
tatea sa prodigioasă în domeniul

științei, a.1 cercetării fundamentale
și aplicate, care au deschis noi
orizonturi dezvoltării științei ro
mânești și universale, creșterii con
tribuției acesteia la soluționarea
problemelor progresului economico-social.
Tovarășa academician doctor
inginer Elena Ceaușescu a mulțu
mit pentru aprecierile la adresa
activității sale științifice, a contri
buției României la îmbogățirea
patrimoniului gîndirii științifice și
tehnice universale, și a transmis,
cu acest prilej, oamenilor de știin
ță chinezi, cercetătorilor, cadrelor
didactice universitare și specialiș
tilor din producție urarea de noi
succese în misiunea de răspundere
pe care o au în promovarea pro
gresului tehnico-științific în viața
economică și socială a R. P. Chi
neze.
în cadrul întîlnirii s-a evocat
cursul ascendent al colaborării
dintre oamenii de știință din
România și China, subliniindu-se
necesitatea de a se identifica noi
căi pentru dezvoltarea și mai pu
ternică și diversificarea formelor
de cooperare tehnico-științifică, în
interesul accelerării construcției

socialiste în cele două țări, al dez
voltării lor multilaterale.
în timpul convorbirii s-a rele
vat răspunderea deosebită 'ce re
vine oamenilor de știință de pre
tutindeni în promovarea idealuri
lor de pace și colaborare, în orien
tarea hotărâtă a eforturilor lor
creatoare în direcția dezvoltării
pașnice a omenirii. în salvgardarea
ei de la o catastrofă nucleară.
Tovarășa Elena Ceaușescu a ru
gat pe oamenii de știință prezenți
la întîlnire să transmită colegilor
lor din R.P. Chineză cele măi bune
urări de prietenie, dorința de co
laborare tot mai strânsă din partea
tuturor cercetătorilor științifici,
cadrelor didactice și specialiștilor
din România.
La încheierea întîlnirii, președin
tele Academiei, Lu Jiaxi, a mul
țumit din nou, în numele tuturor
celor prezenți, pentru onoarea de
a fi fost primiți, pentru dialogul
fructuos purtat, a adresat calde
urări de sănătate și fericire tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, iar poporu
lui român succese tot mai mari în
construirea socialismului și comu
nismului.

S H Si ® 1 I ®
Producție fizică
peste prevederi
IAȘI. Desfășurând larg între
cerea socialistă pentru Îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de plan
pe acest an și pe întregul cincinal,
oamenii muncii din industria jude
țului Iași au realizat, de la începu
tul anului și pină in prezent, im
portante sporuri la producția fi
zică. Acestea sint materializate in
15 814 tone țevi din oțel carbon și
aliat pentru construcția de utilaje,
4 487 tone profile din oțel formate
la rece, produse de mecanică fină
și optică in valoare de 23,2 'mi
lioane lei. utilaje pentru construc
ții și lucrări de drumuri in va
loare de 60.6 milioane Iei. mijloace
de automatizare electrotehnice și electronice in valoare de 45 milioa
ne lei, medicamente, confecții și alte
produse. Este de reținut că sporu
rile respective au fost obținute pe
baza creșterii productivității mun
cii și in condițiile diminuării con
sumurilor specifice de materii pri
me și materiale și economisirii a
27.6 MWh energie electrică. (Manole Corcaci).

HARGHITA. Acționînd energic
pentru a încheia acest an cu re
zultate cit mai bune în muncă și
pentru a pregăti temeinic produc
ția anului viitor, oamenii muncii
din industria județului
Harghita
înscriu noi și prestigioase fapte de
muncă în cronica întrecerii socia
liste. Astfel, in perioada care a tre
cut din acest an, numeroase co
lective muncitorești au reușit nu
numai să realizeze prevederile pla
nului ■producției fizice, ci și să li
vreze suplimentar importante can
tități de produse, între care : 1 676
tone fontă, 875 tone pirită, 125 tone
cupru in concentrate, 100 tone caolin preparat, produse ale industriei
electrotehnice, produse de meca
nică fină și mașini-unelte pentru
prelucrarea metalelor prin așchiere, utilaje pentru industriile me
talurgică. chimică
și alimentară,
prefabricate și panouri mari din
beton armat, cherestea, fibre de
in. confecții și alte produse soli
citate de beneficiarii interni și
partenerii externi.
Cele mai bune rezultate au fost
obținute de colectivele de la în
treprinderea de fier Vlăhița. în

treprinderea minieră Bălan. între
prinderea minieră Harghita, între
prinderea mecanică Gheorgheni,
întreprinderea de matrițe și piese
din fontă Odorheiu-Secuiesc, În
treprinderea de'producție indus
trială pentru construcții căi
fe-

zarea superioară a muncii în toate
schimburile și asigurarea unui cli
mat de ordine și disciplină, furnaliștii din cadrul Combinatului si
derurgic Hunedoara
raportează
realizarea peste prevederile de
plan. în timpul care a trecut din

înnoirea și modernizarea produc
ției, îmbunătățirea continuă a pa
ramecilor tehnico-funcționâli și ca
litativi ai produselor, perfectiona
rea
tehnologiilor de
fabricație.
Procedind in acest fel, metalurgiștii din Bacău, de pildă, și-au depă

Rezultate de prestigiu în întrecerea socialistă
rate „Harghita" din Miercurea
Ciuc, întreprinderea „Tehnoutilaj" — Odorheiu Secuiesc. (I. D.
Kiss).
HUNEDOARA. Furnaliștii hunedoreni, ferm hotăriți să răspundă
prin fapte de muncă mărețelor
sarcini trasate de Congresul al
XIH-lea al partidului privind creș
terea producției de metal de bună
calitate, desfășoară o susținută ac-,
tivitate pentru sporirea continuă a
productivității
muncii.
Astfel,
printr-o folosire mai judicioasă a
instalațiilor și utilajelor, organi

acest an, a peste 15 000 tone fontă
cenușie de bună calitate. (Sabin
Cerbu).

Livrâri suplimentare
la export
BACĂU. Realizarea ritmică a
planului și onorarea in termen a
tuturor contractelor la export con
stituie una din preocupările de prim
ordin a ’tuturor colectivelor de
muncă din economia județului Ba
cău. în acest scop, specialiștii, toți
oamenii muncii sint preocupați de

șit planul de export pe trei tri
mestre cu 10 milioane lei, livrând
in avans partenerilor de peste
hotare însemnate cantități de
armături industriale din fontă și
oțel, iar constructorii de utilaj chi
mic din Borzești au expediat in
plus pe adresa partenerilor externi
mărfuri în valoare de 15 mi
lioane lei. Din datele statistice re
zultă că in perioada care a trecut
din acest an. 17 întreprinderi in
dustriale și unități economice din
județul Bacău au livrat suplimen
tar la export mărfuri în valoare

de aproape 80 milioane lei. Prin
tre fruntașii în această activitate
sint întreprinderea de utilaj chimic
Borzești, întreprinderea metalurgi
că. întreprinderea mecanică și în
treprinderea de pielărie și încălță
minte
„Partizanul" din
Bacău.
(Gheorghe Baltă).

TELEORMAN. Onorarea exem
plară a contractelor la export con
stituie un obiectiv major al intrecerii socialiste desfășurate de co
lectivele de muncă din economia
județului Teleorman. Specialiștii,
toți muncitorii și tehnicienii din
întreprinderile industriale și unită
țile economice care au sarcini de
export sint antrenați intr-o susți
nută activitate pentru moderniza
rea continuă a producției, asimila
rea în fabricație a unor produse
cu performanțe tehnice superioare,
creșterea necontenită a calității tu
turor mărfurilor destinate partene
rilor externi. Ca urmare, multe
produse sînt tot mai solicitate la
export. De la începutul anului și
pină în prezent, oamenii muncii
din 12 unități economice au livrat
suplimentar partenerilor de peste

hotare produse în valoare de 53
milioane lei. Printre colectivele
fruntașe se numără cele de la în
treprinderea de țevi sudate Zimnicea, întreprinderea mecanică de
material rulant și Fabrica de pre
lucrări mecanica și confecții me
talice din Roșiori de Vede. între
prinderea de prelucrare a lemnului
Alexandria. (Stan Ștefan).

Economi de combustibil
și energie electrică
BOTOȘANI. Preocupîndu-se tot
mai stăruitor de reducerea con
sumurilor energetice, colective
le muncitorești din industria ju
dețului Botoșani au economisit, in
perioada care a trecut din acest
an. peste 11 000 tone de combustibil
convențional și aproape 4 000 MWh
energie electrică. Cele mai însem
nate economii se înregistrează la
întreprinderea de sticlărie și porțe
lan din Dorohoi, precum și la în
treprinderile ..Electrocontact", de
izolatori electrici din sticlă și de
prelucrare a lemnului din Boto
șani. (Silvestri Ailenei).
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Răspunderile sporite ale cadrelor didactice
în formarea multilaterală a tinerei generații
Tn cuvintarea rostită la deschide
rea noului an de învătămînt, secre
tarul general al partidului a subli
niat o dată mai mult rolul hotăritor
al cadrelor didactice in creșterea ca
litativă a școlii de toate gradele. Un
asemenea imperativ vizează cu pre
cădere cadrele didactice universita
re cărora, in climatul fertil al inte
grării invătămintului superior
cu
cercetarea și producția, le revin sar
cini sporite sub raportul pregătirii
profesionale și al educării multila
terale a studenților. Cu atit mai mult
cu cit învățămintul superior s-a rea
lizat întotdeauna atit prin
forma
cursurilor teoretice și a activităților
practice din cuprinsul unui plan de
învătămînt, cît și prin contactul si
transmisiunea nemijlocită a unor atitudini și cunoștințe de la maestru
la ucenicii săi. Cele două sisteme nu
se exclud deloc între ele și adeseori
aceeași personalitate complexă este
și dascăl în activitățile de rutină din
sistemul profesor-elevi și mentor in
sistemul maestru-ucenic sau colabo
rator.
în învățămintul modern, cele două
sisteme persistă și se împletesc in
mod creator, satisfăcind atit marea
masă a celor care învață pentru a
putea îndeplini un rol activ în so
cietate, cît și pe cei mai puțini la
număr care tind să ajungă ei inșiși
maeștri în specialitatea lor și for
matori de noi cadre de valoare. Pro
blema școlilor și a șefilor de școală,
în sensul unor centre de formare
complexă profesională și social-politică a unor cadre de mîna întîi. sub
orientarea și influența catalizatoare
permanentă a unui maestru in ade
văratul înțeles al cuvîntului, se pune
și astăzi cu deosebită acuitate. Aceasta cu atît mai mult cu cît noi
am avut și avem în diverse profi
luri școli de mare valoare care s-au
bucurat de înalte aprecieri. „Savanți
români — sublinia în acest sens
secretarul general, al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu — care
au făcut cinste patriei și veacului
lor, au fondat strălucite școli de ma
tematică, fizică, chimie, geologic,
medicină, istorie, sociologie, ridicînd
prin operele lor prestigiul științei
românești, făcînd să crească contri
buția țării noastre la patrimoniul
științei mondiale".
Limitîndu-ne la domeniul medici
nii. sînt bine cunoscute marile școli
medicale pe care le-au ilustrat 1 in
trecut nu numai Babeș, Cantacuzino,
Marinescu sau Parhon, care sînt mai
frecvent citați, dar și Toma Ionescu, Danielopolu, Lupu, Enescu, Iacobovici, Hațieganu, Nicolau și nu
meroși alții din diverse centre uni
versitare. Școli medicale de
real
prestigiu am avut și în anii mai recenți ai socialismului și este sufi
cient să amintim cîteva nume ca
Bruckner, Burghele, Moga și alții.
Chiar într-un domeniu mai limitat,
dar mai apropiat subsemnatului, ca
acela al bolilor toracice, medicale și
chirurgicale, se pot cita figuri de
maeștri care au făcut școală ca M.
Nasta. Popper, Cărpinișan, Daniello
ș.a. Ceea ce nu înseamnă că nu s-ar
putea face — pe această linie — și
mai mult decît s-a făcut pînă acum.
Condițiile propice de astăzi ale învătămîntului, baza largă materială și
de cadre, orientarea' magistrală dată
de însuși secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
permit ca problema școlilor și siste
mul relațiilor dintre maestru și co
laboratori să-și găsească o mai lar
gă dezvoltare și eficiență
socială,
îmbinarea creatoare a învățămintului. cu cercetarea și producția, pre
conizată de secretarul general al
partidului, face posibil ca școlile ac
tuale — și mă refer în primul rînd
tot la școlile de medicină — să exer
cite o influență și mai viu simțită in'

Se vorbește mult, în numele
unui anume fel de realism, despre
apariția unei „proze a cotidianu
lui" cu exigente ce derivă din „cel
mai lucid realism" cu care ar fi
analizat „cel mai apropiat prezent",
‘actualitatea imediată și necontra
făcută, „așa cum este". O proză,
mai scurtă sau mai lungă, mult
lăudată, intre altele, fiindcă este
.populată de oameni mărunți, in
înțelesul de obișnuiți, fără aureolă
(cam ca ai lui I. A. Bassarabescu),
întilniți la întimplare, in cele mai
comune locuri : in gări și în tre
nuri, in locuințele din blocuri sau
'in hoteluri, restaurante sau spita
le, pe bulevarde și in întreprin
deri, in birouri său în fața cine
matografelor, in parcuri, în piețe,
pe străzi mari sau pe ulițe mai
dosnice ș.a.m.d. La prima vedere
s-ar părea că nu putem avea ni
mic de obiectat la această „lărgi
re" considerabilă a spațiului de intilnire și circulație a eroilor mul
tor romane, povestiri și schițe din
ultimii ani. Credem totuși că’ nu e
tot una să-ți cunoști eroul într-un
-birou sau in mediul deschis și tu
multuos al unei mari întreprinderi.
Prozatorul Sorin Titel, cel puțin,
era de această părere cind observa că
„dramele, dezbaterile se petrec de
cele mai multe ori in birourile di
rectorilor, ale celor care decid și
conduc". Cred că avea dreptațe,
chiar și statistica ii poate confir
ma părerea : cadrul unei însemna
te părți a prozei noastre a deve
nit, mai cu
seamă in literatura
„obsedantiilui deceniu", prea în
gust, obligînd, într-adevăr, ca
multe dezbateri ori probleme și
procese de conștiință să se petrea
că între cei patru pereți ai unui
birou sau. ceva mai larg, in șe
dințele din sălile de festivități.
Vorbim, se înțelege, despre un .,to
pos" devenit clișeu, șablon, ceea ce
a dus la monotonie, uniformitate
căci, in multe cazuri, o dată cu
acest cadru îngust și schematic
s-au împrumutat, de la un roman
la altul, și conflictele și chiar tipo
logia, personajele aflate in con
flict ori confruntare de idei. „Mun
citorii dintr-o uzină sau fabrică —
arăta scriitorul citat mai înainte
— al căror număr este mult mai
mare decît cel al directorilor, apar
prea puțin în romanele noastre.
Pledind pentru o literatură despre
muncitori, despre viata lor de fie
care zi, despre bucuriile și neca
zurile lor, nu facem demagogie, ci

cercetarea, învățămintul și asistența
medicală a populației, în formarea
personalității multilaterale a viitori
lor medici cărora li se încredințează
sănătatea oamenilor.
Pentru a ilustra printr-un exemplu
concret calitățile și rolul de mare
răspundere și înalt conținut al maes
trului șef de școală, mă voi referi
la una singură din școlile citate, aceea a profesorului Iuliu Hațieganu,
pe care l-am ales dintre ceilalți de
oarece memoria lui se bucură in acest an de o atenție specială c,u oca
zia aniversării a 100 de ani de la
naștere. La școala de medicină in-

invățămintul — factor
hotăritor în educarea
și ipregătirea tineretului,
in perfecționarea forței
de muncă
•

ternă de la Cluj, creată de el, s-au
format în curs de 25—30 de ani aproape toate virfurile acestei speciali
tăți din invățămintul ardelean și din
practica medicală a județelor din
Transilvania și nu numai de acolo,
profesorul avind calitatea esențială
care se cere unui maestru șef de
școală și anume aceea de a fi cel
mai bun în meseria sa și de a im
pune, prin competența și prestigiul
personalității sale, concepția și sti
lul său de muncă etc., ,fără_ însă a
altera sau ă inhiba posibilitățile de
dezvoltare ale discipolilor săi pe li
nia propriei lor personalități. Ceea
ce a făcut ca mulți dintre studenții
săi de frunte să devină. Ia rîndul
lor, maeștri, păstrînd unitatea șco
lii în care s-au format, dar înteme
ind școli noi și originale, conforme
cu personalitatea lor.
Șefului de școală i se cere o lar
gă comprehensiune a situațiilor și
cunoaștere a oamenilor care să-i
permită să orienteze pe fiecare din
elevii săi la locul cel mai potrivit
și să le stimuleze în mod diferențiat
capacitatea de a crea noi școli de
medicină sau, în orice caz, noi nu
clee de formare de cadre prin sis
temul direct de la maestru la dis
cipol. în cadrul unei școli de medi
cină — șl afirmația este, cred, vala
bilă și pentru alte profiluri — se
constituie un fel de unitate dialecti
că în care cele două părți, maestrul
și elevii săi, se stimulează unii pe
alții, nu pot să existe unul fără al
ții. se întrec unii cu alții și pînă la
urmă nu arareori
elevul ajunge
să-și depășească maestrul. în tot acest proces de formare superioară a
cadrelor, maestrul este cel care păs
trează noțiunea unității școlii sale,
care îmbrățișează toate
aspectele
specialității sale, făcînd sinteza mun
cii în colectiv și orientînd-o spre re
zultate cit mai fecunde. Profesorul
devine maestru — obișnuia să spună
Hațieganu — tocmai prin această
putere de cuprindere a întregului,
prin posibilitatea de apreciere și pu
tere de sinteză, subliniind unitatea
școlii prin afirmația că profesorul și
asistenții formează acel întreg ar
monic. acea familie organizată pe
baza ierarhiei valorilor intelectuale
și morale, care împreună dau sufle
tul creator al unei instituții științi
fice, al unei școli.
O altă caracteristică a maestrului
șef de școală este și aceea de a nu

încercăm să pledăm pentru o lite
ratură cu caracter profund demo
cratic și impotriva elitismului".
Intr-adevăr, intr-o „literatură cu
caracter profund democratic" n-au
cum să nu apară în prim plan cei
niulțL care alcătuiesc lumea noas
tră de azi, cei care in uzine și pe
șantiere asigură printr-o muncă
titanică, de zi cu zi, mersul nestă
vilit al societății (la care, desigur,
directorii, conducătorii de între
prinderi și colective muncitorești
iși aduc și ei o importantă contri
buție). în acest caz insă, compo
nentele „spațiului de intîlnire" al
personajelor nu mai pot fi, nici
ele, înțelese și acceptate intr-o
enumerare egalizatoare ori intimplâtoare menită să „democratizeze"
fals și confuz cadrul de manifes
tare al eroilor literari. Ei pot fi
întilniți, e drept. în cele mai neaș
teptate locuri, oriunde, insă prefe
rința acordată nțimai unora dintre
acestea exprimă un gust discutabil
(fiindcă, împotriva dictonului, ase
menea „gusturi" trebuie să fie dis
cutate). Iată, de exemplu, într-un
recent volum aparținind unui tinâr
prozator, deosebit de înzestrat, ca
drul de întilnire și, de citeva ori,
chiar de existență al unor eroi, ti
neri și ei, este' cafeneaua. Desi
gur. știm că, de la Dostoievski în
coace, cafeneaua, circiuma, mai
rar restaurantul (prea mult insti
tuție, prea puțin „local") sint
locuri de confesiune și spovedanie
mai la indemîna „umiliților și obidiților", a insinguraților, a orfani
lor vieții. Asemenea locuri au conotațiile lor, simbolice, și trimit
dacă nu spre o boemă vag contestatară și nonconformists, atunci către
povestea oamenilor care au sufe
rit, au fost infrinți de viață și au
rămas cu gustul amar al ratării. Nu
poți să-i elimini din paginile lite
raturii (vor mai fi fiind și in via
ță...), însă asistăm, din păcate, pe
riodic la o adevărată „invazie" de
personaje ai căror pași se împle
ticesc intre două cafenele, bețivi, in
tr-un cuvînt, puși pe spovedanii de
învinși, de nedreptățiți de viață,
de soartă. Multi, cei mai multi sint
insă prea tineri ca să poată fi
vorba despre ratare, despre amă
răciunea unei premature „infrin
ged" și deplingerea ei prin circiumi și prin cafenele. E o modă
pernicioasă, cu produse pînă la
urmă plictisitoare, cu băieți impleticiți și vorba stilcîtă cum nu
sînt, de regulă, tinerii azi. Și

se mărgini în activitatea sa și
a
școlii sale la domeniul strict profe
sional, ci de a îmbrățișa domenii
largi ale vieții social-culturale. Ca
să mă restring in articolul de față
la exemplul citat, aș aminti activită
țile profesorului Hațieganu in ca
drul asociațiilor de răspindire a cul
turii in Transilvania și in țară in
general, in domeniul dezvoltării edu
cației fizice și' sportului, in promo
varea sănătății tineretului și a oa
menilor muncii în ansamblu
ș.a.,
pornind de la convingerea că medi
cul trebui^ să fie nu numai un vin
decător de boli și alinător de sufe
rințe, ci in același timp un educator
în sensul larg al cuvîntului.
' Este cu atit mai evident că un
profesor din zilele noastre nu poate
să rămină izolat in știința sa. un om
rupt de clocotul vieții din jurul său.
Dimpotrivă, el este un participant
activ la construirea vieții noi,. un
activist de înaltă conștiință civică și
profesională față de creșterea și orientarea tineretului spre
telurile
înalte ale partidului nostru comu
nist, spr'e obiectivele și idealurile
promovate cu neobosită perseveren
ță și largă clarviziune de conducă
torul . nostru luminat.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Pe tărimul spe
cial al învățămintultii și al științei,
școlile și maeștrii de astăzi sint re
cunoscători orientării și exemplului
personal pe
care il dă tovarășa
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, președintele Consiliului
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, a cărei'viață este consacrată
dezvoltării științei ’și culturii și care
este o activă sprijinitoare a spiritu
lui de școală și a rolului de extremă
valoare si responsabilitate al maes
trului șef de școală.
Calitățile și rolul maestrului re
prezintă un aspect primordial în ca
drul școlilor actuale de medicină sau
de alt profil. Nu mai puțin impor
tant pentru dezvoltarea și succesul
unei școli este, desigur, și rolul discjpolilor sau al elevilor școlii. al
acelui înalt „stat major" în detaliile
căruia nu ne-am propus să intrăm,
încheiem această succintă discuție
subliniind doar faptul că un adevă
rat maestru șef de școală va fi în
totdeauna și un luptător activ pen
tru binele nației, pentru înfăptuirea
programelor de multilaterală dezvol
tare a patriei noastre socialiste.

Prof. univ. dr. docent
Constantin ANASTASATU

—
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Tradiții culturale muncitorești
Combinatul petrochimic Pitești.
Gigantul industrial domină de pe
platforma lui naturală orașul din
vale, respiră trepidant și fără opri
re, ca o ființă vie, pentru a trimite
economiei naționale produse esenția
le de multe miliarde. Două sint atuurile existenței lui : petrolul și oa
menii. Sau invers, deoarece in lipsa'
unui termen celălalt nu se justifică.
Lucruri complexe, uneori extrem de
dificile în această industrie in per
manentă revoluție științifică au de
rezolvat oamenii de aici,' incit timpul
de muncă este cronometrat cu preci
zie. Și e normal să fie așa într-o
organizare modernă.
Cititorii mai stăruitori iși amintesc,
probabil, de unele cărți unde erau
sfătuiți sau chiar persiflați acei oa
meni dispuși să reducă viața unei
mari întreprinderi doar la munca di
rectă, obturind posibilitățile de mani
festare a tuturor posibilităților uma
ne, sărăcind chiar viața. Era, desigur,
o imagine simplistă, contrazisă de
vechile tradiții culturale ale munci
torimii românești, de marile ei dis
ponibilități spirituale. în acești ani
aceste tradiții nu numai că s-au păs
trat, dar s-au și dezvoltat impetuos,
s-au îmbogățit cu noi dimensiuni și
valori, tind să devină un fenomen de
masă cu implicații din cele mai be
nefice producției și oamenilor. Exemplele sint numeroase, poate cel
mai exact „măsurate" de mulțimea
laureaților
Festivalului
național
„Cintarea României" care au ca loc
de muncă o întreprindere.
Cei de la combinatul petrochimic
se numără printre aceștia. Desigur,
cum arătau factori de răspundere
in acest domeniu din întreprin
dere, viața culturală nu se opu
ne activității economice, nu afec
tează producția, ci, dimpotrivă,
o
susține prin virtuțile ei educative și
prin dezvoltarea unor posibilități de
mai bună cunoaștere și comunicare
între oamenii din întreprindere. Or
ganizația de partid, conducerea în
treprinderii au înțeles, deopotrivă cu
oamenii muncii de aici, însemnătatea
deosebită a susținerii unei vieți cul
turale și artistice făcute cu resurse
pronrii.
..Resursele" sint intr-adevăr deo
sebite. adică cei aproape nouă mii
de muncitori, de operatori chimiști,
mecanici, electricieni, ingineri, automatiști. tehnicieni, economiști etc.,
adică o paletă socio-profesională
foarte diversă și de inaltă' calificare,
oameni in majoritate tineri, deschiși
spre cultură și apți. la rîndul lor. să
facă cultură. Concentrată organizato
ric in jurul unui club de incintă, ac
tivitatea culturală are o vitalitate re

Studenți oi Facultății de hidrotehnică a Institutului politehnic „Gh. Asachi"
din lași în fața machetei unui nou obiectiv hidrotehnic
. \
Foto : E, Dichiseanu

adevărate, semnificative, repre
zentative, definitorii. Cum să fie
„reprezentative" și „definitorii"
nestatornicia, provizoratul, mersul
pe două cărări sau „nonconformismul" obstinat devenite locuri co
mune in unele romane și povestiri
despre tineret?! Și'aici au apărut
o serie de clișee care încep să se
repete de la un volum la altul :
ekeursia sau hoinăreala, „navetismul"
sentimental.
ridiculizarea
obositoare a
ruralismului sau
boema rustică, mediile marginale,
„neinregirnentate", travestirea in
scopuri protectoare a purității în
ironie și sarcasm ori. minciuna cu

funcție „securizantă", de genul acesta : «„Dorm cu
propria mea
mamă în același pat. Maică-mea
mă spală pe cap și acuma, maicămea mă piaptănă, maică-mea îmi
leagă șireturile de la pantofi". „Și
tu ce faci?". „Creez". „După aseme
nea timpenii ea va tăcea și te va
tine și mai strins de braț. Este
formidabilă plăcerea aceasta a fe
meilor de a se lăsa strivite. O stri
vire mai ceva decit dacă i-ai fi
spus că te-ai culea cu Sophia Lo
ren..."» în general se scontează
mult în asemenea bucăți pe efec
tul unor țipete „reale", „adevăra
te", „nemachiate"... Cît de persis
tent este insă acest efect, sint me
morabile personajele care se mișcă
și vorbesc aici ? — iată întrebări
deocamdată fără răspuns. Firește,
adesea simți sub o asemenea „cru
zime" verbală pojghița subțire a
unor suflete fragile, care se zbat
neliniștite, unor temperamente șo
văitoare și neprecizate, prea delica
te spre a lua, cum se spune, viața
în piept. Nu susținem cituși de pu
țin că nu s-ar putea — cum se intimplă într-o nuvelă — ca un tînăr
aspirant la glorie literară, abia ieșit
pe poarta
facultății,, să ia calea
unui sătuc de munte, unde, sperind Să trăiască precum Robinson,

meni. „Sintem foarte, foarte sufletiști, adăuga Mircea Dobrescu, lăcă
tuș mecanic. Formația noastră de
teatru, deși nouă,. s-a angajat intr-un
repertoriu serios, actual și viabil. Am
jucat, de pildă, „Cadoul" de Paul
Everac. Ne-am confecționat cu pro
priile mîini, după ideile noastre, de
corul. Cind ne alegem repertoriul,
primele lecturi devin adevărate dez
bateri, pentru că facem totul in
ideea de a ieși ceva bun".
„De a ieși ceva bun" exprimă deo
potrivă un scop și un ideal al aces
tor oameni pentru care preocupările
artistice înseamnă spor de cunoaște

marcabilă, cu izbînzi notabile. An
samblul folcloric „Chindia", cu 80 de
membri, corul de femei cu 120 co
riști, grupul vocal folcloric, o for
mație de călușari, brigadă artistică,
formație de muzică ușoară, cenaclul
literar „Metamorfoze",. un cerc de
artă plastică, o formație de teatru și
un cineclub spun multe prin insăși
existența lor, care grupează sute de
oameni de vîrste și profesii diferite
in spațiul unor pasiuni, a) unor vo
cații. Am încercat să cunoaștem pe
unii dintre aceștia tocmai in ipostaza
lor inedită de participanți la viata
culturală, de făuritori de cultură pen

însemnări despre viața cultural-educaiivă
de ia Combinatul petrochimic Pitești
re. Dominanta lor etică se potențează
deplin prin mijlocirea frumosului
tocmai pentru că au ajuns să ințeleagă „că frumoase sint numai lu
crurile ieșite din puteri omenești",
din munca lor dusă cu pasiune la
împlinire. Pentru Cezar Marinescu,
operator chimist, sculptura, desenul
par a nu avea nici o legătură cu pro
fesia lui. Și totuși... „Sculptura cere
și ea multă muncă. Pasiunea mă obligă să fac lecturi diverse, să văd
expoziții, să ascult muzică. Arta se
apropie de profesia mea prin emoție
și meseria nu exclude în nici un fel
cultura, dimpotrivă, aceasta mă face
mai complet, cu un orizont mai larg
și mai multă înțelegere. Colegii se
interesează de munca noastră, o pre
țuiesc, discută probleme de artă".
Activitatea acestor pasionați vine
adesea in întîmpinarea nevoii de umanizare a ambientului industrial.
De pildă, au făcut machete pentru o
lucrare de artă simbolizînd progresul
pe care ar dori s-o amplaseze în ini
ma combinatului ca o prelungire a
artei în peisajul industrial. Membrii
cineclubului „Valențe" au făcut un
film despre dezvoltarea combinatu
lui. s-au preocupat să popularizeze
creația științifică și tehnică, produ
sele noi,. pe inovatori, pentru mai
buna lor cunoaștere. Filmul în spri

tru a înțelege mal mult din geneza
acestei participări.
„La început am fost solicitată să
cînt în corul feminin, apoi am îndră
git muzica, rememora Doina Radu,
desenator tehnic, drumul ei de peste
șapte ani în această formație artistică
binecunoscută. Dacă nu aș fi fost so
licitată nu aș fi făcut niciodată mu
zică. Avem un repertoriu bogat de
cintece patriotice și revoluționare,
prelucrări folclorice, piese culte. Gă
sesc satisfacții deosebite în ceea ce
fac, deși timpul consumat este des
tul de important. Simpla invitație de
la început s-a transformat treptat în
tr-o pasiune cu efecte pozitive asu
pra vieții și muncii mele".
Colega de formație, Magdalena Zaharia, tehnician proiectant, care face
parte din cor de la înființarea aces
tuia, afirmă : „Aștept cu nerăbdare
aceste activități devenite o adevărată
plăcere, deși nu. totul a mers lin, de
la început. A trebuit să învingem și
unele inerții, să facem eforturi de a
trece de la un repertoriu cu piese
ușoare la cele dificile, de. virtuozita
te. Am învățat multe, corespondăm
cu autorii, unii ne-au și dirijat. Am
urcat continuu printr-o muncă deo
sebită".
Pasiune .și muncă,-inițiativă și ac
țiune pare a fi motoul abestor oa

Circul București (10 41 05): Tom șl
Jerry la circ — 19
G Estrada Armatei
(sala
C.C.A.,
13 60 64): Atenție! Estrada în emisie
— 19

teatre.
® Teatrul
National (14 71 71.
sala
mică): Ploșnița — 19.30
© Filarmonica
..George
Enescu"
(15 68 75. sala Studio): „Treptele afir
mării artistice". Viorel Țepeș — pian
— 17.30; (Ateneul Român): Concert
simfonic. Dirijor: Remus Georgescu.
Solist: Dan Atanasiu — 19
0 Opera Română (13 18 57): Rigoletto
— 18
0 Teatrul de operetă (14 80 11): Li
liacul —• 18.30
O Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu.
14 75 46):
Unchiul Vania — 19: (sala Grădina
Icoanei. 11 95 44): Eunucul — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81): Mitică Po
pescu — 19
© Teatru] Foarte Mic (14 09 05): Ro
manță tîrzie — 19.30
0 Teatrul de comedie (16 64 60):
O
dragoste nebună, nebună, nebună —
19
O Teatrul ,.C. I. Nottara"
(59 31 03.
sala Magheru): Pădurea — 18.30
O Teatrul Giulești (sala
Majestic,
14 72 34): Bărbierul din Sevilla — 19
© Teatrul satiric-muzical ..C. Tănase"
(sala Savoy. 15 56 78): Belmondo al
Il-lea — 19
© Ansamblul
..Rapsodia română"
(13 13 00): Pe sub cetini la Izvoare —
.18
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70):
Se caută o stea — 18.30
© Teatrul ..Ion Creangă"
(50 26 55):
Mary Poppins — 9: Cenușăreasa —
15: Muzicanții veseli — 18
© Teatrul
..Țăndărică"
(15 23 77):
Puiul — 10: Nică fără frică — 16:
(sala din piața Cosmonautilor): Lun
gul nasului — l(j

să-și scrie liniștit marea operă ce
refuză să se nască in tumultul și
zgomotul cetății, al așezării urba
ne a cărei dezvoltare de „mare
oraș" va putea, cum credea in
1938 Al. Philippide, să ofere ro
manului un larg cimp de investi
gație : „Cită posibilitate de intri
gă. de variație, de neprevăzut ; în
aglomerația asta de zeci de orașe
care se ating, se întrepătrund și se
ramifică
unul în'altul, care se
deosebesc intre ele și formează în
același timp un tot : orașul mare!".
Desigur că un alt autor are și el
dreptul de a ne povesti drama unui
tinăr care nu prea știe ce vrea (se

Realismul și fascinația
marilor modele
absența „prejudecăților"... Un cro
nicar literar se întreabă cu cel mai
firesc aer din lume „cum altfel ar
putea fi risipiți (banii — n.n.) de
doi tineri burlaci decit umblind din
restaurant in cafenea și invers ?“ !
„Plăcerea consumării alcoolului e
minoră — e de părere același cro
nicar — în comparație cu plăcerea
de a sta de vorbă, plimbările prin
cafenele sint itinerante". S-ar putea
crede că un nou program literar
și-a propus mai larga valorificare
a virtuților umane stimulate de
localurile publice amintite. „Fap
tele petrecute în interiorul ei (al
unei cetăti universitare — n.n.)
sint. desigur — ne informează eru
ditul nostru — altele decit cele pe
trecute în vreo comună unde tine
rii suplinesc vreo catedră, o curtea
ză pe femeia de serviciu neglijată
de un sot bețiv, visează să serie
capodopere". Inspirate, probabil,
„din același mediu al cafenelelor"!
Sintem, cu asemenea „păreri lite
rare". departe de „idealismul" lui
Eminescu atunci cind se întreba,
retoric, „Nu se nasc glorii pe stra
dă și la ușa cafenelii ?“
Se va spune că locul, cadrul de
manifestare al personajelor rămîn
indiferente, cu condiția să aflăm
despre ele lucruri fundamentale.

■■ ■■ ■■■

Festivalul. Bsțîo^_ “™

membru corespondent al Academiei

atunci ? Moda aceasta este alimen
tată și încurajată de ușurința cu
care elementele pitorești și gestu
rile excentrice asigură un anumit
succes. Cu ce preț. ? Cu prețul de
formării unei realități, al compro
miterii unei categorii pe care noi o
știm altfel : pe șantiere și in
școli, în facultăți și întreprinderi,
o generație capabilă de atîtea per
formanțe despre care auzim sau
pe care Ie vedem în jurul nostru.
Uneori această modă este încu
rajată nu doar de edituri, dar și
de lauda binevoitoare a unor co
mentatori literari ce-și arată' ast
fel vederile largi, receptivitatea,

............ v..v.-..w»v.-..

mai întimplă), nu iubește, nu luptă,
dar se retrage la... mănăstire din
pricina asprimii vieții ori a mediu
lui. fugind „semănători st“ în sinul
naturii liniștite, departe de trepi
dația și ritmul iute al orașului.
Cit. de răspindite sint însă atari
frustrări și „retrageri" in schimnicie ? Este ..lumea" de vină că din
confruntarea speranțelor cu reali
tatea tinerii din unele pagini lite
rare cam dau
bir cu fugiții, la
munte sau la mănăstire ori in sinul
unei inexistente naturi tihnite și
paradisiace ?! Nici „lumea", dar
nici tinerii nu sint, firește, de vină,
ci de vină este schematismul unor
autori care aplică vechi clișee unei
realități noi. „Inadaptarea", clișeul
tînărului care intră in viață cu în
credere, dar e înfrînt și apoi plînge
pe ruinele speranțelor spulberate,
e veche in literatura română. Mo
delul ei — desigur, pornind de la
o realitate de mult perimată — este
in Dan de Al. Vlahuță. Cărnii Pe
trescu combatea de mult acest per
sistent clișeu : „Romancierul nu e
numai un artist, un tehnician, un
creator de armonii verbale ori de
descripții măiestrite etc. Dar e ceea
ce cu îndirjire și cu dezolare fată
de atita nepricepere repetăm de
ani de zile tinerilor noștri scriitori.

cinema
© 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
© 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
0 Sosesc păsările călătoare: VIITO
RUL (10 67 40) — 15: 17: 19
© 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) — 15: 18.30
@ Superpolițistul: SALA MICĂ
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: 1,1 :
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; 17: 19. Toți au
talent — 15: DOINA (16 35 38)
© O dragoste
ciudată: BUZESTI
(50 43 58) — 15: 17: 19
@ Persoană indezirabilă: DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15.30: 17.30: 19.30

Cu interminabila parafrază a iul
Dan al lui* Vlahută (...) cu o duzină
de eroi plîngăr.eți (Acolo șbzum și
plîriseiti etc.) nu poți crede că faci
literatură. Vei găsi cel mult o miedouă de notari comunali și agro
nomi care se lamentează la circiu
mă că ei
meritau o soartă mai
bună și care te citesc seara cu foc
personal, dar nu aceștia contează
in literatură". Au trecut de atunci
aproape șase decenii, lucrurile s-au
schimbat radical, in viață și în li
teratură, agronomii și alții „con
tează" ca public literar, dar unele
clișee au rămas și, cum se vede,
sint incă productive. Păcat !
întrebindu-se „de ce nu avem
roman", Cafnil Petrescu dădea,
această explicație la care cred că
putem mereu medita cu folos :
„Eroul de roman presupune un
zbucium interior, lealitate, convin
gere profundă, un simț al răspun
derii dincolo de contingentele obiș
nuite (.„) caractere monumentale
(...) acest gen nu se poate concepe
fără un anumit conflict dramatic.
Caracterul tare' e combativ, impet rialist. El țiu se poate conține. Ne* voia de luptă e pentru el vitală.
De aici destinul tragic și tumultuos
al eroilor Iui Balzac, Dostoievski
ori Tolstoi. Romanul e luptă, cioc
nire de caractere. Fără temeritate,
fără aventură, fără ciocnire nu
există
conflict, fără conflict nu
există destin și fără destin nu exis
tă roman".
s
Romanul românesc de azi con
ține multe dintre aceste caracteris
tici, răspunde in mare măsură exi
gențelor autorului lui Danton, este
analitic, expune o galerie de eroi
„combativi", suflete „zbuciumate",
militante, conștiințe minate de
înalt simț al răspunderii și de con
vingeri profunde. Dar „caractere
monumentale" ? Destine „tragice și
tumultuoase" ? Cu aite cuvinte :
forța de a construi personaje me
morabile, exponențiale, tipuri pu
ternice, reprezentative, în stare să
iasă din paginile cărții și să popu
leze lumea reală, să o contamineze
prin fascinația modelelor propuse.
Estetica noului roman pare să ex
cludă din preocupările ei o ase
menea problemă. Ea vrea oameni
obișnuiți, mărunți, fără aureolă.
Acordă o mare atenție mijloacelor,
tehnicii de lucru, procedeelor ar
tistice, in special unora care le
contestă — prin parodiere — pe
cele tradiționale. Evitarea — pro
gramatică ? — a figurilor' repre

jinul producției începe și aici, deși
incă timid, să devină o realitate.
Derularea activității culturale In
complexul angrenaj economic al în
treprinderii se realizează concomitent
cu procesul de formare al oamenilor
și de perfecționare a activității pro
fesionale. Biblioteca cu cele aproape
20 de mii de volume și zece biblioteci
volante are incă puțini cititori perma
nent, ceva peste o mie, dar cererea
de carte substanțială e in continuă
creștere. Ea oferă cunoștințe tehnice
și lecturi beletristice, material bogat
pentru montaje literare. Soții Elena
și Emilian Ion, de profesii electri
cian și, respectiv, laborant, au în car
te și in scenă prieteni de viață. Aici
s-atr cunoscut, mai iutii la brigada
artistică, apoi s-au căsătorit : „Dacă
spunem că activitatea culturală este
a doua noastră natură nu facem decît
să recunoaștem dorința noastră de a
ne exprima deplin. Am făcut un
montaj din schițele lui Caragiale, re
cital liric cu „împărat și proletar" al
marelui Eminescu, cu poezii de mare
adîncime din Arghezi, Blaga, Geo
Dumitrescu etc. Activitatea noastră
culturală are scopul să ne facă mai
buni, să ajungem la o consonanță de
sentimente".
Citadela piteșteană nu oferă-numai
produse de inaltă calitate, ci și ca
drul necesar formării unor oameni
cu înaltă conștiință și responsabilita
te civică. Prin retortele lui se disti
lează și acele esențe umane greu de
cințărit, însă sesizabile in climatul de
muncă, în gradul de integrare profe
sională, de armonizare a omului cu
mediul și cu sine însuși. Profilurile
schițate aici vin să dovedească exis
tenta unui potențial care trebuie pus
tot mai mult în lumină cu sprijinul
tuturor factorilor din întreprindere
și municipiu, în primul rînd al orga
nizației de partid și sindicale, pentru
că aparținind unui domeniu de virf
al economiei și oamenii ce-i dau pro
filul au calități înalte ce se cer în
continuare și stăruitor cultivate, ca
sprijin al formării profesionale, dar
mai cu seamă morale și civice, de oa
meni integri ai timpului nostru.

Em5I VASILESCU
Gheorqhe CÎRSTEA
e

Moștenirea: PROGRESUL (23 94 10)
— 15: 17; 19
@ Așa bunic, așa nepot: UNION
(13 49 04) — 11 ; 13: 15; 17; 19. GRA
DINA GLORIA (47 46 75) — 18,30
0 Steaua dimineții: UNION — 9
© Toată lumea este a mea: PACEA
(71 30 85) — 14.30; 19. GRADINA 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
© Confidențe: GRIVITA (17 08 58) —
9: 11; 13: 15: 17: 19,15
0 Piedone în Egipt: DACIA (50 35 94)
— 9: 11: 13: 15: 17: 19
O Cei șapte fantastici:
FEROVIAR
(50 51 40) — 9: 11: 13: 15: 17: 19, GLO
RIA (47 46 75) — 9: 11,15: 13.30: 15.45:
18: 20.15. CULTURAL (83 50 13) — 9:
11.1-5: 13.30: 15.45: 18: 20,15, GRĂDINA
ARTA (21 31 86) — 19,30
@ Clinele electronic; LIRA (31 71 71)
— 15: 17: 19
O 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
0 Campionul: FLOREASCA (33 29 71)
— 9: 12: 16; 19
© Călărețul
electric:
MIORIȚA
(14 27 14) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19. PLA
CARĂ (20 33 40) — 9: 11 : 13: 15: 17.15:
19.30
© Cursa infernală: ARTA (21 31 86)
— 9: 11: 13: 15: 17: 19
© Un comisar
acuză:
GRĂDINA
AURORA (35 04 66) — 18.30
© Legenda
dragostei:
GRĂDINA
FEROVIAR (50 51 40) — 18.30
© Paloș contra
paloș: GRĂDINA
PARC HOTEL (17 08 58) — 18.45

zentative, a „caracterelor monu
mentale" cerute de Camil Petres
cu și impuse de mari opere ale li
teraturii de pină azi
(Rebreanu,
Sadoveanu, Camil Petrescu, el in-l
' suși. Marin Preda ș.a.) poate să
ascundă, in unele cazuri, o lipsă!
de vocație. Iar in ironia față de
„clișeele" narațiunii clasice ori.
tradiționale, față de atitudinea
„demiurgfcă", „auctorială" să nu
vedem oare nici o fărimă de in
vidie profesională, o formă de a
rivni la un fruct de neatins ori
foarte greu de ajuns ? Și atunci nu
este „revolta" lor artistică o formă
mai curioasă de iubire?! Tinerii
prozatori de. azi, însă nu numai ei
intr-o firească tentativă de innoire, cu unele rezultate care le conffirmă talentul și forța de creație,
pun în discuție, între multe altele,
povestirea, dinamitincl-o cu o sea
mă de procedee mai mult sau mai
puțin insolite. Dar credem că fără
personaje puternice și exemplare,
fără povestirea menită să înfățișe
ze ciocnirea, confruntarea „caracte
relor monumentale", romanul va fi
mai puțin solicitat, gustat ele citi
tori, prețuit. Căci nevoia de mo
dele, de eroi exemplari nu este
doar o expresie a funcției educati
ve a literaturii, ci una dintre cele
mai caracteristice forme de exis
tență ale spiritului uman. Nu-și
fixează privirea, sus, in orizontul
marilor modele cei lipsiți de origi
nalitate. cei fără imaginație, ci,
dimpotrivă, spiritele superioare,
oameni care sint dornici de per
fecțiune, care aspiră la desăvirșire și știu că
acest lucru ar fi
aproape imposibil fără repere sti
mulative, fără marile creații me
morabile, cu o importantă funcție
de orientare.
Societatea românească de azi,
dinamică și clocotitoare, oferă cu
dărnicie imaginea unor eroi ai
muncii complecși, trăindu-și cu
patos viața în această epocă frămintată, aducindu-și contribuția la
făurirea unor opere monumentale
și fiind ei înșiși, dacă sint priviți
in totalitatea existenței și mani
festărilor lor, acele „caractere mo
numentale" la care visa Camil Pe
trescu. Trebuie numai atitudinea,
dar și aptitudinea demiurgică, in
tr-adevăr creatoare, spre a-i pro
pune ca modele viabile, ca tipuri
reprezentative ale acestui timp.

C. STANuSCU

/
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Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU

, Survolind teritoriul Republicii Socialiste România, în drum spre Repu
blica Elenă, unde voi efectua o vizită oficială de stat, vă transmit dumnea
voastră și tuturor cetățenilor țării dumneavoastră salutările mele cele mai
cordiale.
Cu această ocazie, adresez Partidului Comunist Român și poporului
român cele mai bune urări de noi succese în făurirea societății socialiste,
in interesul socialismului și păcii.

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși,
Permiteți-ne ca, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist
Bulgar, ai Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Popu
lare Bulgaria, în numele poporului bulgar și al nostru personal, să vă mul
țumim călduros dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist
Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România,
poporului frate român pentru felicitările și urările cordiale pe care ni le-ați
adresat cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a victoriei revoluției socia
liste din Bulgaria,
Avem convingerea că raporturile româno-bulgare se vor dezvolta și
aprofunda in continuare, în interesul popoarelor noastre, consolidării comu
nității socialiste, cauzei socialismului și păcii în lume.
Vă dorim dumneavoastră și tuturor oamenilor muncii din România noi
succese in înfăptuirea hotaririlor celui de-al XIII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, în edificarea societății socialiste multilateral dez
voltate în țara vecină — România socialistă.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist Bulgar,
Președintele Consiliului de Stat
al Repttblicii Populare Bulgaria

GRIȘA FILIPOV
Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Bulgaria

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Socialist Unit din Germania,
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Democrate Germane

Cronica zilei
Cu prilejul încheierii misiunii sale
în țara noastră, ambasadorul Repu
blicii Populare Benin, Paul Kpoffon,
a oferit, miercuri după-amiază. o re
cepție.
Au participat Constantin Oancea,
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai altor minis
tere și instituții centrale.
Au luat parte șefi de misiuni di-

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ

plomatice acreditați în țara noastră,
membri ai corpului diplomatic.
La invitația Comitetului Național
pentru Apărarea Păcii, o delegație a
Consiliului național pentru pace și
solidaritate din Republica Irak, con
dusă de dr. Issam Abid Aii, secretar
general adjunct al consiliului, a
efectuat o vizită in România.
Delegația a avut convorbiri la Co
mitetul național pentru apărarea
păcii, Universitatea București, Insti
tutul politehnic, Liga română de
prietenie cu popoarele din Asia și
Africa, Consiliul județean Prahova
al F.D.U.S.; a vizitat obiective social-culturale din Capitală și județul
Prahova.

Tovarășului KIM IR SEN

i

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist
Român, al poporului român și al meu personal, vă adre
sez dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului
Muncii din Coreea, comuniștilor și poporului coreean, un
salut cordial și cele mai calde felicitări cu prilejul celei
de-a 40-a aniversări a creării Partidului Muncii din
Coreea. .
Crearea partidului revoluționar al clasei muncitoare a
constituit un eveniment de importantă istorică în lupta
grea si îndelungată desfășurată de poporul coreean împo
triva dominației imperialiste și asupririi feudale, pentru
eliberarea națională și socială. Sub conducerea Partidului
Muncii din Coreea, în frunte cu dumneavoastră, clasa
muncitoare, masele populare au înfăptuit cu succes revo
luția democratică antifeudală și antiimperialistă. deschizind calea unor adinei transformări revoluționare, a edifi
cării noii orînduiri sociale in partea de nord a Coreei.
Aplicind neabătut linia politică a partidului de făurire
a unei economii naționale independente, bazată pe o in
dustrie puternică și o agricultură modernă, comuniștii,
oamenii muncii din Republica Populară Democrată Co
reeană au transformat tara într-un stat socialist înfloritor,
in plin proces de dezvoltare pe toate planurile vieții ma
teriale și spirituale.
Poporul român se bucură sincer de marile realizări

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

UN DRUM GLORIOS DE LUPTĂ

Comuniștii, oamenii muncii din
R.P.D. Coreeană sărbătoresc astăzi
împlinirea a , patru decenii de la
în organizarea Ministerului Sănă
crearea Partidului Muncii din Coreea
tății. la Rimnicu Vilcea a inceput,
— forța politică conducătoare a po
miercuri, un program de perfecțio
porului din această țară. Congresul
nare a cadrelor medicale din județ,
de constituire a partidului, desfășu
care are ca problematică reducerea
rat la 10 octombrie 1945', la Phenian,
mortalității infantile, imbunătățirea
din inițiativa tovarășului Kim Ir
asistentei medicale acordate prin
Sen, in condițiile avintului politic al
cabinetele de întreprindere, precum
maselor, eliberate de jugul colonial,
si a celei cu caracter profilactic.
s-a înscris astfel ca un eveniment de
O acțiune similară, la care iau parte
mare
însemnătate în dezvoltarea re
medici din județele Covasna. Dolj,
voluției coreene, deschizind o nouă
. Harghita. Dîmbovița, se desfășoară
perspectivă luptei poporului coreean
la București. Ea are ca scop apro
pentru eliberare națională și socială,
fundarea tratamentelor gerontologice
pentru înfăptuirea aspirațiilor sale de
specifice prevenirii și combaterii
independență și progres.
afecțiunilor caracteristice bătrineții.
La Iași . s-a încheiat cursul de per
Astăzi, se poate aprecia, pe drept
fecționare destinat cadrelor medica
cuvint, că toate marile realizări
le ce lucrează in domeniul ocrotirii
care au schimbat din temelii condi
mamei și copilului. De asemenea,
țiile de viață ale maselor, toate
anul acesta, la București, Iași, Ti
succesele dobindite de R.P.D. Co
mișoara vor fi organizate noi forme
reeană în dezvoltarea sa economicosocială sint indisolubil legate de po
de perfecționare a medicilor in do
meniul acupuncturii.
litica Partidului Muncii, de gindirea
și activitatea practică a conducătoru
(Agerpres)
lui său, tovarășul Kim Ir Sen. Sub
conducerea Partidului Muncii, în
partea de nord a Peninsulei coreene
a fost înfăptuită revoluția democra
tică, antiimperialistă și antifeudală,
iar apoi revoluția socialistă. Făcînd
dovada remarcabilelor sale însușiri
20.00 Telejurnal
creatoare,
poporul R.P.D. Coreene a
20.20 Actualitatea In economie
obținut rezultate de seamă în apăra
20,30 Imagini din R.P.D. Coreeană (co
rea și consolidarea cuceririlor sale
lor). Documentar
20.40 Efigii ale muncii (color)
revoluționare, in construirea orîndui20,55 Amfiteatrul artelor. Revista TV a
rii socialiste.
..Ctntării României”
Așa cum se știe, poporul coreean
21,20 Invitație in Studioul de concerte
a fost nevoit să-și întrerupă activi
al Radioteleviziunil. Deschiderea
stagiunii muzicale (color)
tatea constructivă, ca urmare a răz
Telejurnal
boiului din perioada 1950—1953, Cu
închiderea programului
aceeași însuflețire cu care au luptat
pentru apărarea patriei și salvgarda
rea ființei naționale, masele largi
populare, organizate de Partidul
Muncii, au acționat cu toate forțele
>
pentru vindecarea rănilor pricinuite
- de'.războȚ:ș,i,:;au(;'țrecut cu și, mai mult,
elan la înfăptuirea mărețelor planuri
Institutul ile meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pen
de'dezvoltare multilaterală a țării pe
tru intervalul 10 octombrie, ora 20 — . calea noii orînduiri.
13 octombrie, ora 20. In țară: Vremea
Aplicind adevărurile generale ale
va continua să se răcească ușor. Cerul
socialismului științific la condițiile
va fi variabil, cu înnorări mai accen
tuate in nordul țării, unde vor cădea
concrete, Partidul Muncii a sădit jn
ploi locale ce vor avea și caracter de
rîndul maselor ideile „Ciuce”. al căror
aversă. In rest, ploi si burnițe izolate.
sens, definit de tovarășul Kim Ir
Vintul va sufla slab nină la moderat,
Sen. constă în „materializarea spi
cu unele intensificări în zona de mun
ritului de independență și creator",
te si in estul , țării. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre minus 2 si
„rezolvarea tuturor problemelor puse
plus 8 grade. Iar maximele între 10 și
in cadrul luptei revoluționare și al
20 de grade, local mai ridicate în sud.
operei de construcție, în principal
Către sfirșitul intervalului, local.
in
prin propriile forțe, în concordanță
nordul si centrul tării, se va produce
cu situația reală a țării”.
brumă. Pe alocuri, ceată slabă.
In
București: Vremea va continua să se
în spiritul acestei orientări, parti
răcească ușor. Cerul va fi temporar
dul a concentrat eforturile poporului
fioros, favorabil ploii de scurtă dițraspre înfăptuirea industrializării, ca
tă. Vintul va sufla slab Dină la mo
temelie materială a dezvoltării inde
derat. Temperaturile minime vor osci
la între 6 st 9 grade, iar maximele in
pendente a țării. De-a lungul anilor,
tre 18 si 20 de grade. Dimineața
si
în R.P.D. Coreeană au apărut nu
seara, ceată slabă.
meroase centre industriale, prin con
struirea unui mare număr de între
prinderi din cele mai diverse ramuri,
ritmul înalt de dezvoltare asigurînd
in prezent realizarea, în mai puțin
de o zi, a echivalentului producției
întregului an 1946. Beneficiind de o
bere va avea loc intre 10 și 13 octom
bază tehnică modernă, o puternică
brie, Ia Budapesta, cu participarea a
dezvoltare a cunoscut agricultura so
260 de sportivi din 37 de tării Din
țara noastră concurează șase spor-,
cialistă. Succese de seamă s-au ob
ținut in înflorirea învățămîntului,
tivi. .Competiția va începe azi, cu
întrecerile preliminare la categoriile
științei, culturii, in ridicarea nivelu
48 kg, 57 kg, 68 kg, 82 kg, 100 kg.
lui de trai al poporului.
Finalele se vor disputa simbătă și
Cel de-al VI-lea Congres al parti
duminică.
dului, din decembrie 1980, a stabilit
noi
obiective importante privind
TENIS. în ziua a doua a turneu
lui internațional de tenis de la
★
Toulouse au fost înregistrate urmă
Cu prilejul celei de-a 40-a ani
toarele
rezultate :
Ilie Năstase
versări a creării Partidului Muncii
(România) — Alessandro de Minicis
din Coreea. însărcinatul cu afaceri
(Italia) 6—3, 1—6. 6—3 ; Jaro Naad-interim
al R.P.D. Coreene la
vratil — Stanislas Birner 6—3. 6—3 ;
București. Mun Ben Sam, a organi
Libor Pimek — Pavel Slozil 6—0,
zat. miercuri, la sediul ambasadei, o
7—6 ; Tomas Smid — Tarik Benhagală de filme, urmată de cocteil.
biles 6—4. 6—0 și Thierry Tulasne —
Au participat tovarășii Emil Bobu,
Michael Westphal 6—0. 6—2.
membru al Comitetului Politic Exe'ir

A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
•DIN VEȘTILE TRANSMISE'ÎERlȚDE|gQR^SPONBENȚIÎ„SCÎNTEII?,
BORZEȘTI : Suplimentar

200 milioane IcWh
energie electrică

Cluj-Napoca. tn stadii avansate de
execuție se află alte 1 500 de apar
tamente, lucrările pentru creșterea
debitului de alimentare cu apă a
municipiului Turda și orașului
Cimpia Turzii, precum și alte
obiective economice și social-culturale. (Marin Oprea).

Oamenii muncii din cadrul Tntreprinderii electrocentrale Bor___
zești desfășoară o rodnică activi
tate pentru sporirea continuă a
PRAHOVA :
producției de energie electrică. Ur
mare a măsurilor întreprinse pen
Tehnologie
modernă,
tru îmbunătățirea
indicelui de
exploatare a agregatelor și insta
de înaltă eficiență
lațiilor din centrale, in perioada
care a trecut din acest an ei au
La întreprinderea de utilaj pe
produs și livrat suplimentar eco
trolier și reparații Teleajen
ți n
nomiei naționale o cantitate
de
accent deosebit in acțiunea de ecopeste 200 milioane kWh energie
nomisire a metalului se pune pe
electrică, din care 58,4
milioane
modernizarea și aplicarea unor
kWh in centralele
__________ pe cărbune.
tehnologii noi, mai ales în sectoa
Cantitatea de energie electrică pe
rele calde. De curind, o nouă teh
cărbune obținută suplimentar de
nologie de fabricație — concepută
la începutul anului este echivalen
de specialiștii unității — s-a apli
tă cu producția pe o lună a cen
cat in secția de turnătorie, cu re
tralei Onești. La această dată, în
zultate excelente. Este vorba de
toate unitățile întreprinderii se fac
turnarea centrifugală a aliajelor
pregătiri în vederea bunei funcțio
neferoase la reperele pentru cămă
nări pe timpul iernii. A fost spo
șile cilindrilor , și segmenților de
rită capacitatea tunelului de dez
pistoane, a bucșelor, a coliviilor
ghețare a cărbunelui și au fost . rulmenților grei și altele. Această
aduse îmbunătățiri utilajelor
de
nouă tehnologie determină o eco
preluare și transport. (Gh. Baltă).
nomie anuală de aproape 120 tone
metale neferoase. Totodată, calita
tea pieselor este mult mai bună.
CLUJ : Noi edificii
(Constantin Căpraru).

social-edilitare

MEHEDINȚI : Preocupări
Colectivul Trustului
antrepriză
generală
de
construcții-montaj
pentru recondiționarea
Cluj a realizat și dat în folosință, .
de Ia începutul anului și pină
pieselor de schimb
acum, în localitățile județului, aproape 2 400 noi apartamente. Este
Și in județul Mehedinți se depun
dc remarcat faptul că această uni
zi de zi eforturi susținute pentru
tate de coristructii-montaj, dețină
recuperarea, recondiționarea și retoare a titlului de Erou al Muncii
folosirea pieselor de schimb. în
Socialiste, a construit in actualul
această amplă acțiune se află an
cincinal, pină la această dată, peste
gajați mii de ingineri, tehnicieni,
22 300 apartamente. Totodată, au
maiștri și muncitori cu înaltă cali
fost construite și predate beneficia
rilor in acest an o nouă școală, cu
ficare. Pină la această'dată, la ni
16 săli de clasă, in municipiul Dej
velul economiei județului s-au re
și o altă școală, cu 8 săli de clasă,
condiționat piese și subansamble
in orașul Gherla, 7 370 metri păin valoare de peste 38 milioane lei,
trați spatii comerciale și de pres
ceea ce echivalează cu aproape 31
tări servicii pentru populație, un
la sută din consumul intern de pie
atelier de microproducție pentru
Centrul de cercetări și proiectări
se de schimb. Rezultate deosebite
corpuri abrazive din municipiul
au obținut colectivele de la Com-

binatul de celuloză și hirtie, între
prinderea de anvelope. întreprin
derea de construcții navale și pre
lucrări la cald, întreprinderea de
vagoane, întreprinderea mecanică
armături și pompe din DrobetaTurnu Severin. Șantierul naval din
Orșova și unitățile care aparțin
Trustului județean pentru mecani
zarea agriculturiț. (Virgiliu Tă
tarii).

BRAȘOV :

Autoșasiu modern
pentru intervenția la sonde
La cererea Institutului de cerce
tări științifice și inginerie tehnolo
gică pentru utilaj petrolier din
Ploiești, specialiștii Centrului de
cercetări științifice și inginerie
tehnologică pentru autovehicule
Brașov au realizat un autoșasiu
destinat activității de intervenții la
sondele de țiței și gaze. Autoșasiul
urmează să fie dotat cu echipa
mente de cimentare a sondelor și
pentru alte operații specifice acti
vității de intervenții, renunțindu-se
in felul acesta la imporiul. unor
asemenea utilaje. Performanțele
tehnico-funcționale
ale
noului
autoșasiu il situează la nivelul pro
duselor similare străine cele mai
moderne. (Nicolae Mocanu).

ARGEȘ : Folosirea
de noi surse energetice
Prin grija Consiliului popular
județean Argeș, in unități agricole
și șâolare, precum și în gospodă
riile populației din mediul rural se
află in funcțiune 64 de instalații de
biogaz, cărora li se vor adăuga,
pină la finele anului, încă 37 de
astfel de instalații. Cu bune rezul
tate în producerea și folosirea bio-~
gazului se înscriu stațiile de epu
rare a apelor din Pitești, Curtea
de Argeș, Cimpulung și Costești,
care au contribuit pină acum la
economisirea a circa 2 000
tone
combustibil convențional. (Gheorghe Cîrstea).
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INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Ieri, pe Stadionul mu
nicipal din Cluj-Napoca, in prezența
a 20 000 de spectatori, s-a disputat
meciul amical de fotbal dintre se
lecționatele orașelor București și
Sofia. Fotbaliștii români au obținut
victoria cu scorul de. 4—1 (2—0).
Autorii golurilor : Mateuț (2). Pițurcă și Damaschin I pentru bucureșteni ; respectiv. Sadkov (din penal ti).
Selecționata orașului București a în
ceput jocul cu următorul „11“ : Lung
— Negrilă, Iovan. Iorgulescu. Ungureanu — Mateuț, Bdloni, Klein —
Rednic Geolgău, Pițurcă. în repriza
secundă au mai evoluat Moraru,
Zare. Andone, Belodedici. Văetuș,
Irimescu și Damaschin I.
TENIS DE MASĂ. La campiona
tele balcanice de tenis de masă de
la Pleven, proba feminină de sim
plu a fost cîștigată de sportiva ro
mâncă Maria Alboiu, care împreună
cu Otilia Bădescu și-a adjudecat și
proba de dublu. M. Florea și A.
Fejer au terminat învingători in
proba de dublu bărbați.
LUPTE. Cea de-a 23-a ediție a
campionatelor mondiale de lupte li-

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
Duminică, 13 octombrie 1985,
Administrația de Stat Loto-Pro
nosport organizează o nouă
TRAGERE
EXCEPȚIONALA
PRONOEXPRES, oferind participanțiior alte noi posibilități
.........
de a putea intra in posesia unor
importante ciștiguri: in AUTO‘’ww
TURISME „DACIA ____
1300“ (la
ambele faze ale tragerii), mari
stime de bani, precum și
excursii in R. P. Ungară. Se efectuează 6 extrageri, cu un to
tal de 42 numere extrase, ciștigurile acordîndu-se pe 13 cate
gorii. Se poate ciștiga și cu 3
numere din 6 sau 8 extrase. Bi
letele, de 25 lei varianta parti
cipă la toate cele 6 extrageri.
Simbătă 12 octombrie este
ULTIMA ZI DE PARTICIPA-

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES
DIN 9 OCTOMBRIE 1985

15 18 41 36 13 8
Extragerea I :
Extragerea a Ii-a : 37 1 22 39 12 26
Fond general de cîștiguri : 909 429
lei din care 149 542 lei report' la ca
tegoria I.

i

Devenită tradițională, „Săptămîna economiei” va fi organizată și
în acest an de Casa de Economii
. și Consemnațiuni între 25 și 31 oc
tombrie. Ultima zi — 31 octombrie
— coincide cu „Ziua Mondială a
Economiei”. Stadiul pregătirii ac
țiunilor și manifestărilor care vor
avea loc in întreaga țară in peri
oada 25—31 octombrie a fost ana
lizat de Comisia centrală pentru
sprijinirea acțiunii de economisire
in cadrul unei ședințe care a avut
loc ieri la Ministerul Finanțelor și
la care au participat membri ai
conducerii unor ministere, instituții
centrale, organizații de masă și
obștești, reprezentanți ai presei și
Radioteleviziunii. Totodată, au fost
prezentate rezultatele înregistrate
în dezvoltarea procesului de econo
misire în acest an și s-au stabilit
noi măsuri pentru amplificarea ac
țiunii de economisire organizate de
Casa de Economii și Consemna
țiuni.
Datorită dezvoltării in ritm sus
ținut a economiei naționale, creș
terii venitului național și spori
rii sistematice, pe. această bază, a
nivelului de trai al tuturor cate
goriilor de oameni ai muncii, sol
dul general a! economiilor popu
lației — indicator important al ac
tivității C.E.C. — este în prezent
de 17,2 ori mai mare decit in 1965.
Anul acesta, pină la 1 octombrie,
s-a realizat o creștere de sold cu
73,5 la sută mai mare decit cea ob
ținută in aceeași perioadă a anu
lui trecut.
Concomitent cu sporirea sumelor
depuse pe diferite instrumente de
economisire, a crescut și numărul
depunătorilor, fapt ce ilustrează că
spiritul de economie pătrunde tot
mai mult în rindurile cetățenilor de

dobindite de poporul frate coreean in
structiâ socialistă și-i urează din toată
noi si strălucite victorii în îndeplinirea,
de-al VI-lea Congres al partidului, in fiton7
noi. libere și prospere pe părnintul patr!,11?
tntre Partidul Comunist Român si PartP?
Corcea, între popoarele român si coreean 1J
trainice relații de prietenie, solidaritate și ci
s-au cimentat in lupta revoluționară pentru
societăți, s-au dezvoltat continuu, sub impu
al intelegertlor convenite cu prilejul întilni.
de la București și Phenian. îmi exprim cor.
apropiata vizită in Republica Populară Derr,
■ reeană. convorbirile pe care le vom avea îmi
constitui o nouă expresie a dorinței comune d
la un nivel și mai înalt aceste tradiționale rel
Întări și mai puternic colaborarea si cooperarea
coreeană în interesul popoarelor noastre, al cauz
lismului. păcii și progresului in lume.
De ziua glorioasei aniversări, vă adresez dumneax
dragă tovarășe Kim Ir Sen. comuniștilor și pol
coreean prieten cele mai bune urări de succes în in
activitate de construcție socialistă, în lupta dreaptă
tru .realizarea aspirației vitale de reunificare pașni
independentă a patriei.

toate vîrstele, atit de la orașe, cit
și de la sate. încrederea și presti
giul de care se bucură Casa de
Economii și Consemnațiuni în rîndurile populației sînt ilustrate, în
modul cel mai convingător, de
numărul in continuă creștere al
libretelor de economii, care a ajdns
la 24,2 milioane, față de 17,9 mili
oane existente Ia începutul actua
lului cincinal. Așadar, în mai pu-

dezvoltarea în continuare și moder
nizarea industriei și a întregii "eco
nomii naționale.
In spiritul orientărilor tovarășului
Kim Ir Sen, secretar general al
C.C. al Partidului Muncii din Coreea,
președintele R. P. D. Coreene, in
conducerea operei de construcție
socialistă un rol de seamă are to
varășul Kim Giăng II, membru al
Prezidiului Biroului Politic, secretar
al C.C. al Partidului Muncii, care
desfășoară o intensă activitate politico-organizatorică și
ideologică
pentru mobilizarea maselor, a resur
selor materiale ale țării, in vederea
înfăptuirii hotărîrilor Congresului al
VI-lea și ale plenarelor ulterioare
ale C.C., a întregii politici a partidu
lui privind accelerarea dezvoltării
forțelor de producție, perfecționarea
relațiilor sociale, ridicarea nivelului
de trai, material și spiritual, al po
porului.
Marile succese obținute de R.P.D.
Coreeană demonstrează creșterea
neîncetată a rolului conducător al
Partidului Muncii, a capacității sale
de a organiza și mobiliza masele,
întărirea continuă a unității partidu
lui, a legăturilor sale cu oamenii
muncii de la orașe și sate.
Paralel cu conducerea vastei opere
de
edificare^a socialismului în
R.P.D. Coreeană, Partidul Muncii a
avut șl are, ca unul din obiectivele
fundamentale, reunificarea pașnică și
independentă a țării — dezideratul
suprem al națiunii coreene. în această activitate, partidul se conduce
după cerința fundamentală privind
înfăptuirea reunificării de către po
porul coreean insuși, fără nici un
amestec din afară, pe bază demo
cratică și pașnică.
Prin activitatea revoluționară pe
care a desfășurat-o și o desfășoară,
Partidul Muncii se bucură de stima
întregului popor coreean. Totodată,
el și-a cîștigat un binemeritat pres
tigiu în rîndul mișcării comuniste și
muncitorești internaționale, pentru
contribuția sa la promovarea princi
piilor noi de relații dintre partidele
comuniste și muncitorești — egalita
tea in drepturi, neamestecul în tre
burile interne, dreptul fiecărui partid
de a-și elabora de sine stătător po
litica internă și externă — condiții
esențiale ale întăririi solidarității
militante, a unității tuturor forțelor
revoluționare, democratice, antiimperialiste.
împărtășind bucuria cu care comu
niștii, întregul popor al R.P.D. Co
reene sărbătoresc împlinirea a patru
decenii
de la crearea Partidului
Muncii, comuniștii, întregul popor
român nutresc sentimente de satis
facție pentru dezvoltarea relațiilor
de strînsă prietenie
și colaborare
dintre partidele și țările noastre.
Avind bogate tradiții în trecutul de
luptă al poporului român și al po
porului coreean pentru Înlăturarea
asupririi străine și o viață mai bună,
pentru eliberarea națională și socia
lă, aceste relații s-au îmbogățit și
au dobindit un conținut nou, supe
rior in anii făuririi socialismului în
cele două țări, cînd colaborarea noas
tră s-a dezvoltat in toate domeniile
— pe plan politic, economic, tehnico-științific și cultural, ca și în sfera
vieții internaționale, in lupta pentru
pace și progres, pentru făurirea unei
lumi mai bune și mai drppte.

★
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.,
Olimpia Solomonescu, adjunct de șef
de secție la C.C. al P.C.R.. Traian
Pop, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, general-locotenent Victor
Stănculescu. prim-adjunct al minis
trului apărării naționale, membri ai
conducerii Asociației de prietenie
româno-coreene. activiști de partid

personal, titularii își păstrează eco
nomiile și pot efectua diferite
plăți către unitățile socialiste, co
merciale sau prestatoare de ser
vicii.
în afară de păstrarea economi
ilor bănești ale populației, pentru
care depunătorii se bucură de
multiple drepturi și avantaje, Casa
de Economii și. Consemnațijuni des
fășoară și o importantă activitate

Crește numărul
depunătorilor la C.E.C
tin de 5 ani, un spor de peste 6
milioane de librete de economii !
Deținătorilor de librete li se adau
gă sute de mii de alți depunători
care economisesc prin obligațiunile
C.E.C. cu ciștiguri, precum și nu
meroși elevi din școli generale,
școli profesionale și licee, care
economisesc pe librete speciale de
economii pentru elevi, pe foi, tim
bre și, cecuri de economii școlare.
De asemenea, au cunoscut o creș
tere continuă depunerile pe bază
de consimțămînl scris prin vira
ment, formă deosebit de avan
tajoasă pentru oamenii muncii, care
își depun economiile chiar prin
unitățile unde lucrează. O dezvol
tare 'puternică înregistrează și
contul curent personal, instrument
modern de economisire și plăți.
Prin intermediul contului curent

în spiritul solidarității militante
cu cauza dreaptă a poporului co
reean, Partidul Comunist Român,
România socialistă au sprijinit și
sprijină neabătut eforturile Partidu
lui Muncii, ale guvernului R.P.D.
Coreene pentru reunificarea pașnică
și democratică a țării. în acest sens,
partidul și statul nostru susțin ferm
inițiativa tovarășului Kim Ir Sen
privind crearea Republicii Confederale Democrate Koryo, ca și propu
nerile cu privire la organizarea de
convorbiri tripartite, nutrind convin
gerea că soluționarea prin tratative
a problemei reunificării este calea
împlinirii acestui deziderat al între
gului popor coreean.
Factorul dinamizator al dezvoltării
relațiilor dintre țările și popoarele
noastre îl constituie legăturile de
prietenie și solidaritate revoluționară
dintre Partidul Comunist Român și
Partidul Muncii din Coreea. în acest
cadru, un rol hotăritor l-au avut
și-l au intilnirile frecvente, de
venite tradiționale, dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim
Ir Sen, care, prin hotăririle adoptate,
au deschis de fiecare dată noi per
spective conlucrării i'omâno-coreene.
Dind o înaltă apreciere evoluției
raporturilor româno-coreene, tovară
șul NICOLAE , CEAUȘESCU arăta :
„Evidențiind cu satisfacție bunele
relații de prietenie, solidaritate și
colaborare statornicite intre Partidul
Comunist Român și Partidul Muncii
din Coreea, intre popoarele român și
coreean, reafirm convingerea că ele
se vor dezvolta tot mai puternic și
in viitor, in spiritul convorbirilor și
înțelegerilor convenite
cu prilejui
întilnirilor pe care le-am avut îm
preună Ia București și Phenian, in
interesul edificării nqiî orinduiri so
ciale in țările noastre, al cauzei ge
nerale a socialismului, independen
ței naționale, păcii și colaborării
între popoare”. In același sens, to
varășul KIM IR SEN declara;.,,
„Sîntem raindri dc relațiile tovără
șești, frățești, statornicite intre cele
două partide și popoare, între Coreea
și România, și considerăm că aceste
relații exercită o influență încu
rajatoare asupra întăririi solidarității
popoarelor din țările socialistc,
' " '
a
popoarelor progresiste din lumea 1ntreagă”.
Apropiata vizită
oficială
de
prietenie pe care
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, o va în
treprinde în R.P.D. Coreeană, la in
vitația tovarășului Kim Ir Sen,
noile convorbiri la nivel înalt se
vor înscrie ca o contribuție de cea
mai mare importanță la întărirea
prieteniei și colaborării multilaterale
dintre cele două țări și popoare.
Nutrind convingerea că relațiile
româno-coreene, de strînsă priete
nie și solidaritate, vor cunoaște un
curs mereu ascendent,
comuniștii,
întregul popor român adresează cele
mai calde felicitări comuniștilor, po
porului R.P.D. Coreene cu prilejul
celei de-a 40-a aniversări a Partidu
lui Muncii din Coreea, ca și urarea
de a obține noi și noi succese în
înfăptuirea politicii partidului, con
sacrată înfloririi neîncetate a patriei
lor socialiste, realizării unității na
ționale, cauzei socialismului și pro
gresului, independenței naționale și
păcii.

privind acordarea de credite cetățenilor pentru construirea de locuințe proprietate personală sau
pentru cumpărarea din fondul locativ de stat a locuinței pe care o
dețin în calitate de chiriași. Sol
dul total al creditelor acordate
populației de către C.E.C. era, la
1 octombrie 1985, de 24,4 miliai-de
lei.
Prin dezvoltarea continuă a re
țelei de unități C.E.C. proprii și
mandatare, care au ajuns in pre
zent la 11 161, cu peste 1 100 de
unități mai multe decit la inceputul acestui cincinal, Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni se preocupă
in permanență de asigurarea unei
serviri cit mai bune a cetățenilor.
Din anul 1983 și-a început activi
tatea Centrul de calcul electronic
al sistemului C.E.C., unitate care

si de stat, membri ai conducerii unor
instituții centrale si organizații de
masă și obștești, oameni de cultură
si artă.
Au fost prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București,
membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

are în dotare echipamente moder
ne de prelucrare a datelor. în
cursul acestui an au fost puse in
funcțiune o serie de proiecte in
formatice, unele de mare interes
pentru depunători, iar in prezent
sa află in curs de finalizare pro
iecte privind prelucrarea pe calcu
lator a unui volum sporit de date
și prelucrări din evidentele conta
bile, statistice, operative. Pentru
prima dată s-a realizat și o cen
tralizare pe calculatorul electronic
a rezultatelor unui sondaj de opi
nie in rindul depunătorilor. Pro
punerile și sugestiile acestora, ca
și măsurile luate de Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni se consti
tuie intr-un program concret de
acțiuni menit să contribuie la dez
voltarea in continuare a rețelei •
de unități operative C.E.C., cu
deosebire în noile cartiere, între
prinderi și instituții cit mai aproape de domiciliul și locul de
muncă al depunătorilor, precum și
la perfecționarea pregătirii profe
sionale a lucrătorilor de la ghi
șee, pentru creșterea gradului' de
operativitate și a nivelului ser
virii populației.
Fără îndoială, numeroasele ac
țiuni și manifestări care vor avea
loc in curind, cu prilejul „Săptămînii economiei”, in întreprinderi
și instituții, pe platforme indus
triale și pe șantiere de construc
ții, in școli și facultăți, case de
cultură, cluburi și cămine cultu
rale vor contribui la popularizarea
pe scară largă a drepturilor și avantajelor pe care le au depună
torii la C.E.C., vor stimula și mai
puternic spiritul de economie, de
chibzuință și cumpătare, virtuți
dintre dele mai alese ale poporului
nostru. (Petre Popa).
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Trebuie să acționăm intr-un spirit
de urgentă pentru a construi o lume
eliberată de teama holocaustului nu
clear — a declarat în discursul său
ministrul afacerilor externe si coo
perării al Beninului, Federic Affo.
Vorbitorul a apreciat că la cea de-a
40-a aniversare a O.N.U.. statele
membre ale organizației
mondiale
trebuie să-si reafirme angajamentul
solemn de1 a respecta cu strictețe
normele de conduită internațională
Înscrise în Cartă si să depună efor
turi intense pentru solutionarea pro
blemelor cheie de care depinde salv
gardarea păcii mondiale, intre care
a menționat reglementarea pașnică a
conflictelor din diferite părți ale
lumii, eliminarea subdezvoltării și
stăvilirea cursei iraționale a înarmă
rilor.
In continuare, el a vorbit pe larg
despre gravele dificultăți cu care
sint confruntate In prezent țările in
curs de dezvoltare, accentuind că
este de cea mai mare însemnătate
convocarea sub auspiciile O.N.U. a
unei conferințe internaționale con
sacrate problemei presante a dato
riilor externe ale țărilor sărace.
Șeful delegației Liberiei, Silvester
Jarett, a apreciat, în discursul său,
că sesiunea a 40-a. aniversară, a
Adunării Generale oferă un prilej
unic de evaluare obiectivă a realiză
rilor și neajunsurilor înregistrate in
activitatea organizației, in scopul
găsirii celor mai potrivite căi si mij
loace de întărire a rolului și autori
tății Națiunilor Unite in lumea con
temporană. în promovarea înțelege
rii. cooperării și păcii internaționale.
O.N.U. — a declarat vorbitorul —
s-a dovedit o forță importantă și un
for indispensabil în viața internațio
nală în promovarea 'cooperării paș
nice dintre națiuni.
Oprirea cursei înarmărilor nu
cleare — a continuat el — a devenit
un imperativ. Ea se cere urmată de
reducerea substanțială a armamente
lor nucleare, care să conducă la eliminarea completă a acestor arma
mente și la realizarea obiectivului
final al dezarmării generale și to
tale. Resursele prețioase irosite in
prezent în domeniul militar se cer
orientate in direcția dezvoltării eco
nomice si sociale a tuturor națiu
nilor.
Ministrul de externe al R. S. S.
Bieloruse, Anatoli Gurinovici. a re
levat că sesiunea a 40-a a Adunării
Generale nu trebuie să aibă doar un
caracter jubiliar, ci trebuie să de
vină o sesiune de fond, de substan
ță. un jalon important in toate acti
vitățile organizației mondiale. în
condițiile situației internaționale ac
tuale complicate și periculoase — a
subliniat vorbitorul >— toate statele
trebuie să respecte cu strictețe sco
purile și principiile Cartei Națiuni
lor Unite. Pentru rezolvarea proble
melor
existente,
este
necesară
unirea eforturilor tuturor statelor,
mari și mici, puternice sau slabe din
punct de vedere militar, dezvoltate
ori în curs de dezvoltare.
Vorbitorul a arătat apoi că cea
mai importantă sarcină a zilelor
noastre este eliminarea amenințării
războiului nuclear și a apreciat că,
pentru aceasta, este nevoie de reali
zarea unor măsuri concrete de dezar

mare nucleară, de oprirea procesu
lui de militarizare a spațiului cos
mic și de rezolvarea prin mijloace
politice, prin negocieri și alte meto
de pașnice, a conflictelor existente
în diferite părți ale lumii.
Arătind că sarcinile care confrun
tă O.N.U. și statele membre sint
numeroase, existind multe proble
me complexe și urgente, vorbitorul
a relevat că cerința principală pen
tru reglementarea lor este aceea ca
fiecare stat să respecte și să nu
submineze prevederile Cartei O.N.U.
și să manifeste o voință politică au
tentică.
Ministrul de externe al Surinamului, Erik Tjon Kie Sim, a consacrat
căa mai mare parte a discursului său
înfățișării problemelor complexe cu
care sint confruntate țările in curs
de dezvoltare ale lumii, apreciind că
gravitatea și caracterul acut al cri
zei din economia mondială, căreia
îi cad victime țările in curs de dez
voltare, reclamă reevaluarea rolului
O.N.U. în promovarea de soluții in
aceste domenii. Ratele ridicate ale
dobinzilor, măsurile protecționiste și
povara datoriilor externe — a spus
el — subminează puternic econo
miile țărilor in curs de dezvoltare,
constituind o gravă amenințare la
adresa stabilității lor economice, so
ciale și politice, a păcii și securității
internaționale.
Vorbitorul a subliniat necesitatea
angajării unor negocieri globale in
tre statele industrializate și țările în
curs de dezvoltare, in vederea re
structurării actualului sistem econo
mic și financiar internațional inechi
tabil și a instaurării noii ordini eco
nomice mondiale.
Șeful delegației Jamaicăf, Oswald
Harding, a declarat că una dintre
cele mai urgente probleme ce con
fruntă omenirea este oprirea cursei
periculoase și costisitoare a înarmă
rilor și realizarea unor măsuri prac
tice în sfera dezarmării, în primul
rind în domeniul nuclear. Se cer
întreprinse eforturi colective, cu
participarea tuturor membrilor co
munității internaționale — a spus
el — pentru a se ^sigura ca resur
sele irosite azi pentru înarmări să
fie orientate spre edificarea unui
cadru de bunăstare economică și de
pace trainică pentru toate națiunile,
care constituie o temelie sigură a
securității internaționale.
Totodată,
el a apreciat că este
nevoie de inițierea unui dialog
autentic și constructiv intre statele
dezvoltate și țările în curs de dez
voltare, în vederea rezolvării an
samblului problemelor acumulate în
economia mondială, in interesul pro
gresului și prosperității tuturor na
țiunilor.
.......
Ministrul de externe al statului
Belize, Dean Oliver Barrow, a pre
zentat marile dificultăți cu care este
confruntată țara sa din cauza sub
dezvoltării și poverii datoriei exter
ne. El a apreciat că problema da
toriei externe a țărilor in curs de
dezvoltare trebuie să-și găsească o
rezolvare urgentă și atotcuprinzătoa
re prin anularea datoriilor țârilor
celor mai sărace, reeșalonarea pe
termene cit mai îndelungate a dato
riilor celorlalte state și reducerea
substanțială a ratei dobinzilor.

PORTUGALIA
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VOINȚA UNANIMĂ A POPOARELOR

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). — Nicolae Chilie transmite : In
dezbaterile de politică generală din plenara Adunării Generale a O.N.U.
au luat cuvintul, piuă in prezent, șefii de delegații ai unui număr de 135
din cele 159 de state membre ale- Organizației Națiunilor Unite.
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operativul dezarmării nucleare,
reluării politicii de destindere
și cooperare internațională
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Consultări
în vederea formării
noului guvern

Să fie asigurata pacea lumii!
In R.F.G., amplă participare
la „Inițiativa de pace a universităților"

i
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BONN. Conferința delegaților
Asociației studenților socialiști din
R. F. Germania, desfășurată la
Bielefeld, a hotărit să ia parte la
„Inițiativa de pace a universităților", acțiune inițiată de cadrele didactice vest-germane ce se pronunță impotriva militarizării spa-

țiului cosmic, informează agenția
A.D.N. Intr-o altă rezoluție adop
tată de conferință, studenții vestgermani sint chemați să ia parte
la săptămina de acțiune a sindi
catelor vest-germane impotriva șomajului și reducerii nivelului de
trai in R.F.G.

împotriva militarizării spațiului cosmic
VIENA. Intr-o declarație făcută
la Viena,' ministrul de șxterne al
Austriei a arătat că „guvernul aus
triac este impotriva oricărei forme
de militarizare a Cosmosului11, relatează agenția T.A.S.S. Nu există

nimic ce ar putea justifica o asemenea militarizare și este necesar
să se facă eforturi pentru a se
ajunge la înțelegeri privind folosi
rea pașnică a spațiului extrateres
tru, a spus el.

\
\
\ Cereri de denuclearizare a teritoriului canadian
\ OTTAWA. La Toronto s-a des mentelor nucleare, Congresul feconferința Congresului fe
meilor a cerut, de asemenea, gu\ fășurat
meilor canadiene, relatează agenția
vernului să reducă cu 50 la sută
\
\

T.A.S.S. In documentul adoptat,
conferința cere guvernului să pro
clame țara teritoriu fără arme nu
cleare și să anuleze toate acordu
rile încheiate în domeniul arma-

4

cheltuielile militare ale țării și să
folosească fondurile astfel elibe
rate pentru rezolvarea unor pro
bleme de ordin social.

LISABONA 9 (Agerpres). — La
sfirșitul întrevederii sale cu pre
ședintele Antonio Ramalho Eanes,
liderul Partidului Social-Democrat
din Portugalia, Anibal Cavaco Silva,
a anunțat marți seara intenția de a
constitui un guvern minoritar la
începutul lunii viitoare. Tot atunci,
. el va prezenta programul de guver
nare. Cavaco Silva a declarat că va
începe imediat consultări cu condu
cerea partidului Centrul Democratic
și Social (C.D.S.) in vederea consti
tuirii unei coaliții a celor două par
tide. După cum s-a mai anunțat, în
alegerile generale de duminică,
Partidul Social-Democrat a obținut
cele mai multe mandate în parlament, 85, dar majoritatea absolută
este de 126 de mandate. Acest barem nu este însă atins nici prin
eventuala adăugare a celor 20 de
mandate ale deputaților C.D.S.
La rindul său, premierul interimar
Mario Soares, liderul Partidului So
cialist, a informat că va menține
această funcție pină la desemnarea
de către șeful statului a noului șef
de guvern. De asemenea, el și-a
reafirmat hotărîrea de a candida la
funcția prezidențială în cadrul scru
tinului ce va avea loc la începutul
anului viitor.
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Congresul Partidului Democratic
din Coasta de Fildeș
Salutul transmis de reprezentantul P.C.R.
ABIDJAN 9 (Agerpres). — La
Abidjan se desfășoară lucrările ce
lui de-al VIII-lea Congres al Parti
dului Democratic din Coasta de Fil
deș, la care participă delegați și in
vitați din partea a peste 40 de parti
de prietene. Partidul Comunist Ro
mân este reprezentat de tovarășul
Ion Circei. membru al C.C. al P.C.R.,
vicepreședinte al Colegiului Central
de Partid.
In numele Partidului Comunist
Român, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, repre
zentantul P.C.R. a transmis un cald
salut prietenesc participanților la
congres, împreună cu urările de
succes deplin in desfășurarea lucră
rilor și in îndeplinirea hotăririlor
pe care le va adopta, pentru fericirea

și prosperitatea poporului Ivorian.
Au fost evidențiate momentele
deosebit de importante din cronica
relațiilor româno-ivoriene, marcate
de
întilnirile
dintre
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și Felix Houphouet-Boigny, pre
ședintele Partidului Democratic, pre
ședintele Republicii Coasta de Fil
deș, care, prin înțelegerile convenite,
au pus bazele unei colaborări pe
multiple planuri intre partidele și
țările noastre. S-a exprimat dorința
de a se dezvolta aceste relații, pe
baza egalității, stimei și avantajului
reciproc, in interesul celor două po
poare, al cauzei înțelegerii, pro
gresului și păcii în lume.

„Dobînzile înalte și protecționismul
frînează progresul economic al Americii Latine"
CARACAS 9 (Agerpres). — In ac
tualele condiții economice și finan
ciare internaționale nu este posibil
din punct de vedere material ca da
toria externă să fie plătită — a de
clarat, la Caracas, secretarul per
manent adjunct al Sistemului Eco
nomic Latino-American (S.E.L.A.),
Homero Luis Hernandez, citat de
agenția E.F.E. El a arătat că nive-

Iul ridicat al dobinzilor, deteriora
rea termenilor de schimb, barierele
protecționiste puse de statele occi- .
dentale in calea produselor latinoamericane destinate exportului, ca și
supraevaluarea artificială a dolaru
lui constituie factori ce fac tot mai
dificilă situația țărilor continentului
și onorarea de către ele a obligați
ilor lor financiare.

Flotila Greenpeace înaintează spre atolul Mururoa
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WELLINGTON. Iahtul neozeelandez „Breeze" s-a alăturat flo
tilei Greenpeace, care înaintează
spre zona adiacentă atolului Muru
roa. unde, in pofida protestelor gu
vernelor din regiune și ale mișcă
rilor ecologiste din întreaga lume,
Franța intenționează să procedeze
la noi experiențe nucleare. Unul
dintre coordonatorii acțiuniii de
protest a declarat — potrivit agena
că forțele navale
ției Reuter

franceze au instituit o zonă exclu
sivă de 12 mile marine în jurul
atolurilor Mururoa și Fangatufa din
Polinezia, avertizînd că vor cap
tura orice navă care ar depăși
această zonă interzisă. Intre timp
s-a anunțat că o altă navă care si-a
anunțat participarea Ia mișcarea de
protest — „Alliance" — urmează
să ajungă din urmă flotila Green
peace.
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In pofida voinței opiniei publice

Manevre militare ale N.A.T.O. în zona
Mării Baltice
COPENHAGA 9 (Agerpres). — In
pofida faptului că frontul amplu al
partizanilor păcii din întreaga Euro
pă se pronunță pentru dezarmare si
încetarea manifestărilor de forță,
în diferite zone ale continentului
continuă să se Înregistreze ac
țiuni ce contravin coexistentei paș
nice. Astfel, după cum informează
agenția A.D.N.. în regiunea Mării
Baltice au început manevrele denu-

mite codificat „Baltic Operations ’85",
la care participă nave militare și
avioane din cinci țări ale N.A.T.O.
La aceste exerciții militare va par
ticipa și nava americană „Iowa",
avind arme nucleare la bord. Este
pentru prima oară în perioada
postbelică cind o navă de luptă a
S.U.A. ia parte la manevre militare
în zona Balticii, precizează agenția
A.D.N.

Fermă condamnare a regimului rasist sud-african
GABERONES 9 (Agerpres). —
Președintele Botswanei. Quett Masire. a acuzat Africa de Sud că ac
ționează împotriva statelor africane
vecine cu metode ale terorismului
de stat, relatează agenția A.D.N.
Actualul regim sud-african consti
tuie un pericol pentru pacea și secu
ritatea din sudul Africii, a declarat
Q. Masire, adăugind : „Africa de
Sud ațîță tensiunile, provoacă ani
mozități și poartă un război împo
triva vecinilor săi pașnici". După
cum se știe. Botswana a fost de mai
multe ori ținta unor atacuri sudafricane. In luna iunie a.c.. un atac
sud-african asupra capitalei țării,
Gaberones, s-a soldat cu moartea a

15 persoane, printre
copii.

care femei și

TOKIO 9 (Agerpres). — Guvernul
japonez a hotărit să suspende ex
porturile de ordinatoare destinate
forțelor armate si poliției sud-africane, in cadrul acțiunilor de boico
tare a regimului rasist de ta Pretoria, informează agenția Reuter.
4r

In numeroase localități sud-africane au început miercuri ample acțiuni
la care participă mii de persoane de
toate rasele în cadrul unei zile na
ționale de solidaritate cu victimele
represiunii regimului de apartheid
de la Pretoria.

EXPOZIȚIE, In orașul belgian Willebroek a fost inaugurată expozi
ția „Romania — imagini contemporane". Au participat reprezentanți ai
municipalității, deputați, senatori, un numeros public. Președinta asocia
ției culturale „Dacia", Isabella Adriaensens, a vorbit despre relațiile romăno-belgiene, iar ambasadorul țării noastre la Bruxelles, Iulian Văcărel,
despre realizările poporului român in edificarea patriei sale moderne.
In continuare, ansamblul „Dumbrăvița", din comuna Ruginoasa — lași,
aflat in turneu in această țară, a prezentat un spectacol folcloric.

VIZITA IN GRECIA. Secretarul
general al C.C. al P.S.U.G.. pre
ședintele Consiliului de Stat al R.D.
Germane. Erich Honecker, a sosit
miercuri într-o vizită oficială în
Grecia. în aceeași zi. Erich Honec
ker a avut convorbiri cu președin
tele Republicii Elene, Christos
Sartzetakis.
CEHOSLOVACIA 51 SIRIA tșl
reafirmă hotărirea.de a depune toa
te eforturile în vederea unei re
glementări juste și atotcuprinzătoa
re în Orientul Mijlociu—se spune
în comunicatul comun dat publi
cității la Praga. la încheierea con
vorbirilor dintre Gustav Husak, se
cretar general al C.C. al P.C.C.,
președintele R.S. Cehoslovace, și
Hafez Al Assad, secretar general
al C.C. al Partidului Baas Arab So
cialist, președintele R. A. Si
riene, care a efectuat o vizi
tă oficială în Cehoslovacia. In ca
drul vizitei a fost semnat Trata
tul de prietenie și colaborare din
tre R.S. Cehoslovacă și R.Ak Si
riană.

LA ALGER a avut loc o reuniu
ne a Biroului Politic al C.C. al
Partidului Frontul de Eliberare Na
țională, sub conducerea președinte-

lui țării, Chadli Bendjedid. Au
fost analizate probleme legate de
recenta reuniune a țărilor neali
niate de la Luanda, fiind exprima
tă satisfacția față de rezultatele
întilnirii. A fost examinată, tot
odată,. situația creată prin actele
de agresiune repetate ale Africii
de Sud impotriva țărilor din zonă
și in urma raidului israelian im
potriva sediului O.E.P. din Tunis.

ȘEDINȚA. In cadrul tratativelor
sovieto-americane cu privire la ar
mele nucleare și cosmice, la Gene
va a avut loc, miercuri, ședința
grupului de lucru asupra arma
mentelor strategice.

PLENARA C.C. AL P. C. FRAN
CEZ a avut loc la Paris. Au fost
discutate sarcinile partidului in le
gătură cu alegerile parlamentare
care vor avea loc in martie 1986.
In cadrul plenarei, Georges Marchais a rostit o cuvîntare.
GREVA ÎN ITALIA. Circa 13
milioane de oameni ai muncii ita
lieni s-au aflat miercuri în grevă,
timp de două ore. in semn de pro
test impotriva unora dintre preve
derile conținute in proiectul Legii
financiare pe anul 1986.

PRIZONIERI. După cum trans
mite agenția irakiană de știri
I.N.A., Irakul a predat, miercuri,
Comitetului Internațional al Crucii
Roșii 55 de prizonieri de război
iranieni, pentru a- fi transportați
prin Turcia in Iran, a anunțat un
purtător de cuvint al Ministerului
de Externe al Irakului.
CABINETUL INDIAN, întrunit
sub președinția lui Rajiv Gandhi,
a ■ aprobat proiectul celui de-al
șaptelea plan cincinal de dezvolta
re economică și socială a Indiei.
La propunerea primului ministru,
planul cuprinde un capitol nou, cel
al planificării de perspectivă pină
la începutul secolului XXI. Se pre
vede ca in secolul XXI India să
intre în rindul statelor dezvoltate
din punct de vedere industrial.

HOTARÎRE. Guvernul peruan a
decis prelungirea cu 60 de zile a
stării de urgență in diferite pro
vincii din departamentele San
Martin, Huanuco. Pasco. Ayacucho,
Huancavelica și Apurimac, ca urmare a inregistrării. in continuare,
a unor acte de violentă in aceste
regiuni ale țării.
PLOI TORENȚIALE cu grindină
i-au abătut asupra orașului Ciudad
de Mexico,
relatează agenția
T.A.S.S. In unele cartiere ale ora
șului grosimea stratului de grindi
nă a ajuns la 70 centimetri, paralizlnd circulația. Tot din cauza ploii
și grindinei. activitatea echipelor
care demolează clădirile distruse
de cutremur a fost temporar între
ruptă.

încheierea conferinței internaționale

Căi și modalități menite să contribuie la reluarea
procesului dezvoltării economice în lume
■ Marcată de numeroase fenomene de criză, situația* economică mon~
dială continuă să. se înrăutățească, fapt care afectează, într-o măsură sau
alta, toate statele, dar mai ales pe cele in curs de dezvoltare. în marea
lor majoritate, statele rămase in urmă sint împiedicate să-și dezvolte
economia și să progreseze, îndeosebi din pricina puternicului impact pe
care îl au asupra lor evoluțiile negative din domeniul relațiilor comerciale
și financiar-monetare internaționale. Și, nereușind să avanseze economic,
ele se văd în. situația de a nu-și putea achita datoriile, care sporesc și
mai mult ca urmare a dobinzilor înalte.
Dar intr-o lume tot mai interdependentă este dificil, dacă nu impo
sibil, să se mențină în frontierele naționale problemele care confruntă
o țară sau alta, să se împiedice propagarea efectelor lor nocive in cele
lalte state. De aceea, căutarea unor căi și modalități menite să contribuie
la reluarea procesului dezvoltării în țările rămase in urmă și la asigu
rarea unei creșteri stabile și dinamice a economiei mondiale s-a. aflat in
centrul dezbaterilor sesiunii de toamnă a Consiliului pentru comerț și
dezvoltare al U.N.C.T.A.D. (Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț
și Dezvoltare), care s-a desfășurat recent la Geneva. Cu acest prilej,
secretarul general în exercițiu al U.N.C.T.A.D., ALISTER McINTYRE,
a avut amabilitatea să comenteze pentru ziarul „SCÎNTElAa unele pro
bleme abordate la amintita reuniune.

veniturilor în devize necesare reac
tivării investițiilor in economie. In
domeniul
comercial există și alte
posibilități cum sint : extinderea re
lațiilor economice cu țările socialiste
și intensificarea colaborării intre
inseși statele in curs de dezvoltare.
In vederea impulsionării comerțului
„Sud“-„Sud“, o însemnătate deose
bită are crearea sistemului global de
preferințe comerciale intre țările in
curs de dezvoltare, domeniu de ne
gocieri in care România este foarte
activă.
— Țările dezvoltate recomandă
statelor in curs de dezvoltare să-și
sporească exporturile pentru a-și
crea excedente comerciale din care
să-și achite datoriile. Pe de altă
parte insă din pricina multiplicării
măsurilor protecționiste, piețele țări

actuală ar putea rămîne neschimbată
dacă ritmul de creștere a economiei
țărilor industrializate va fi limitat
la 3 la sută pe an pină in 1990. Intr-o asemenea eventualitate, țările
în curs de dezvoltare, in ansamblu,
vor avea la sfirșitul actualului de
ceniu același venit pe locuitor ca la
începutul lui — ceea ce înseamnă
că. timp de 10 ani. ele nu vor cu
noaște nici un progres.
Dacă insă vor interveni schimbări
majore in politicile economice ale
țărilor industrializate, se poate conta
pe o impulsionare a ritmului de
creștere a economiei mondiale și,
implicit, a țărilor in curs de dezvol- j
tare. Cu alte cuvinte, dacă țările
amintite vor adopta politici econo
mice dinamice, dacă vor aloca re
sursele financiare necesare sprijinirii

— Sesiunea consiliului U.N.C.T.A.D.

a prilejuit o amplă analiză a proce

selor și tendințelor din economia
mondială, in cadrul căreia s-a rele
vat că, deși unele țări dezvoltate au
reușit să-și relanseze activitatea pro
ductivă, situația economică generală
rămine ingrijorătoare. iar in cazul
unui mare număr de țări in curs de
dezvoltare chiar gravă. Care sint,
după opinia, dv., principalii factori
care împiedică ieșirea din actuala
criză ? '
— Cred că intre principalii factori
se află ritmul lent de creștere a eco
nomiei țărilor dezvoltate, care a re
dus cererea de produse provenite din
statele in curs de dezvoltare, in spe
cial de materii prime, ale căror pre
țuri se află, după cum se știe, la
niveluri foarte scăzute. O asemenea
evoluție a diminuat veniturile din
exporturi ale țârilor în curs de dez
voltare, îndeosebi ale celor africane,
care desfac pe piața mondială in
principal materii prime.
Ritmul lent de creștere, a econo
miei țărilor dezvoltate s-a asociat cu
intensificarea măsurilor protecționis
te, ceea ce a restrins și mai mult
posibilitățile de export ale țărilor în
curs de dezvoltare, in primul rind
de produse manufacturate. Pentru
țările in curs de dezvoltare debitoa
re, dobinzile înalte și programele de
severă austeritate impuse în scopul
echilibrării balanței comerciale și de
plățî au sporit și mai mult povara
datoriei externe, au determinat restringerea cheltuielilor bugetare, in
clusiv a celor pentru acoperirea im
porturilor, fapt care a dus la redu
cerea dramatică a ritmului de creș
tere economică. Dificultățile țărilor
in curs de dezvoltare provin, firește,
și din alte cauze, dar nu de aceeași
importanță, cum ar fi secetele din

Rolul activ al României socialiste
Africa, taifunele din Bangladesh
sau recentul cutremur din Mexic.
— Consiliul U.N.C.T.A.D. s-a oprit
la actuala sesiune, poate mai mult
ca oricintl, asupra problemei datorii
lor externe, care, intr-adevăr, a
ajuns să confrunte atit țările debi
toare și cele creditoare, cit și eco
nomia mondială și sistemul financiar
internațional. Ce credeți_ că, ar tre
bui întreprins pentru a întări capa
citatea țărilor lumii a treia de a-și
rambursa datoriile și a mai atenua
astfel perspectiva ca anii ’SO să de
vină ceea ce ați numit un „deceniu
pierdut" pentru dezvoltare ?
— Sint necesare acțiuni urgente
pentru reducerea directă și substan
țială a poverii datoriei externe. între
ele aș menționa anularea datoriei
țărilor cel mai puțin dezvoltate,
reeșalonarea pe termen lung a dato
riei celorlalte state în curs de dez
voltare, reducerea nivelului dobin
zilor. Problema datoriei poate fi so
luționată, după părerea mea, numai
prin reactivarea procesului dezvol
tării. în general, și sporirea ritmului
de creștere economică in țările ră
mase in urmă, in special.
Pe termen lung, posibilitățile de
relansare a activității economice în
țările în curs de dezvoltare depind
de creșterea capacităților lor de pro
ducție. Aceasta ar permite sporirea
disponibilităților pentru export, care,
în condițiile deschiderii piețelor țări
lor dezvoltate, ar duce la creșterea

lor dezvoltate se închid tot mai mult
in fața produselor provenite din sta
tele in curs de dezvoltare. Vedeți
posibilitatea ruperii acestui „cerc
vicios" și cum 7
— Este necesar, în acest sens, să
se elimine practicile discriminatorii
față de țările in curs de dezvoltare,
în primul rind în sectoare cum
sint textilele, Îmbrăcămintea, care
prezintă un interes deosebit pentru
statele respective. Apoi, se impune o
mai mare transparență a politicilor
comerciale promovate de țările dez
voltate, adică o mai bună cunoaștere
a măsurilor pe care le conțin, fapt
ce ar permite statelor in curs de
dezvoltare să se adapteze mai ușor
la cerințele lor. In general, trebuie
creat un sistem comercial care să
răspundă nevoilor specifice ale țări
lor in curs de dezvoltare, astfel incit
acestea să ocupe un loc central —
și nu periferic — în schimburile
economice internaționale,
— La sesiune s-a apreciat că ra
portul din acest an asupra comerțu
lui și dezvoltării este rezultatul unei
analize mai realiste a problemelor
economiei mondiale, îndeosebi a
acelora care privesc țările in curs de
dezvoltare. Cum apreciați, in lumina
evaluărilor din raport, perspectivele
economiei mondiale ?
— Raportul asupra comerțului și
dezvoltării pentru 1985 prezintă, în
principal, două scenarii economice.
Potrivit primului scenariu, situația

eforturilor țărilor in curs de dezvol
tare și vor rezista presiunilor protecționiste. perspectivele vor fi, așa
cum indică al doilea 'scenariu, mai
bune.
— Există o opinie larg împărtășită
in lume potrivit căreia problemele
care se ridică in prezent in domeniul
producției,
comerțului și relațiilor
financiar-valutare internaționale im
pun o soluf.ie globală. Care este pă
rerea dv. in această privință 7
— U.N.C.T.A.D. a subliniat întot
deauna interdependența strinsă din
tre problematica financiară, mone
tară și comercială. Recentele acțiuni
întreprinse de grupul celor cinci țări
industrializate (S.U.A., R.F.G.. Japo
nia, Franța și Marea Britanie) in
vederea reducerii cursului dolarului
este o dovadă elocventă in acest
sens. O asemenea interdependență
trebuie recunoscută, luată in con
siderare și acționat pentru a satis
face cerințele ei. Altfel nu se pot
găsi soluții la problemele economiei
mondiale șl nici la cele ale ță
rilor in curs de dezvoltare.
— Dialogul „Nord"-„Sud" In pro
blemele dezvoltării se află, de mai
multi ani, in impas. Ce șanse are
acest dialog și care va fi rolul
U.N.C.T.A.D. în viitoarele negocieri
economice internaționale, in special
in perspectiva celei de-a Vil-a se
siuni a Conferinței Națiunilor Unite
pentru Comerț și Dezvoltare 7

— U.N.C.T.A.D. a fost și continuă
să fie optimistă. Trebuie, evident,
găsită o bază pentru relansarea dia
logului și organizația noastră depune
eforturi
stăruitoare in acest sens.
Audiența de care s-a bucurat la ac
tuala sesiune raportul asupra comer
țului și dezvoltării, elaborat dc se
cretariatul U.N.C.T.A.D.. este, după
părerea mea. un semn bun pentru
reluarea dialogului economic inter
național. U.N.C.T.A.D. — VII, pre
văzută să aibă loc in 1987, ar putea
contribui la amplificarea lui. iar ță
rile membre nu trebuie să piardă un
asemenea prilej. Sper ca cea de-a
VII-a sesiune a conferinței să fie
un eveniment deosebit nu numai
pentru U.N.C.T.A.D.. ci. .și pentru în
treaga comunitate internațională.
— Romania a avansat o serie de
propuneri in vederea soluționării
problemelor care preocupă lumea de
azij îndeosebi a acelora legate de
lichidarea
subdezvoltării și făuri
rea unei noi ordini economice mon
diale. Cum apreciați contribuția
României la realizarea acestor dezi
derate. in general, și la activitatea
U.N.C.T.A.D., in special ?
— România este o țară foarte cu
noscută pentru angajamentul său
activ față de cooperarea economică
internațională și de sistemul Națiuni
lor Unite. Îmi amintesc documentele
de referință prezentate de România
la O.N.U. în ce privește edificarea
unei noi ordini economice internațio
nale. dezarmarea și întărirea rolului
Națiunilor Unite. In ultimii ani,
România a făcut in diverse foruri
internaționale, inclusiv in cadrul
U.N.C.T.A.D.. o serie de propuneri
in legătură cu soluționarea proble
mei datoriilor externe ale țârilor in
curs de dezvoltare.
Președintele
României,
dl. Nicolae Ceaușescu, a reafirmat
recent propunerea referitoare la an
gajarea neintirziată a unui dialog
real in cadrul O.N.U. pentru a se
găsi soluții efective și general
avantajoase la problemele ce con
fruntă țările in curs de dezvoltare
și economia mondială, in ansamblu.
Sintem interesați in asemenea pro
puneri și idei. De altfel, multe din
tre ele fac deja parte din obiectivele
U.N.C.T.A.D.
Cooperarea
dintre
România și U.N.C.T.A.D. este exce
lentă. în calitate de membră a „Gru
pului celor • 77", România este foarte
activă in cadrul acestuia, iar contri
buția .sa la activitatea U.N.C.T.A.D.
e deosebit de însemnată.
Geneva

Gh. CERCELESCU

,,Viitorul lumii a treia - bilanț după 25 de ani
de la decolonizare11
VIENA 9 (Agerpres). — La Viena
au luat sfirșit lucrările conferinței
internaționale „Viitorul lumii a treia
— bilanț după 25 de ani de la" de
colonizare". organizată de Institutul
pentru dezvoltare din capitala Aus
triei.
Participants la conferință, care a
durat două zile, au subliniat in in
tervențiile
lor necesitatea unor
schimbări fundamentale in politica
financiară și de credit a instituțiilor
bancare internaționale, informează
agenția Taniug. S-a relevat că. in
prezent, această politică nu numai
că afectează țările lumii a treia, dar
împiedică insăși dezvoltarea întregii
economii mondiale.
în cuvintul său. președintele insti
tutului. Bruno Kreisky. fost cancelar
federal al Austriei, a afirmat, intre

altele, că Banca Mondială șl Fondul
Monetar Internațional au făcut prea
puțin pentru a ajuta statele in curs
de dezvoltare să-si rezolve problema
datoriilor, apreciind, in context, că
se impun eforturi hotărite in aceas
tă direcție.
La rîndul său, ministrul austriac
al sănătății și mediului Înconjurător,
Kurt Steyrer. s-a pronunțat in fa
voarea' înființării unui fond inter
național pentru mediul inconjurătOT
destinat țărilor lumii a treia. Fostul
premier al Jamaicăi. Michael Manley, a propus crearea unui secreta
riat pentru lumea a treia, propunere
ce urmează să fie dezbătută si la
viitoarea conferință a țărilor neali
niate. ce va avea loc la Harare
(Zimbabwe).

ORIENTUL MIJLOCIU
• Epiloq în cazul deturnării navei italiene „Achille Eauro”
• Noi ciocniri in Liban © Precizări privind victimele atacului
israelian asupra cartierului general al O.E.P. din Tunis
Comandoul care a deturnat nava
italiană ..Achille Lauro" s-a predat
autorităților egiptene, a anunțat,
miercuri, la Tunis, un purtător de
cuvint al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, citat de agențiile
internaționale de presă. Operațiunea,
a precizat purtătorul de cuvint. a
luat sfirșit in mod pașnic în urma
eforturilor depuse de negociatorii
O.E.P.
Ministrul egiptean de externe,
Esmăt Abdel Meguid, citat de agen
țiile U.P.I. și France Presse. a de
clarat că autorilor deturnării li s-a
permis să părăsească teritoriul egip
tean. El a adăugat că vasul s-a in
ters la Port Said.
Agenția U.P.I. transmite că pasa
gerii și echipajul pachebotului „Achille Lauro" au-sosit în aceeași1 zi
la Roma, la bordul a două avioane
aparținînd liniilor aeriene italiene.
(Agerpres)

BEIRUT 9 (Agerpres). — In subur
biile sudice ale Beirutului au avid
loc. miercuri, noi ciocniri intre mi
lițiile creștine și musulmane, infor
mează agenția U.P.I.
Acestea au fost angajate în due
luri de artilerie si schimburi de
focuri cu arme automate. Mai multe
obuze au căzut in zonele reziden
țiale ale capitalei libaneze, provocind,
potrivit posturilor de radio locale,
mai multe victime și pagube mate
riale.
TUNIS 9 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației Dentru Eliberarea Palestinei.
Yasser Arafat, a declarat că numă
rul total al celor uciși sau răniți in
timpul atacului aerian israelian asu
pra cartierului general din Tunis
al O.E.P. este de 164 — ‘ transmite
agenția M.A.P. El a precizat că vic
timele includ femei, copii și bătrini.

Rezoluții adoptate de Adunarea generală
a „Interpol”
WASHINGTON 9 (Agerpres). La Washington s-au încheiat lucră
rile celei de-a 54-a Adunări gene
rale a organizației „Interpol", axate,
in esență, pe problema terorismului
și a mijloacelor de combatere a
acestui fenomen tot mai amenință
tor — relatează agenția France
Presse. Potrivit unei rezoluții adop
tate de cele 138 state membre ale
acestei organizații internaționale, s-a
hotărit ca terorismul să nu mai fie

considerat un act. politic atunci cind
este comis , asupra unor victime ne
vinovate sau într-o regiune care nu
este confruntată cu un conflict ;
această încadrare a crimelor tero
riste face posibilă intervenția Inter
polului. Participanții au reafirmat,
totodată, voința de a intensifica
cooperarea și schimburile de infor
mații. pentru a putea combate cu
mai multă eficiență terorismul.
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