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înscriind o nouă și valoroasă contribuție la aprofundarea raporturilor

de prietenie și colaborare multilaterală româno-egiptene, s-a încheiat

VIZITA DE PRIETENIE EFECTUATĂ ÎN ȚARA NOASTRĂ, 
IA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

DE PREȘEDINTELE MOHAMED HOSNI MUBARAK

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe Li Za Bang, 

președintele Comitetului de Stat pentru Știință și Tehnică ilin R. P. 0. Coreeană
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a primit, 
luni, 15 decembrie, pe tovarășul Li 
Za Bang, președintele Comitetului 
de Stat pentru Știință și ȚJphnică din 
R. P. D. Coreeană, aflat în vizită in 
țara noastră.

Oaspetele a mulțumit pentru în
trevederea acordată și a arătat că îi 
revine deosebita cinste de a întnîna 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj din partea tovarășului Kim Ir 
Sen, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene, și de 
a-i transmite cele mai bune urări de 
succes. in activitatea de înaltă răs
pundere pe care o desfășoară in 
fruntea partidului și statului pentru 
edificarea noii societăți pe pămintul 
României.
'Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 

mulțumit pentru mesaj și urările ce 
i-au fost adresate și a rugat să se 
transmită tovarășului Kim Ir Sen un 
cald salut și cele mai bune urări, iar 
poporului coreean prieten noi suc
cese in dezvoltarea economico-so- 
cială a patriei sale.

în timpul convorbirii a fost evi
dențiată evoluția asdendentă a ra
porturilor de prietenie, colaborare și 
solidaritate dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncii din 
Coreea, dintre țările și popoarele 
noastre, subliniindu-se însemnătatea 
dialogului la cel mai inalt nivel, de 
la București și Phenian. în dezvol
tarea pe multiple planuri a acestora. 
Au fost relevate buna conlucrare 
dintre România și R. P. D. Coreeană 
pe plan tehnico-științific și posibili
tățile existente pentru amplificarea 
in continuare a legăturilor • bilate
rale. S-a apreciat că extinderea pe 
mai departe a tradiționalelor rapor
turi româno-coreene este spre binele 
celor două țări și popoare, al cauzei 
generale a socialismului. păcii și 
cooperării in întreaga lume.

Abordîndu-se unele probleme ale 
vieții politice mondiale. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că, in 
actualele condiții internaționale, 
deosebit de grave și complexe, se 
impune să se facă totul pentru 
oprirea cursei înarmărilor și trece
rea la dezarmare. în- primul rind la 
dezarmarea nucleară, pentru afir
marea unei politici noi de destin
dere. securitate, pace și Înțelegere

între națiuni. S-a subliniat necesita
tea de a se face totul pentru solu
ționarea pe cale pașnică a tuturor 
problemelor litigioase dintre state, 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, relevîndu-se 
rolul important ce revine țărilor in 
curs de dezvoltare, statelor mici și 
mijlocii, care constituie marea majo
ritate a lumii și sint nemijlocit in
teresate intr-o politică de colabora
re. independență și pace. în acest 
cadru a fost reliefată necesitatea 
folosirii cuceririlor -științei și teh
nicii in scopuri exclusiv pașnice. în 
interesul dezvoltării, al progresului 
multilateral al fiecărei țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat, și cu acest prilej, solida
ritatea României socialiste, a po
porului român față de cauza dreaptă 
a poporului coreean pentru înfăp
tuirea aspirațiilor sale fundamentale 
de reunificare pașnică, democratică 
și independentă a Coreei,

.La primire a luat parte tovarășul 
Ion Ursu. prim-vicepreședinte al 
Comitetului Național pentru Știință 
și Tehnologie.

A fost prezent Zo Iăng Guk, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București.

PLANUL DE DEZVOLTARE A AGRICULTURII
ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE PE 1987

încheierea convorbirilor

Obiective mobilizatoare, de o deosebită 
însemnătate pentru dezvoltarea 

intensivă a agriculturii

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. s-a reintîlnit, 
duminică dimineață, cu președin
tele Republicii Arabe Egipt. Moha
med Hosni Mubarak.

în timpul convorbirilor, cei doi 
președinți au continuat examinarea 
unor aspecte importante ale dezvol
tării relațiilor româno-egiptene. co
respunzător dorinței și aspirațiilor 
de progres ale ambelor țări și po
poare. S-a procedat, totodată, la un 
larg și aprofundat schimb de păreri 
cu privire la evoluția vieții politice 
internaționale.

Un loc important în cadrul convor
birilor a fost consacrat situației din 

Europa, precum și conflictului din 
Orientul Mijlociu.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat, și cu acest prilej, hotărî- 
rea României de a-și aduce, in con
tinuare. contribuția activă la soluțio
narea globală, pe cale, politică a 
problemelor complexe din Orientul 
Mijlociu, in conformitate cu năzuin
ța popoarelor din această zonă de a 
trăi și a se dezvolta intr-un climat 
de pace, securitate și colaborare.

Cei doi șefi de stat și-au manifes
tat satisfacția față de schimbul util 
și fructuos de păreri pe care l-au 
avut cu prilejul acestei noi vizite de 
prietenie, constatind că: in proble

mele fundamentale ale vieții mon
diale. România și Egiptul au poziții 
identice sșu foarte apropiate. S-a 
exprimat convingerea că. pe baza în
țelegerilor convenite, se vor dezvolta 
și mai mult relațiile de colaborare 
dintre România si Egipt, atît pe 
plan bilateral, cit și pe arena mon
dială, în folosul gi spre binele am
belor țări și popoare, al cauzei păcii, 
ințelegerii și colaborării internațio
nale.

Președinții Nicolae Ceaușescu si 
Mohamed Hosni Mubarak au expri
mat. totodată, dorința de a continua 
dialogul tradițional la nivel înalt, 
subliniind Toiul său determinant in 

aprofundarea relațiilor pe multiple 
planuri dintre România și Egipt.

Președintele egiptean a adresat, 
încă o dată, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai Calde 
mulțumiri pentru sentimentele prie
tenești șl ospitalitatea de care s-a 
bucurat in timpul vizitei in țara 
noastră.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de în
țelegere și stimă reciprocă, caracte
ristică bunelor relații dintre țările și 
popoarele noastre.

Rezultatele vizitei au fost consem
nate intr-un comunicat comun, care 
se dă publicității.

între documentele de o însemnă
tate deosebită care jaloneaza acti
vitatea întregului popor in anul 
viitor, dezbătute și aprobate recent 
de cele mai inalte foruri ale demo
crației noastre muncitorești revolu
ționare. se situează și Legea Planu
lui de dezvoltare a agri
culturii, industriei ali
mentare. silviculturii și 
gospodăririi apelor. Ela
borat sub directa in-i 
drumare și conducere a 
secretarului general al

• partidului. tovarășul 
.Nicolae Ceaușescu. noul 
plan de dezvoltare a 
agriculturii și industriei 
alimentare — parte in
tegrantă a Planului na
țional unic de dezvol
tare ecdnomico-socială 
a României pe 1987 — 
este fundamentat pe 
cerințele majore ale 
economiei naționale și 
pe posibilitățile reale de 
creștere a producției 
agroalimentare la un 
nivel cifre să asigure 
atît livrările stabilite la 
fondul de stat, cil și 
cantitățile prevăzute in 
programele de autocon-, 
ducere și autoaprovizio- 
nare, cit și celelalte ne
voi ale economiei națio
nale. Caracterul realist 
al prevederilor planului 
este demonstrat și de 
faptul că ele sînt rezul
tatul unor ample și 
profunde dezbateri, ■ iar 
în fundamentarea lor 
s-a pornit de la propu
nerile unităților agri
cole, consiliilor agro
industriale, organelor 
agricole județene. Prin 
prevederile pe care le 
cuprinde, planul orien
tează întreaga activita
te a oamenilor mun
cii din agricultură
in direcții ce asigură și in cel de-al 
doilea an. al cincinalului 1986—1990 
înfăptuirea neabătută a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XIII-lea 
al partidului pentru dezvoltarea 
susținută a acestei ramuri. ■ pentru 
creșterea necontenită a calității și 
eficienței întregii activități a acestui 
sector chemat să-și sporească și mai 
mult contribuția la dezvoltarea ge
nerală a țării, la ridicarea bunăstă
rii întregului popor.

Pe întreg parcursul elaborării șl 

fundamentării noului plan de dez
voltare a agriculturii și industriei 
alimentare, s-a evidențiat in mod 
strălucit rolul esențial, determinant 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
definirea principalelor obiective ce 
trebuie atinse in anul viitor, in

CREȘTEREA VALORII 'PRODUCȚIEI 

NETE AGRICOLE

— în procente —

agricultură. întreaga concepție cu 
privire la proporțiile, nivelurile și 
ritmurile dezvoltării agriculturii in 
1987, la aplicarea măsurilor tehnico- 
organizatorice de care depinde creș-, 
terea randamentelor, a producțiilor 
vegetale și animale întruchipează 
gindirea profund științifică, nova
toare. preocuparea statornică a to
varășului Nicolae Ceaușescu pentru 
adoptarea de noi soluții care să 
asigure înscrierea și mai puternică 
ă agriculturii noastre pe coordona

tele de largă perspectivă ale pro
cesului de realizare a noii revoluții 
agrare.

Caracteristica fundamentală a pla
nului pe 1987 o reprezintă accen
tuarea procesului de dezvoltare in
tensivă și modernizarea in conti

nuarea întregii agricul
turi, accelerarea creș
terii producției vegetale 
și animale prin mai 
buna organizare și folo
sire a întregii supra
fețe agricole a țării, 
prin aplicarea cuceriri
lor științei agrotehnice 
și zootehnice înaintate. 
Deosebit de sugestive 
sint, în acest Sens, rit
murile inalte de crește
re a producției nete 
agricole, 8—9 Ia sută, și 
a producției globale 
agricole, 5,5—6,5 la sută 
față de 1986, an agricol 
în care, se știe, s-a ob
ținut cea mai mare 
producție de cereale 
din istoria țării. Aceas
tă opțiune pentru acce
lerarea căii intensive 
de creștere a produc
ției agricole, definito
rie, de altfel, pentru 
actuala etapă a noii 
revoluții agrare, consti
tuie o opțiune funda
mentală, care accentu
ează întărirea ' rolului 
agriculturii ca ramură 
de bază pentru progre
sul economiei naționale, 
în condițiile țării noas
tre, principala premisă a 
creșterii contribuției a- 
griculturii la sporirea 
avuției societății,' a ve
nitului național o con
stituie dezvoltarea pu
ternică a bazei tehnic'o- 
materiale a acestei ra
muri, aplicarea largă a 
realizărilor cercetării 
științifice agricole, per

fecționarea organizării activității 
agricole și *creșterea  gradului de 
calificare a țărănimii." Numai acțio- 
nindu-se stăruitor in aceste direcții 
este posibilă înfăptuirea sarcinilor 
deosebite stabilite agriculturii prin 
planul pe anul 1987. adoptat recent 
de către forul legislativ suprem al 
țării.

în concordanță cu orientările con
ducerii partidului nostru.' cu cerin-

(Continuare în pag. a V-a)

PLECAREA DIN CAPITALĂ
Duminică la amiază s-a încheiat 

vizita de prietenie efectuată in țara 
noastră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, de pre
ședintele Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Hosni Mubarak.

Solemnitatea plecării înaltului oas
pete egiptean a avut loc pe aeropor
tul Otopeni. unde erau arborate dra
pelele de stat ale României si Egip
tului.

Pe frontispiciul aerogării se 
aflau portretele președinților 
Nicolae Ceaușescu și Mohamed 
Hosni Mubarak. încadrate de dra
pelele Republicii Socialiste România 
și Republicii Arabe Egipt, Pe mari 
pancarte erau înscrise, in limbile 
română și arabă. urările : „Să 
triumfe politica de destindere, co
laborare.1 securitate si pace în în
treaga lume „Să se dezvolte con
tinuu relațiile de prietenie Și cola
borare intre Republica Socialistă 
Rojnânia și Republica Arabă Egipt, 
in interesul popoarelor român și 
egiptean, al cauzei păcii si înțele
gerii internaționale !“

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
președintele Mohamed Hosni Mu
barak au sosit impreună la aeroport. 
Aici se aflau primul-ministru al gu
vernului, Constantin Dăscălescu, 
membri al Consiliului de Stat și ai 
guvernului, generali, alte persoane 
oficiale.

Erau prezenți ambasadorul Egip
tului la București și membri ai 
ambasadei.

Au fost intonate imnurile de stat 
ala Republicii Arabe Egipt și Repu
blicii Socialiste România.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mohamed Hosni Mubarak au trecut 
in revistă garda de onoare.

în continuare, președintele Moha
med Hosni Mubarak și-a luat rămas 
bun de la oficialitățile române pre
zente pe aeroport.

Un grup de pionieri au oferit pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și Mo

hamed Hosni Mubarak buchete de 
flori.

La scara avionului, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Mohamed Hosni 
Mubarak și-au strîns cu căldură 
mîinile. s-au îmbrățișat.

Ceremonia plecării șefului statului 
egiptean s-a desfășurat în aceeași 
atmosferă caldă, prietenească ce a 
caracterizat întreaga vizită.

La ora 12, aeronava prezidențială 
a decolat.

COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita de prietenie 

în Republica Socialistă România a președintelui 
Republicii Arabe Egipt, Mohamed Hosni Mubarak

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, in zile
le de 13—14 decembrie 1986. pre
ședintele Republicii Arabe Egipt. 
Mohamed Hosni Mubarak, a efectuat 
o vizită de prietenie in Republica 
Socialistă România.

In timpul vizitei, președintele Ret 
publicii Arabe Egipt și persoanele 
oficiale care l-au însoțit s-au bucu
rat de o primire cordială, priete
nească. expresie a sentimentelor tra
diționale de prietenie și stimă pe 
care poporul român le nutrește față 
de poporul prieten egiptean.

între președintele Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu. si 
președintele Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Hosni Mubarak, au avut 
loc convorbiri oficiale desfășurare 
într-o atmosferă de stimă și respect 
reciproc, de înțelegere deplină, care 
caracterizează relațiile de prietenie 
și colaborare dintre1 cele două, țări 
și popoare.

I
în timpul convorbirilor, cei doi 

șefi de stat, continuînd dialogul 
fructuos statornicit cu prilejul întîl- 
nirilor'.anterioare de la București și 
Cairo, s-au informat reciproc asupra 
preocupărilor actuale ale țărilor lor 
pentru dezvoltare economică și so
cială, au examinat stadiul relațiilor 
bilaterale pe plan politic, economic, 

tehnico-științific și în alte domenii 
de interes reciproc și au procedat 
la un schimb larg de vederi cu pri
vire la principalele probleme ale 
vieții internaționale contemporane.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohamed Hosni Mu
barak au evidențiat și cu acest pri
lej importanta deosebită a dialogu
lui la nivel inalt pentru aprofun
darea și diversificarea raporturilor 
de prietenie și conlucrare rodnică 
dintre cele două țări și popoare, bază 
trainică pentru cursul continuu as
cendent al raporturilor politice, eco
nomice, tehnico-științifice și în alte 
domenii, precum și al conlucrării 
strinse dintre cele două țări pe 
arena vieții internaționale.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Arabe Egipt și-au exprimat convin
gerea că permanenta amplificare și 
diversificare a relațiilor bilaterale, 
în spiritul Declarațiilor comune de 
la București'și Cairo, reprezintă o 
contribuție de cea mai mare impor
tantă la edificarea unor relații de 
tip nou între state, la întărirea co
laborării dintre țările în curs de dez
voltare, la cauza păcii și cooperării 
internaționale.

Pornind de la rezultatele obținute 
și experiența acumulată pînă în pre
zent în cooperarea economică bi
laterală și de la potențialul econo
mic în continuă creștere al ce

lor două țări, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Mohamed Hosni Mubarak au conve
nit să fie sporite eforturile pentru 
creșterea volumului schimburilor co
merciale și pentru identificarea de 
noi proiecte și programe de coope
rare. în mod 4feosebit. cei doi șefi 
de stat au indicat să fie concentrate 
eforturile pentru extinderea conlu
crării reciproc avantajoase in dome
niile extracției și prelucrării țițeiu
lui. construcțiilor de mașini, meta
lurgiei, energiei și electrificării, 
transporturilor, construcțiilor social- 
edilitare, agriculturii, industriei ali
mentare, precum și în alte domenii 
de interes comun.

Președinții celor două țări au con
venit să se treacă la elaborarea 
unui Program pe termen, lung pri
vind lărgirea colaborării economice 
și tehnico-științifice, a schimburilor 
comerciale între Republica Socialis
tă România și Republica Arabă Egipt 
pină in anul 2000.

Cei doi președinți au hotărit ca 
instituțiile specializate din țările lor 
să acționeze pentru dezvoltarea si 
diversificarea continuă a cooperării 
științifice și tehnologice reciproc 
avantajoase dintre ele și âu indicat 
să fie elaborat un nou Program pen
tru perioada 1987—1989 de schimburi 

(Continuare în pag. a V-a)
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Pentru perfecționarea activității de conducere, de organizare

esențiale ale
La recenta plenară 

P.C.R., 
partidului,

oameni ai muncii". In

de partid.

Prezența cadrelor din ministere, 
centrale, institute de proiectări în 
întreprinderi, eficienta intervenției 
acestora, operativitatea și răspun
derea cu care rezolvă la fata locului 
problemele constatate, insistența in 
a le supune conducerilor respective 
și în a urmări rezolvarea lor repre
zintă laturi esențiale ale muncii 
specialiștilor, 
a C.C. al 
general al __________
NICOLAE CEAUȘESCU,
„Iată de ce consider că problema 
deosebit de importantă care se pune 
acum este aceea a perfecționării și 
îmbunătățirii activității de condu
cere, de organizare a întregii activi
tăți. de creștere a răspunderii, a spi
ritului revoluționar de muncă din 
partea tuturor activiștilor, a cadre
lor de partid și de stat, a organiza
țiilor de partid, a tuturor colective
lor de
lumina acestei cerințe am abor
dat cu cîțiva secretari 
factori de răspundere și specialiști 
din unele organe economice centrale 
și unități industriale aspecte legate 
de activitatea de îndrumare și con
trol pe teren și am reținut opinii, si
tuații. sugestii sintetizate în însem
nările de față.

Toți interlocutorii noștri au fost de 
acord in a aprecia deosebita impor
tanță a îndrumării și sprijinului 
nemijlocit al unităților productive. 
Dar, așa cum am constatat, gradul 
de preocupare al organelor și orga
nizațiilor de partid de la instituții 
economice centrale în această privin
ță este diferit. Astfel, organizația de 
partid de la Institutul de inginerie 
tehnologică și proiectare pentru in
dustria metalurgică din București 
(IPROMET) a făcut din eficiența 
muncii proiectanților 'pe teren o pre
ocupare constantă. Ea se regăsește, 
ca temă distinctivă. în plenarele co
mitetului de partid și în adunările 
generale ale comuniștilor. în- dezba
terile activului de partid. în discu
țiile individuale. Ea se regăsește, de 
asemenea. în contribuția concretă a 
proiectanților de la IPROMET în ri
dicarea unor obiective industriale de 
mare importantă. Chiar dacă nu cu 
aceeași vigoare, o asemenea pre
ocupare vădește și organizația de 
partid de la Ministerul Industriei 
Metalurgice. A devenit o regulă ca, 
anual, comitetul de partid să anali
zeze contribuția comuniștilor din mi
nister la rezolvarea problemelor re
zultate din adunările generale ale 
oamenilor muncii din unitățile indus
triale subordonate. In organizațiile 
de bază din direcțiile ministerului, 
comuniștii au dezbătut în cîteva 
rinduri aspecte esențiale ale muncii 
de îndrumare, sprijin și control, ale 
modulul în care trimișii ministerului 
în unitățile producătoare își onorea
ză îndatoririle. Comitetul de partid 
organizează frecvent întîlniri cu se
cretarii organizațiilor de bază și 
conducătorii direcțiilor, stabilindu-se 
obiective comune de urmărit pe te
ren pentru toate compartimentele 
ministerului.

La antipozii acestor preocupări se 
situează modul improvizat si super
ficial în care organizația de partid 
de la Centrala industrială de utilai 
energetic din București tratează as
pectele activității de îndrumare si

secretarul 
tovarășul 
sublinia :

PE MARGINEA UNOR SCRISORI
I hi i|........  - - :

APA - un bun prețios,
core nu trebuie risipit!

aducerea 
consumu- 
insemnate

noastre, ne-am 
seama cită energie

Pentru producerea și 
apei la nivelul cerințelor 
lui zilnic se utilizează 
resurse materiale și forță de mun
că. Dacă ar fi să luăm în calcul 
numai cei 0,3 kWh cu care se ob
țin 1 000 litri de apă fără a mai lua 
în calcul și kilowații consumați 
pentru pomparea apei pe conducte 
pină la robinetele 
putea da 
electrică șl cit combustibil s-au 
utilizat la purificarea oelor 337 
miliarde litri (337 milioane mc) 
consumați in primele nouă luni din 
acest an de către populația £i in
dustria Capitalei. Gospodărirea cît 
mai judicioasă a apei de către toți 
consumatorii constituie o problemă 
de răspundere socială, o îndatorire 
civică — iar numeroase scrisori so
site la redacție în legătură cu 
această problemă ilustrează intere
sul larg al cetățenilor.

Semnale ale datoriei 
civice

Cele mai multe din aceste scri
sori arată că cetățenii știu să pre- 
țuiască eforturile făcute pentru ob
ținerea apei potabile, preocupîn- 
du-se de folosirea judicioasă a a- 
cesteia. de reducerea sau înlătura
rea pierderilor apărute în propria 
locuință cit și la locurile de mun
că. Paralel, tot mai multe comitete 
ale asociațiilor de locatari și-au 
inclus, în planurile de activitate, 
vizitarea periodică a apartamente
lor din blocuri pentru a depista la 
vreme cazurile sau formele de ri
sipire a apei. Din cele relatate în 
scrisorile adresate redacției se de
tașează însă și preocuparea de a 
se preintimpina risipa de apă. Prin 
scrisori și telefoane sîntem sesizați 
operativ despre apariția unor de
fecțiuni la conductele de alimen
tare cu apă potabilă. De regulă, 
după sesizările c<tre I.C.A.B., ce
tățenii Capitalei se adresează și 
presei, mai ales cind constată lipsă 
de promptitudine în remedierea 
avariilor semnalate. Pentru că 
uneori timp de săptămîni și luni de 
zile, conductele sparte stau nere
parate, timp în care mii și zeci de 
mii de metri cubi de apă se scurg 
la canal. Relatăm în cele ce urmea
ză cîteva extrase din scrisori :

• „De circa 2 luni pe Aleea Dea
lul Măcinului, în spatele blocului 
A-2, a Spărut un adevărat izvor 
care a inundat toată zona. La ca
pătul de întretăiere a acesteia cu o 
altă alee au apărut alte izvoare". 
(Aurelian Tatomir, Aleea Dealul 
Măcinului nr. 452 bl. 1 A).
• „Pe Aleea Barajul Dunării nr. 

9, în fața blocului Z-10, o conductă 
este spartă de aproape un an. 
Cu toate intervențiile locatarilor, 
I.C.A.B. nu a venit s-o repare nici 
pină astăzi". (Constantin Dochița, 
Aleea Barajul Dunării nr. 9. ap. 10).

• „în fata blocului nostru este o 

control a întreprinderilor din cadrul 
centralei. La întrebarea dacă efi
cienta deplasărilor pe teren, rezulta
tele concrete pe care acestea trebuie 
să le determine au constituit tn acest 
an tema unei dezbateri în comite
tul de partid sau în organizațiile de 
bază, tovarășul Gheorghe Vultur, 
secretar adjunct al comitetului de 
partid, ne-a spus : „O asemenea 
temă n-a fost abordată. Dar unele 
aspecte ale acesteia au fost. într-un 
fel sau altul, amintite cînd s-au 
dezbătut alte probleme". Dar și 
atunci — cum aveam să constatăm 
ulterior — aspectele eficienței mun
cii pe teren a reprezentanților cen
tralei nu au fost dezbătute concret.

Pentru a afla cum este apreciat 
sprijinul,primit din partea delegate
lor din ministere si instituții econo
mice centrale ne-am"adresat secre
tarilor organizațiilor de partid si di
rectorilor din cîteva unități indus
triale din județul CARAȘ-SEVE
RIN. Așa cum ne spunea tovarășul

multi dintre in- 
Depășirea unor 
se confrunta 

construcții me- 
prin sprijinul 

Cen tralei indus -

ale eficientei

Vasile Vișan. secretar al Comite
tului municipal de partid Reșița, cei 
mai multi dintre ei dovedesc com
petență si experiență in rezolvarea 
problemelor și izbutesc să ne ajute. 
Nu de puține ori insă, această pre
zență, fie ea chiar si îndelungată, nu 
este însoțită de intervenții practice 
Si imediate, nu poartă girul eficien
ței". O opinie împărtășită în ambele 
sensuri de cei mai 
terlocutorii noștri, 
dificultăți cu care 
întreprinderea de 
talice din Bocșa 
acordat de delegații 
triale de utilaj energetic din Bucu
rești, rezolvarea unor probleme de 
aprovizionare tehnico-materiaâă la 
Combinatul siderurgic din Reșița de 
către trimișii Ministerului Industriei 
Metalurgice si tot aici munca depusă 
cu pasiune de proiectanții de la 
IPROMET în construirea celui mai 
modern furnal din tară — acestea 
sînt tot a-tîtea dovezi 
deplasărilor pe teren.

Din păcate, își fac loc ți atitu
dini de formalism șl i_„._ II:'” 
tate, ca în cazul unor trimiși 
Centralei industriale de utilaj ener
getic. „Delegați cu funcții de răs
pundere din partea centralei vin 
destui de rar la noi ?* *.  atunci cind 
vin, nu stau mai mult de o zi. Tri
mișii care nu sint factori de decizie 
nu fac decit grafice, note de pro
bleme, fără să ne poată sprijini con
cret in înlăturarea unor neajunsuri, 
cu alte cuvinte, mai mult ne îricurcă" 
(Vasile Uscat, director general 
al întreprinderii constructoare de 
mașini din Reșița). „Anul trecut si 
anul acesta, două economiste din 
centrală au studiat mai multe zile 
modul de îndeplinire a indicatorului 
cheltuieli la o mie de lei productie- 
marfă. La ce concluzii au ajuns, 
n-am aflat nici pini acum" (Ion 
Sanfiroiu, secretar al comitetului 
de partid de la întreprinderea de 
construcții metalice Bocșa).

plumb — 45 la sută etc.
• Prin folosirea, tn procesele in

dustriale. a materialelor recupera
bile poluarea se reduce cu 80—90 la 
sută.

Argumentele cifrice de mai sus au 
fost însoțite si de altele, de ordin 
practic, prezentate în cadrul unei 
expoziții special organizate. Partici
pantele la consfătuire au putut ve
dea cum din marginile rămase de la 
croirea spumelor poiliuretanice. de 
exemplu, se realizează structuri re
zistente de umplere pentru mobilă, 
că din coajă de lemn se pot obține 
compost, supercompost si cuburi nu
tritive ; că spărturile de B.C.A.. că
zute pe lingă noile construcții, pot 
folosi la 
turtle de 
de blană 
lucrare, 
cea mai 
candelabre sint fabricate din cioburi 
de sticlă optică, reușite articole pen
tru copii, jucării, piese decorative, 
numeroase alte bunuri de consum nu 
reprezintă altceva decît rezultatul 
unor stăruitoare căutări, al imagi
nației a mii si mii de creatori din 
institutele de cercetare si proiectare, 
colectivelor din fabrici, ateliere 
sau cooperative meșteșugărești. Iar 
ideile, firesc, nasc idei, si fiecare 
dintre participante a putut pleca cu 
„tolba plină", femeile avînd datoria 
și putința să acționeze nu numai 
pentru colectarea a tot 
teriale, dar și pentru 
lor cît mai eficientă.

Participantele au 
apoi, la întreprinderea de încălță
minte „Progresul". De ce 7 Pentru 
că aici se poate vedea pe viu ce 
materie primă valoroasă constituie 
cei trei „R“. Numai din materiale 
recuperabile întreprinderea a reali
zat. tn primele 10 luni ale anului, o 
producție de 33 milioane lei — pan
tofi. încălțăminte sport etc., într-o 
gamă variată de modele si culori, 
precum și poșete, sacose, diferite 
alte obiecte frumoase, de bună cali
tate. Trecînd prin secțiile de produc
ție. nu poți să nu observi cu cită 
migală este croită fiecare bucată de 
material, cum fiecare centimetru de 
material capătă întrebuințare.

superficiali-
ai

conductă spartă de mai mijită vre
me. Risipa de apă nu este luată în 
seamă de I.C.A.B. dacă n-au venit 
s-o repare". (Niculina Dinescu, 
strada Valea Lungă nr. 11, bloc 22, 
ap. 116).

• „Pe Aleea Fuiorului, în fața 
bl. H-26 și pe strada Rotundă. în 
fața bl. Y-l, lingă ștrandul Titan, 
sint două, conducte sparte de mai 
multe luni. Am 
I.C.A.B., dar tot n-au 
mitetul asociației de 
H-17, strada Fuiorului

• „De circa două

comunicat la 
venit". (Co
locatari, bl. 
nr. 7).

_ _________ ____ luni, pe Bd.
Metalurgiei, aproape de capătul li
niei troleibuzului 73, este o conduc
tă spartă. Am considerat de datoria 
mea, ca cetățean, să anunț I.C.A.B.- 
ul. Ultimul ' telefon l-am dat pe 
data de 5 octombrie, a trecut multă 
vreme, dar tot n-a venit, nimeni să 
remedieze defecțiunea". (loan Mi- 
rică. Bd. Metalurgiei nr. 73. bloc 
O-l. ap. 15).

« „în parcul Bazilescu din car
tierul Bucureștii Noi, Ia ieșirea din 
piața 16 Februarie, o conductă este 
spartă din decembrie 1985. Am fă
cut cunoscut I.C.A.B.-ului in scris 
dar... degeaba". (Scrisoarea petițio
narului a fost expediată la I.C.A.B. 
cu nr. 10914, la 9.VIII a.c. și redac
ția nu a primit încă răspuns.!) 
(N. Constantineseu, corespondent 
voluntar).

» „Pe strada noastră, dintr-o 
conductă spartă în urmă cu cîteva 
luni, apa țîșnește ca dintr-un 
izvor". (L. Maftei. strada Samoilă 
Dumitru nr. 21, bloc 68, ap. 21).

Si exemplele ar putea continua. 
Or. nerepararea la timp a avariilor 
atrage după sine nu numai risipa 
de apă, dar și scăderea presiunii 
din conducte. Din această cauză lo
catari de la etajele superioare, din 
cartierul respectiv și chiar din alte 
zone, sînt lipsiți de cantitățile ne
cesare de apă.

Semnale fără ecou
semnaleleSînt cazuri cînd nici

sau sesizările cititorilor, publicate 
în presă, nu sînt luate în seamă 
de către I.C.A.B., ceea ce constituie 
o încălcare a prevederilor Legii 
presei privind obligativitatea celor 
criticați de a analiza situația și a 
comunica. în termen, măsurile lua
te. De pildă, la scrisoarea pensio
narului Gh. Buzianu, intitulată 
„Picătură cu picătură se umple bal
ta risipei", nici după aproape 60 de 
zile de la publicare — după cum 
arată semnatarul într-o revenire — 
„I.C.A.B.-ul nu a întreprins nimic 
pentru a curma risipa de apă".

Acestea sînt doar cîteva din pro
blemele semnalate de cetățeni. Aș
teptăm să se comunice redacției, la 
termenele stabilite de Legea presei, 
măsurile ce vor fi luate pentru în
tărirea ordinii și disciplinei în acest 
important sector de activitate.

Dumitru MANOLE

Pentru a ne demonstra eficienta 
deplasărilor pe teren, la centrală ni 
s-a-u arătat tocmai astfel de note si 
grafice, «prevăzute cu numeroase 
semnături. Or, prin vizite pe cit de 
rare pe atît de scurte ale tovarăși
lor din conducerea centralei sau prin 
deplasările inginerilor si economiști
lor cu scopul de a întocmi note si 
rapoarte, nu pot fi rezolvate unele 
probleme de fond cu care se con
fruntă unitățile. Iată de ce este ne
cesar ca eficienței deplasărilor pe 
teren să i se acorde o atenție mult 
mai mare din partea organizației de 
partid din centrală, pentru a înlă
tura formalismul și superficialitatea 
în exercitarea atribuțiilor de spri
jin și îndrumare a unităților pro
ductive.

Un alt aspect evocat de Interlocu
torii noștri din județul Caraș-Severin 
s-a referit la participarea reprezen
tanților ministerelor și centralelor 
la adunările generale ale oamenilor 
muncii din unitățile industriale. In 

E PARTID

acest sens, tovarășul Gheorghe Oprea, 
secretar al comitetului de partid și 
președinte al consiliului oamenilor 
muncii de la Combinatul siderurgic 
din Reșița, ne relata : „Reprezen
tanți ai Ministerului Industriei Meta
lurgice la adunările generale ale oa
menilor, muncii preiau listele cu 
propunerile făcute cu acest prilej 
pentru a căror rezolvare se solicită 
sprijinul ministerului, dar apoi nu 
mai primim nici un răspuns, ca in 
cazul celor 18 propuneri formulate 
la adunarea generală din august anul 
acesta“. Ia comitetul de partid al 
ministerului, printr-un centralizator 
se ține o evidență riguroasă a pro
punerilor și solicitărilor formulate 
în adunările generale ale oameni
lor muncii în care erau cuprinse 
toate cele 18 propuneri de la Reșița. 
Multe dintre ele erau rezolvate sau 
in curs de rezolvare, așa cum se 
putea deduce din explicațiile cen
tralizatorului, 
totuși opinia 
tură cu lipsa 
manifestată în unele cazuri de mi
nister față de problemele ridicate în 
adunările generale ale oamenilor 
muncii ? Explicația constă în faptul 
că uneori delegații ministerului vin 
nepregătiți la asemenea adunări. Nu 
s-ar fi ajuns la această situație dacă 
trimișii ministerului ar fi sosit cu 
2—3 zile înaintea desfășurării adu
nării generale a oamenilor muncii 
pentru cunoașterea aprofundată a 
problemelor in vederea rezolvării 
lor, informînd, totodată, asupra sta
diului Înfăptuirii propunerilor și 
cererilor avansate la precedenta adu
nare. O astfel de participare activă

*

Cum se justifică 
exprimată în legă- 

de receptivitate

Unități turistice în județu! Caraș-Severin

3âCelor ce doresc 
' petreacă vacanta sau 
o parte din concediu 
sau să cunoască pito- 
neștile meleaguri ale 
județului Caraș-Seve
rin le stau la dispozi
ție ' cîteva frumoase 
unități turistice, gazde 
ospitaliere în orice 
sezon. Printre aoestea 
se numără hanul „Ti- 
biscum" situat la in
trarea tn orașul Ca
ransebeș pe malul Ti
mișului. El dispune 
de 72 locuri tn camere

'■4 \4,'/4'0

și căsuțe camping. O 
unitate apreciată este 
și hanul „Bocșa-Iz- 
vor" amplasat 
malul riului 
va in zona 
tică a orașului Bocșa, ' 
pe șoseaua ce leagă 
Reșița de Timișoara. 
La un kilometru de 
Bocșa se află cabana 
„Stejarul" amplasată 
intr-o pădure aproape 
de Lacul 
se poate 
pot face 
agrement

pe
Birzo- 
turis-

Metneș unde 
pesaui și se 
plimbări de 
cu bărcile.

^Fapte, inițiative, preocupări

DIN JUDEȚELE ȚĂRII

Un călduros „Noroc bun!“
de la Sărmășag

banda pe plan este 
Cîteva role nu func-

cărbune din

mesaiul șl, 
totul intră

po- 
tn

comenzi opera-

„Vedeți că 
descentrată ! 
ționează. Intervenit! rapid 1".

Dispecerul trece pe monitorul al 
doilea :

— Dirijați mașini la excavatorul 
șa pte !

— Am înțeles — vine răspunsul 
prin interfon. Buldozerele să mear
gă la stocul de 
dreapta !

Se recepționează 
trivit comenzilor, 
normal.

Informație video, 
tive. Totul se desfășoară sub sem
nul binefacerii a ceea ce numim 
televiziune integrată. Și unde ? La 
bătrina mină din Sărmășag. Deo
camdată. s-au instalat primele mo
nitoare și primele camere de luat 
vederi. Instalate in subteran — la 
sortarea cărbunelui, stația de însi- 
lozare. mașina de extracție, lingă 
benzile principale de transport si 
în depozitul de materiale 
merele de luat vederi oferă 
gine exactă a ceea ce se 
plă în sectoarele respective 

— ea- 
o ima- 
lntîm- 
de ac-

ar duce la crearea unor relații de 
încredere între minister și unitățile 
subordonate, la concentrarea efortu
rilor pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce revin ministerului și întreprin
derilor.

Tot la combinatul siderurgic am 
fost informați că IPROMET-ul nu 

■și-a onorat obligațiile sale privind 
înlăturarea unor deficiențe în func
ționarea unui utilaj auxiliar proiec
tat la acest institut, că delegații in
stitutului au constatat doar deficien
țele și apoi totul a rămas la acest 
stadiu. La institut ni s-a prezentat 
un document cu soluții stabilite de 
comun acord, explicîndu-ni-se că. 
potrivit normelor legale, beneficia
rul era dator ‘să ia măsuri pentru 
aplicarea lor, cu atît mai mult cu 
cit dereglările apărute se datorau 
nerespectării unor reguli de funcțio
nare a utilajului. Este deci clar că 
de această situație răspunzătoare 
este conducerea combinatului. In 
acest context reținem faptul că di
rectorul institutului, tovarășul Mihai 
Niculescu, 
va acorda 
asistență 
asemenea, 
la instruirea personalului 
care deservește toate instalațiile și 
utilajele moderne proiectate de 
IPROMET.

a precizat că institutul 
fără intîrziere orice fel de 
tehnică solicitată și, de 
este dispus să contribuie 

muncitor

★

Din situațiile constatate, din con
fruntarea unor opinii, din analiza 
modului în care organizațiile ’de 
partid din cîteva organe economice 
centrale se ocupă de îmbunătățirea 
activității de sprijin și îndrumare 
reiese clar că nu întotdeauna depla
sările pe teren reprezintă un mijloc 
operativ și direct în soluționarea 
problemelor. Iată de ce este necesar 
ca organizațiile de partid să insiste 
mai mult pentru îmbunătățirea me
todologiei de lucru a trimișilor din 
centrale și ministere, pentru canali
zarea atenției lor spre aspecte esen
țiale, de fond, ale producției, cerînd 
delegaților să manifeste, în inter
vențiile lor, fermitate, perseverență, 
încheierea cu rezultate bune a pla
nului pe acest an și pregătirea con
dițiilor pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor economice din 
anul viitor, obiectiv major al acestor 
zile, subliniat de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., reprezintă un 
bun prilej de afirmare a acestor 
cerințe in activitatea de îndrumare 
și control. Totodată, organizațiile de 
partid, comuniștii din unitățile pro
ductive nu trebuie să piardă nici un 
moment din vedere că hotărîtor este 
efortul propriu, că numai pe tere
nul unor astfel de strădanii spriji
nul acordat de‘ ministere și centrale 
poate dobîndi girul eficientei.

Constantin VARVARA
■ Ion D. CUCU

corespondentul „Scinteii”

■

La rîndul său. hanul 
„Caras" din Oravița 
pune la dispoziția tu
riștilor 60 locuri de 
cazare și restaurant, 
iar la o altitudine de 
1 000 m pe muntele 
Semenic în localitatea 
Gărîna. hanul Gărîna 
oferă în orice sezon 
locuri de cazare, 
masa se poate 
la restaurantul 
tătii.

tn fotografie :
nul „Tibiscum" din ju
dețul Caras-Severin.

iar 
servi 
uni-

ha-

tivitate. Realizate la „Tehnoton" 
lași, echipamentele instalate de 
specialiștii din cadrul Întreprinde
rii. miniere Sărmâșag asigură flu
xul informațional a] muncii des
fășurate de mineri. De ce a fost 
necesar un asemenea mod de lu
cru. care este eficiența lui ? Ne 
răspunde inginerul Nicolae Colțan. 
directorul tehnic al întreprinderii :

— Prin acest sistem informațio
nal se realizează o urmărire aten- 

' tă si foarte operativă a Întregului 
proces de extracție, transport, sor
tare, depozitare si încărcare in va
goane a cărbunelui din bazinul 
carbonifer Sărmășag. Pînă acum, 
ne „descurcam" cu telefonul, dar 
mult mai greu. Cu totul altfel este 
cind vezi imaginea pe monitor. 
Poți interveni direct, operativ, efi
cient.

Prin sistemul de televiziune in
tegrată, o bună parte din activită
țile importante din subteran pot fi 
dirijate cu o precizie matematică. 
Se urmărește — concomitent — 
extragerea propriu-zisă, transpor
tul. asigurarea calității cărbunelui

Foto : E. DichiseanuUrbanistica moderna la Burau : noua înfățișare a Căii Unirii

RECUPERAREA Șl REFOLOSIREA MATERIALELOR

că 
de 
de 
in

Sub semnul exigențelor sporite 
ale noului se înscriu și eforturile de
puse în direcția valorificării depline 
a tuturor rezervelor și posibilităților 
materiale ale societății, inclusiv re
cuperarea și reintroducerea in cir
cuitul eoonomic a tuturor resurselor 
refolosibile. Aoeasta constituie o 
vastă sursă de aprovizionare tehni- 
co-materială a economiei, jtiut fiind 
că 50 la sută din necesarul de ma
terii prime al industriei trebuie 
acoperit pe această cale.

Iată de oe se poate aprecia 
tema consfătuirii cu caracter 
schimb de experiență organizate 
Consiliul Național al Femeilor,
colaborare cu Comitetul pentru Pro
blemele Consiliilor Populare. Comi
tetul municipal București al P.C.R., 
Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe s-a înscris în plină ‘ 
actualitate. Pornindu-se de la între
barea : „Cum acționează, dar îndeo
sebi cum trebuie să acționeze co
mitetele și comisiile femeilor incit 
contribuția lor Ia colectarea, recu
perarea și valorificarea materialelor 
refolosibile să sporească neîncetat ?“ 
consfătuirea a prilejuit dezbateri 
vii. interesante. însoțite de convin
gătoare demonstrații practice la care 
au participat președintele comitete
lor județene ale femeilor, alte dele
gate din județe, din activul de femei 
al Capitalei.

Rezultatele notabile ale aplicării 
spiritului gospodăresc specific fe
meilor. Cu prilejul consfătuirii s-a 
relevat că răspunzînd chemării la 
întrecere, lansate la începutul aces
tui an de Comitetul județean al fe
meilor Iași, în întreaga tară se des
fășoară întreceri între oomisiile de 
femei din întreprinderi și cartiere. 
Intre oomitetele orășenești, munici
pale și județene, avînd ca obiectiv 
colectarea unui volum cît mai mare 
de materiale refolosibile. Prin stră
dania a mii și mii de femei 
s-au predat mal mult de 45 milioane 
de sticle și borcane, ceea ce repre
zintă peste 90 Ia sută din necesarul 
ambalajelor de acest tip al indus
triei alimentare. Din strîngerea 
chiar și a unor neînsemnate bucăți 
de metal s-au adunat peste 4 310 
tone metale feroase ce au fost tri
mise industriei. Au fost, la fel, di
rijate, către unitățile interesate sute 
de mii de kilograme de hîrtii, de 
cioburi de sticlă, precum și cantități 
de metale neferoase și mase plas
tice.

Argumentul cel mai eficient — 
calculul precis, rezultatul practic. 
Iată elementele care nu și-au dez
mințit niciodată forța de convingere, 
ele găsindu-și locul cuvenit și în 
cadrul schimhului de experiență, 
punînd la dispoziție noi argumente, 
calcule șl idei convingătoare. Parti
cipantelor li s-a âmintit că :

• O tonă de fier vechi, recupera
tă și reintrodusă în circuitul econo
mic, echivalează cu o tonă de fontă, 
care se obține din 2 tone minereu, 
o tonă cărbune cocsificabil și 0,5 
tone calcar ;
• O tonă de maculatură echiva

lează cu o tonă celuloză, care se ob
ține din 3—4 mc lemn, cu un consum 
de 800 Kwh energie electrică și 
250 kg combustibil convențional :

• O tonă de spărturi de sticlă 
contribuie, în industria sticlei, la 
economisirea a 738 kg nisip cuarțos, 
a 231 kg sodă calcinată. 140 kg cal
car și 70 kg feldspat ;

• Prin reșaparea unei singure an- 

la sortare, încărcarea vagoanelor 
C.F.R., alimentarea ritmică în sub
teran cu materialele necesare. Con
trol riguros, decizii imediate. Tot
odată, in caz de avarii, se poate 
interveni mult mai rapid. Această 
acțiune se bucură de un deosebit 
interes din partea tuturor oameni
lor muncii de aici. în prezent, se 
lucrează la extinderea rețelei. în 
curînd, vor fi instalate camere de 
luat vederi și In microcariera Bo- 
bota. De la pupitrul de comandă 
va putea fi urmărită „pe viu" ac
tivitatea buldozerelor, excavatoa
relor. autocamioanelor de transport 
din carieră.

înscrisă in programul complex 
pentru modernizarea si organizarea 
științifică a producției și a muncii, 
televiziunea industrială demon
strează cit se poate de convingător 
că minerii sălăjeni — care se pre
zintă „la zi" cu o substanțială de
pășire a planului Ia extracție de 
30 000 tone cărbune net peste pre
vederi — sînt deopotrivă preocu
pați do găsirea celor mai eficiente 
soluții menite să asigure buna în
treținere și exploatare a utilajelor, 
creșterea randamentului pe 
operativitate sporită pe 
extracție — transport - 
re — sortare — încărcare în ’vagoa
ne. Toate acestea se 
tr-un răspuns ferm, 
chemarea adresată 
general al partidului 
cij mai mult

constituie în- 
mineresc, la 

de secretarul 
.. ____ . ___ ... de a da tării

.1 ....It cărbune. Aceluiași
stop ii sint subordonate și celelal
te acțiuni întreprinse pe linia bu
nei pregătiri a producției în timpul 
iernii.

Euqen TEGLAS
corespondentul „Scînteil

însemnări de ia un schimb
de experiență organizat de 

Consiliul Național 
al Femeilor 

velope de camion se economisesc 
1,6 kg cauciuc natural. 3,8 kg cau
ciuc sintetic. 4,5 kg negru de fum și 
3 kg cord textil.

Reciclarea resurselor refolosibile 
reprezintă totodată o sursă poten
țială de economii de energie.. De ce ? 
Pentru că prin utilizarea materiale
lor refolosibile se asigură un consum 
energetic mai mic decît pentru pre-' 
lucrarea materiilor prime noi. pe 
care le înlocuiesc ;

• La aluminiu, de exemplu, prin 
utilizarea materialelor refolosibile, 
se consumă numai 4 la sută din to
talul energiei consumate în cazul 
obținerii acestuia din materii

* " 5 1
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I prime 
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noi. la mase plastice

termoizolații. cum din res
fire de sticlă sau din cele 
sintetică rezultă, prin pre- 
plăci 
bună calitate ;

termoizolat.oare de 
frumoase

felul de ma- 
valorificarea

fost invitate.

post, 
circuitul 

depozitâ-

Maria BAB O IAN

cum pină si peticuțele cît degetarul. 
care aici nu mai pot fi folosite, sint 
adunate cu grijă și trimise intre- 
prinderii specializate din Bacău, de 
unde se întorc sub formă de... ștai
furi. O experiență pe deplin convin
gătoare.

O concluzie-angajament. Cuvintul 
participantelor la dezbateri a reliefat 
o gamă largă de forme și metode, 
validate în practică — rezultat con
cret al sprijinului nemijlocit, opera
tiv si eficient, acordat de organele 
și organizațiile de partid atît. co
misiilor de femei ' din unitățile 
economice, cit și celor din car
tiere și comune — pentru valori
ficarea resurselor refolosibile. for
mele organizatorice imbinîndu-se 
strins cu acțiuni politico-educative 
de largă cuprindere. S-au prezentat 
programe de măsuri eficiente in 
acest domeniu, elaborate in colabo
rare cu .întreprindețile județene de 
profil, sarcinile și angajamentele ce 
.le revin fiind cunoscute în amănunt 
de către fiecare comitet si comisie 
de femei, iar cunoașterea exactă a 
obiectivelor s-a dovedit o premisă 
esențială pentru îndeplinirea angaja
mentelor asumate.

în vederea îmbunătățirii rezultate
lor ne,acest tărim. atît de familiar 
femeilor, de apropiat spiritului lor 
de bune gospodine, s-au făcut dife
rite propuneri si s-au conturat un 
șir de măsuri concrete pentru 1987 : 
defalcarea operativă, mai devreme 
decît în acest an, a sarcinilor pe co
mitete și comisii : amplasarea mai 
multor microconteinere în cartiere și 
amenajarea unor locuri de depozi
tare temporară a materialelor colec
tate : analize, dezbateri si mese ro
tunde in institute de cercetare si 
proiectare, în întreprinderi, schimburi 
de experiență pe ramuri industriale, 
cercuri de „mîini îndemînatice" și 
expoziții cu vînzare. discuții cu fe
meile ,1a locurile de muncă, consfă
tuiri In diferite localități, organiza
rea de săptămîni și zile record de 
colectare în cartiere, dezbateri la 
cluburile „Femina". demonstrații 
practice în cartiere și comune, dez
bateri în cadrul lectoratelor pentru 
femei, expoziții cu produse etc.

Firește, există o experiență bogată 
în acest domeniu. Dar. așa cum ara
tă realitatea, preocupările ca si re
zultatele sînt incă inegale, depășirile 
„coexistind" cu rămîneri în urmă, 
în raport cu sarcinile, cît mai ales 
cu posibilitățile. Pornind de la aces
te constatări — relevate. în spirit 
critic si autocritic, în cadrul consfă
tuirii — Consiliul Național al Fe
meilor. biroul său executiv și-au 
propus să acționeze cu mai mare in
tensitate în 1987. să-și concentreze 
mai mult atenția și sprijinul spre 
organizațiile teritoriale îneît planul 
să fie pretutindeni integral Îndepli
nit. ca produsele colectate, mai cu 
seamă din mediul rural, să fie trans
portate operativ la destinație. De 
asemenea, s-a relevat că este nece
sară o mai strânsă colaborare cu cei
lalți factori cu răspunderi în recu
perarea și valorificarea materialelor 
refolosibile. Concluzia a fost, de 
fapt, angajamentul femeilor din în
treprinderi si cartiere, de la orașe 
si sate de a-si spori substantial con
tribuția la înfăptuirea importantei 
sarcini de a folosi cu maximum de 
chibzuință si spirit gospodăresc ori
ce sursă de aprovizionare cu materie 
primă a industriei.

i i
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SARCINILE ECONOMICE-REALIZATE EXEMPLAR!
IN PRIM-PLANUL PREOCUPĂRILOR: O cerință, o îndatorire, un îndemn:

Calitate si promptitudine in producția pentru export
In perioada care a mai rămas pînă la sfîrșitul acestui prim an al 

actualului cincinal - așa cum a subliniat secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in' cadrul recentelor forumuri ale democra
ției noastre muncitorești revoluționare - o sarcină prioritară pentru fie-

ECONOMISIȚI ENERGIA!

care colectiv o constituie realizarea

La întreprinderea „Porțelanul" 
din Alba Iulia. ritmul livrărilor la 
export s-a intensificat in această 
perioadă de sfîrsit de an. Zilele tre
cute se efectuau ultimele livrări 
dintr-un contract cu un partener din 
R.F.G. în felul acesta s-a îndeplinit 
cu 15 zile mai devreme planul la 
export pe întregul an. Deși unitatea 
a început activitatea de export de 
numai cițiva ani. a ajuns ca. acum, 
produsele sale să fie livrate in 20 
de țări.

— Prin calitatea produselor și 
promptitudinea livrărilor am reușit 
să cîstigăm un bun renume pește 
hotare — ne spune Elena Covaciu, 
directoarea întreprinderii. Fată .de 
anul trecut, exportul a crescut, cu 
8.7 la sută. în perioada care a tre
cut din acest an. toate contractele 
încheiate au fost onorate în cele mai 
bune condiții. Ne-am concentrat 
eforturile pentru ca. pină la 15 de
cembrie. să realizăm întreaga pro
ducție de export ne acest an si iată 
că am reușit. îndeplinirea înainte de 
termen a planului la export se ba
zează ne calitatea înaltă a produ
selor si o mare mobilitate in adap
tarea fabricației la cerințele parte
nerilor. Unele comenzi au fost exe
cutate in numai două-trei luni. Pen
tru a realiza acest ritm am insistat 
îndeosebi asupra perfecționării acti
vității în compartimentele hotăritoa- 
re. Am acordat atentie si îmbunătă
țirii tehnologiilor. Pentru fiecare 
comandă se Stabilește un traseu op
tim. un fel de fisă de intensitate, 
care cuprinde termene si responsa
bilități exacte, bine definite, ne baza 
căreia. în permanentă, se poate con
trola stadiul execuției. Astfel, in fie
care compartiment — la creație, 
modelai, decor, ardere — se cunoaș
te cînd intră o anumită comandă si 
la ce dată trebuie să plece semifa
bricatele ,mai' departe ne flux. Rea- 

în secția de montaj a întreprinderii „Timpuri noi" din Capitală se finalizează fabricația unui nou lot de compresoare care vor fi livrate .zilele următoare 
beneficiarilor E’oto : s. Cristian

integrală, în cit mai bune condiții 

llzarea. exportului constituie un o- 
biectiv prioritar al activității între
gului colectiv.

Pentru reducerea duratei de asi
milare în fabricație a noilor produ
se a fost constituit un colectiv spe
cial care realizează primele loturi și 
face observațiile ce se impun pentru 
îmbunătățirea tehnologiei de execu
ție. Se evită astfel eventualele he- 
concordante sau tatonări îndelunga
te. Alcătuit din specialiști si mun
citori cu înaltă calificare, acest co
lectiv constituie un „filtru" care dă 
„cale liberă" numai produselor co

La întreprinderea „Porțelanul" din Alba Iulia

respunzătoare din punct de vedere 
tehnologic si al calității. Preocupa
rea pentru reducerea timpului de 
realizare a produselor și obținerea 
unui porțelan de calitate superioară 
a impus introducerea unor tehnolo
gii noi. La unele dintre realizările 
de pină acum se referă Ioan Luca, 
inginerul-sef al întreprinderii :

— în acest an am aplicat o' teh
nologie nouă de realizare a masei 
si glazurii de porțelan, cu tempera
turi de ardere scăzute. Prin modifi
carea compoziției oxidice a retetei, 
am obținut un porțelan cu tempe
ratura de vitrifiere mai scăzută cu 
50—60 de grade Celsius fată de re
țeta clasică. Prin aceasta se reali
zează un porțelan mai ușor, mai 
lucios, cu un grad de alb de 70 la 
sută. în același timp, se înregistrea
ză economii de combustibil si o re- 
duțjere a pierderilor tehnologice. 
Prin) . îmbunătățirea procesului de 
ardere s-a mărit si capacitatea de 
lucru a cuptoarelor. Astfel. redu- 
cindu-se grosimea vetrei vagoneților, 
s-a mărit capacitatea de încărcare 
a acestora cu 3 la sută. Pornind de

a planului la export pe acest an. Înfăptuirea acestui obiectiv impune, 
totodată, să se acționeze ferm, in toate unitățile pentru realizarea unor 
produse de înalt nivel calitativ, competitive pe piața externă. Esențial 
este ca acum în toate întreprinderile industriale producția de export 
să fie realizată ritmic și livrată conform contractelor încheiate cu parte
nerii străini.

aici, am trecut la tipizarea și opti
mizarea încărcăturii pe vagoneti. in 
funcție de cerințele comenzii de ex
port aflate pe flux. Pină acum, va- 
gonetii erau conceputi jumătate 
rastel si jumătate furgon. ceea ce 
obliga la o anumită structură, de
venită rigidă, a încărcăturii, in care 
cestile si farfuriile. de pildă, tre
buiau să fie intr-o anumită propor
ție. Ori. de multe ori în producția 
de export nu se poate asigura o ase
menea structură. De aceea, am ame
najat vagoneti speciali numai pentru 
cești si numai pentru farfurii, care 

asigură o Încărcare uniformă a aces
tora. fără spatii neutilizate. A fost 
obținut astfel un spor la producția- 
marfă de 12 milioane lei.

Hotăritoare pentru realizarea pro
ducției de export este si buna func
ționare a mașinilor și instalațiilor. 
Pentru întreținerea utilajelor a fost 
organizată o formație specială ds 
intervenție, dar care are si alte sar
cini. Această formație studiază și 
îmbunătățirea parametrilor tehnici ai 
utilajelor, și modificarea unor ma
șini pentru trecerea unor produse de 
export pe o nouă, tehnologie. In 
urma efectuării unor adaptări la ma
șinile de fasonat farfurii, de pildă, 
acestea pot exeouta si alte sortimen
te. în felul acesta, randamentul a 
crescut. Se creează astfel noi posi
bilități de realizare operativă a co
menzilor pentru export.

Pentru îmbunătățirea calității pro
duselor. preocupare majoră a între
gului colectiv, se acționează si in 
direcția perfecționării procedeelor de 
deferizare. respectiv a reducerii 
punctelor de fier din porțelan. Ase

menea măsuri au fost luate în ate
lierele de mori si de ardere pentru 
ăeferizarea materialului pulveriment.

Preocuparea pentru realizarea in 
devans a exportului pe acest an se 
împletește cu acțiunile care se des
fășoară la fiecare loc de muncă 
pentru pregătirea producției oe 1987, 
astfel incit din primele zile ale anu
lui viitor să se poată efectua si pri
mele livrări la export.

— în prezent a si început chiar să 
se lucreze in contul anului 1987, pre
cizează Elisabeta Mărginean, șeful 
biroului plan-dezvoltare. Se realizea
ză produse pentru parteneri din An
glia. R.F.G. și Grecia. Avem acoperit 
cu comenzi planul la export pe primul 
semestru al anului viitor si se ac
ționează pentru încheierea ’ de noi 
contracte. La creație au fost elabo
rate modele noi, originale de fa
bricație pentru exportul primului 
trimestru. Acum se urgentează sta
bilirea tehnologiilor si lansarea in 
producție.

în același timp se are tn vedere 
introducerea unor noi tehnologii ori
ginale. Astfel, prin folosirea cupto
rului de ardere rapidă a decorului 
se reduce ciclul de ardere de la. 18 
la 2 ore. în cazul decorului de pe
netrație. Totodată, colectivul de cer
cetare lucrează la elaborarea unor 
noi retete de porțelan pentru redu
cerea temperaturii de ardere si 
creșterea calității produselor. Prac
tic. în toate compartimentele de lu
cru se acționează pentru ca expe
riența acestui an să. fie cit mai bine 
valorificată si dezvoltată in vederea 
creșterii în anul viitor, a volumului 
exportului si realizării exemplare, 
ritmice. încă din primele zile ale 
anului, a sarcinilor de plan.

Stefan DINICĂ
corespondentul „Scinteii”

Este necesar, o dată cu răcirea vremii, să fie intensificate acțiunile 
de economisire a energiei electrice și combustibililor, astfel ineît în'toate 
unitățile, in toate sectoarele activității .economico-sșciale să se respecte 
cu strictețe încadrarea in cotele alocate. Aceasta este o condiție pri
mordială pentru echilibrarea balanței energetice a țării, pentru alimen
tarea corespunzătoare cu energie electrică a unităților economice, pentru 

, desfășurarea normală a activității productive.
La recenta plenară a Consiliului Național al F.D.U.S.. tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU, relevînd necesitatea de a se acorda o atenție 
principală utilizării cit mai judicioase a materiilor prime și energiei, 
sublinia cu toată claritatea că folosirea cu spirit de înaltă răspundere a 
materialelor și energiei, reducerea consumurilor, intensificarea acțiunii de 
recuperare și valorificare a resurselor refolosibile constituie factori de 
importantă hotăritoare pentru infăptuirea actualului cincinal, pentru 
dezvoltarea generală a patriei noastre, în ștrinsă concordanță cu exi
gențele formulate de secretarul general al partidului, acum, mai mult 
ca oricînd, trebuie să se acționeze cu fermitate pentru gospodărirea 
riguroasă și economisirea severă a energiei. Cu .toții sîntem profund In
teresați ca la locul de muncă și acasă să reducem, pe toată căile, con
sumurile de energie electrică, să dovedim înaltă răspundere, spirit gos
podăresc în utilizarea .cit mai judicioasă a acesteia.

Desigur, cele mai largi posibilități de economisire a energiei le au 
marii consumatori,, care sînt datori să acorde o atenție deosebită atit 
încadrării ferme in cotele de energie alocate, cit și asigurării unui con
sum energetic rațional pe toate schimburile de lucru și pe întreaga durată 
a săptăminii. Iată ce relevă o anchetă întreprinsă pe această temă la 
Combinatul chimic din Craiova, cel mai mare consumator energetic din 
industria județului Dolj.

între cauze subiective și obiective — 
depășiri de consumuri

Cu toate acestea, așa cum arătam 
Ia început, consumurile specifice 
sint încă destul de mari. Dovadă și 
faptul că în primele 10 luni ale aces
tui an, combinatul craiovean a plă
tit peste 10 milioane de lei pentru 
depășirea repartiției de energie elec
trică și termică.

— Principalele cauze ce au deter
minat aceste consumuri mari sînt.ăn 
primul rind, de ordin obiectiv, afir
ma inginerul Ion Radu, directorul 
combinatului. Un argument : in pri
mele 10 luni ale anului, instalațiile 
de amoniac Sybetra și Kellogg au 
funcționat timp de 400 de ore sub 
capacitate din cauza presiunii redu
se a gazului metan. La instalația 
Sybetra există mereu o neconcor- 
danță între normele de consum pla
nificate și posibilitățile reale ale in
stalației ; dovadă și faptul că la 
măsurătorile de garanție efectuate 
cu partenerii străini s-a realizat un 
consum specific mai mare decit nor
ma planificată, drept pentru care 
furnizorul a plătit despăgubiri părții 
române. în altă ordine de idei, tre
buie spus că nici pînă acum nu s-a 
făcut mai nimic în legătură cu pre
cizia aparatelor de măsurare a ga
zului metan. înregistrarea consumu
lui fiind uneori relativă. Dovadă că 
nu cu multă vreme în urmă, irșsta-, 
lația de amoniac Kellogg a fost opri
tă. iar în acest răstimp am fost 
taxați la plată de către întreprin
derea de exploatare conducte magis
trale de gaz metan Mediaș, Regio
nala Craiova. , • •

Desigur, aceste aspecte sint ade
vărate, dar tot Ia fel de adevărat 
este și faptul că la baza acestor con
sumuri ce depășes'c nivelurile plani
ficate se află și alte cauze de ordin 
subiectiv, deloc de neglijat, aspecte 
ce au fost, evidențiate și criticate și 
cu prilejul unei recente gnalize a 
secretariatului comitetului județean 
de partid, precum și în adunarea ge
nerală a reprezentanților oamenilor

Așa cum se arată !ntr-un studiu 
întocmit recent de Inspectoratul te
ritorial energetic, în perioada 1 ia
nuarie — 30 noiembrie a.c., normele 
de consum energetic au fost depășite 
cu 3.2 la. sută, la energie electrică, 
și cu 7 ia sută, la combustibil. Sint, 
cumva, aceste depășiri energetice la 
Combinatul chimic din Craiova di
rect proporționale cu sporurile da 
producție înregistrate ? Dimpotrivă, 
in același interval, combinatul nu 
și-a realizat principalii indicatori, 
înregistrîndu-se, printre altele, res
tanțe de circa 25 000 tone amoniac.

Printr-o investigație la fața locu
lui, întreprinsă cu sprijinul ingine
rului Viorel Alpredi, de la Inspecto
ratul energetic al județului Dolj, am 
căutat să desprindem cauzele aces
tor depășiri. Din analiza consumuri
lor energetice înregistrate în ultimii 
ani rezultă că acestea șînt diminuate, 
dar se mențin incă la un nivel ri
dicat. Iată o primă declarație cu 
privire ia consumurile energetice :

— Paralel cu preocupările in di
recția asigurării, pe cit posibil, a 
unei funcționări neîntrerupte a 
utilajelor, realizarea unor reparații 
de calitate,, cu repartizarea celor mai 
buni specialiști la instalațiile ..capete 
de linii" 
sînt mari 
am făcut 
cesele de 
Tom șa, 
lui. Astfel, fabrica de amoniac Kel
logg funcționează, incepind cu acest 
an, cu o instalație ,de filtrare a ga
zului metan, cu ajutorul căreia 
reduce consumul de combustibil cu 
400 tone combustibil convențional pe 
an. iar la fabrica Sybetra. am in
trodus răcirea suplimentară a com- 
presoarelor de gaz. Totodată, am tre
cut la recuperarea aburului de 4.5 
atmosfere de la metanol și a gazului 
rezidual CO la instalația de amoniac 
I, ceea ce duce la economisirea a 
15 000 t.c.c. pe an.

(amoniac și acetilenă ce 
consumatoare energetice) 

unele modernizări la pro- 
producție, afirma Mihail 

inginerul-șef al combinatu-

se

ianuarie — 30 noiembrie a. 
instalațiile de amoniac Sybr 
Kellogg au fost oprite di 
diverselor incidente timp c

muncii. Este vorba despre volumt 
încă mare al opririlor accidentali 
descărcarea instalațiilor pentru re 
medierea defecțiunilor și repornire 
acestora ducind Ja consumuri supli 
mentare de energie și combustibi 
Edificator, in acest sens este fapti 
că 28 la sută din cauzele nereali 
zării sarcinilor de plan se datoreaz 
defecțiunilor tehnologice, opririle 
accidentale șl funcționării cu încăi 
care redusă a instalațiilor. în per: 
oada 1 
numai 
tra și 
cauza
556 de ore. Se constată încă abate 
de la instrucțiunile de lucru, de i 
disciplina tehnologică, de la rigori 
unor reparații de calitate. Un exen 
piu in acest sens îl constituie instz 
lația de amoniac I, care o bună p> 
rioadă de timp a funcționat neci 
respunzător, cu consumuri mari < 
energie și combustibil, datorită 
modului în care sectorul mecanic 
efectuat reparațiile la compreso: 
rele de gaz. Abateri se mai fac sin 
țite și în ceea ce privește asigurări 
permanentă a asistenței tehnice 1 
fluxul tehnologic. Nu sînt izolate c. 
zurile cînd in schimburile II și I 
nu există cadre tehnice, cu except 
maistrului de tură, atit în activitat 
de automatizare — deși acest sect 
este încadrat cu cel mai mare num 
de specialiști — cit și în activitat*  
electrică și mecanică. Totodată, 
manifestă încălcări ale discipl 
nei de producție și tehnologici 
predarea si primirea necorespunz 
toare a schimburilor, părăsirea loc 
lui de muncă, neșupravegherea pe 
manentă a instalațiilor. Numai 
primele 10 luni din acest an au fc 
date aproape 800 de sancțiuni dis< 
plinare pentru asemenea fapte.

într-un județ cum este Brașovul, 
unde producția de cartofi, in medie 
la hectar, realizată in acest an pe 
20 000 hectare este de 31 010 kg, o- 
biectivul stabilit pentru anul viitor 
de 45 000 kg in medie la hectar re
flectă preocuparea stăruitoare a or
ganelor județene de partid și agrico
le, a unităților agricole pentru în
făptuirea fermă a .sarcinilor noii re
voluții agrare. Evoluția • producției 
de cartofi in ultimii ani, cit și re
zultatele multor unități agricole 
fruntașe — I.A.S. Prejmer, I.A.S. 
Codlea, cooperativele agricole Vul
can, Cristian, Prejmer și Ghimbav —. 
dovedesc cu prisosință posibilitățile 
reăle de atingere a nivelului produc
ției de cartofi prevăzut a se realiza 
în anul viitor. Edificator in acest 
sens este faptul că, dacă in cincina
lul 1971—1975 producția medie de 
cartofi era de 11 723 kg la hectar, in 
cincinalul 1976—1980 — de 17 971 kg, 
iar în cincinalul 1981—1985 — de 
22 884* kg, după cum arătam, in acest 
an producția a crescut la peste 
31 000 kg.

Potențialul biologic al soiurilor ro
mânești de cartofi este de 90—100 
tone la hectar, potențial ce se poate 
materializa și în producție dacă 
se asigură la nivel optim toți facto
rii de tehnologie, de mecanizare și 
de sol. După cum ne-au explicat 
pe larg specialiști din producție și 
de la direcția agricolă județeană, 
dacă primii doi factori sint intr-o 
măsură mai mare sau mai mică 
bine stăpîni,ți, elementul hotărîtor, 
care poate contribui decisiv la ex
primarea la un nivel cit mai înalt 
a potențialului productiv al soiurilor 
de cartofi. îl constituie creșterea 
fertilității pămintului. Este și moti
vul pentru 'care aceasta reprezintă 
o preocupare permanentă pe agenda 
de lucru a organelor agricole și a 
fiecărei unități agricole in parte.

S-a pornit de la particularitățile 
fiecărei zone. Iar în județul Bra
șov, datorită condițiilor pedoclima
tice diferite, există trei zone bina

— Desigur, faptul că n-am reu: 
să respectăm normele de consum 
energie și combustibil este un luc 
care nu ne face cinste, cu atît m 
mult cu cit o bună parte din vin 
văție aparține colectivului nostru, 
ținut să precizeze Nicolae Crăcit 
secretarul comitetului de partid 
combinatului. Deși la „operativ 
zilnică se atrage atenția celor ce : 
se încadrează în normele planifica 
decadal analizăm în comitetul 
partid și biroul executiv al con: 
liului oamenilor muncii stadiul , 
zi" al acestor consumuri, iar in lu 
martie am efectuat o asemenea an 
liză într-o plenară lărgită a comit 
tului de partid, nu putem spune 
am reușit să imprimăm răspunder 
fiecărui om al muncii față de gosp 
dărirea rațională a energiei și cor 
bustibililor. Iată de ce ne propune 
ca in perioada următoare, fieca 
din cele 50 organizații de partid 
analizeze cu răspundere modul co 
creț în care au acționat comuniș’ 
ceilalți oameni ai muncii din secte 
rele respective pentru respectar 
normelor de consum stabilite, d 
mai ales să întreprindem măsi 
hotărîte pentru utilizarea cît n 
judicioasă a energiei electrica 
combustibililor.

Nicolae BABALAt 
Ion LAZAR

De la echipa de reporteri 
ai „Scinteii"

„Campania agricolă de iarnă" pregătește 

rodnicia celorlalte campanii din agricultură
Contraste : de la 51 tone cartofi în medie la hectar la 14 tone ; 

de la 150 tone de .sfeclă furajeră în medie la hectar la 40 tone ; 
de la 5 000 I lapte la 700 litri, lată contraste întilnite pe păminturile 
județului Brașov, explicabile nu numai prin diferența de fertilitate a 
pămintului, ială situații care preocupă organele și organizațiile de 
partid dirr agricultură, unitățile agricole, preocupare înscrisă și in 
programele de lucru, în activitatea concretă ce se desfășoară in 
această perioadă în toate comunele județului pentru pregătirea in 
cit mai bune condiții a producției din anul viitor.

UN FINAL 
DE AN 

SUB SEMNUL 
EXIGENTEI 

TOAMNELOR 
VIITOARE 

delimitate. Este vorba de zona Bra
șovului sau a Tării Birsei, cu soluri 
mai fertile, cu precipitații, dar cu 
temperaturi mai scăzute, de zona 
Făgărașului —. cu precipitații mai a- 
bundente. temperaturi mai ridicate, 
dar cu soluri săracp, și de zona 
Rupea — cu soluri mai bune, cu 
temperaturi mai Înalte. dar cu pre
cipitații insuficiente. Caracteristicile 
fiecărei zone au stat la baza elabo
rării unor programe de gcțiuni dis
tincte in scopul ridicării potențialu
lui. productiv al tuturor categoriilor 
de pămînt. Este tocmai ceea ce în
dreptățește aprecierea că. pe an
samblul județului. grija pentru creș
terea fertilității pămintului reintră 
în drepturile ei legitime. Aceasta nu 
înseamnă că nu a existat și pină 
acum, dar prea multe greșeli de ordin 
tehnic, sau de altă natură, s-ău co
mis în dauna fertilității solurilor. 
Trecind la înfăptuirea programului 
inițiat de conducerea partidului cu 
privire la organizarea teritoriului și 
creșterea fertilității solului, se poate 
spune că măsurile stabilite se în
făptuiesc, in linii generale; cu bune 
rezultate.

In consiliul agroindustrial Hărman 
am avut o imagine, în mic, a ceea 
ce se întreprinde în acest sens la 
scara întregului județ. Specialiștii de 
aici ne-au demonstrat marea diver
sitate a tipurilor de sol existente în 
teritoriu, incit, cum spuneau, nu 
există atîtea culori pentru a fi in
dividualizate pe hartă. Complexul 
de măsuri agropedoameliorative, rea
lizate in strînsă corelare cu lucră
rile de îmbunătățiri funciare speci
fice pentru însănătoșirea solurilor 
din această zonă, au cunoscut in 
acest an o amploare deosebită. Cum 
se infăptuiesc aceste măsuri și ce 
probleme sînt de soluționat pentru 
ca sarcinile în acest domeniu să se 
realizeze in condiții cît mai bune ?

Dintr-un inceput trebuie arătat că. 
In județul Brașov, din cele 130 000 
hectare de teren arabil, aproape 
68 000 hectare au o aciditate ridicată, 
pînă la limita maximă, ceea ce im
pune ca o condiție obligatorie ame
liorarea lor prin administrarea unor 
mari cantități de amendamente. Pen
tru aceasta, în consiliul Hărman. ca 
de altfel in toate consiliile din județ, 
au fost stabilite programe concrete 
pricind suprafețele ce trebuie ame
liorate și cantitățile de administrat. 
Este meritul organelor județene dea 
fi organizat temeinic întreaga acțiu
ne și de a fi întreprins măsuri 
pentru asigurarea necesarului de a- 
mendamente. Dacă programul jude
țean prevedea aplicarea de amenda
mente pe 8 500 hectare, Ia sfîrșitul 

lunii noiembrie realizările însumau 
aproape 21 000 hectare. Și acțiunea 
continuă. Se urmărește ca suprafața 
amendată in acest an și in anii ur
mători să permită revenirea.cu aceas
tă lucrare o dată la patru ani pe ace
lași teren. Problema pe care ne-au 
ridicat-o practic toți specialiștii cu 
care am discutat este aceea a 'lipsei 
utilajelor specifice pentru adminis
trarea la o singură trecere cu tracto
rul a întregii cantități de amenda
mente stabilite la hectar. Cu utila
jele actuale trebuie efectuate țrei- 
patru treceri pe aceeași urmă a trac
torului pentru a se administra 4—5 
tone de amendamente la»hectar. ceea 
ce evident are consecințe nedorite 
asupra compactării solului și a pre
venirii excesului de umiditate pe te
renuri care de altfel sint predispuse 
la acest fenomen și duce la creșterea 
consumului de carburant.

Administrarea unor mari captități 
de îngrășăminte organice este o altă 
acțiune la care sînt concentrate 
forțe însemnate. Și trebuie arătat că 
pentru păminturile reci din această 
zonă gunoiul de grajd este un factor 
esențial 4I sporirii .^conținutului de 
materie organică din sol și crearea 
de condiții favorabile dezvoltării 
plantelor. Tocana! de aceea, progra
mul județean prevede administrarea 
în acest an a 1,2 milioane tone de 
îngrășăminte organice, practic, a 
întregii cantități ee se produce in 
fermele zootehnice. Pină la începu
tul acestei luni au fost transportate 
și împrăștiate pe 32 000 hectare, 
aproape 960 000 tone de gunoi. For
mațiile specializate din unitățile 
agricole sint organizate să continue 
acțiunea' pe tot parcursul iernii, 
pentru a transporta gunoiul la cimp, 
in platforme amenajate la capătul 
solelor ce urmează să fie fertili
zate. Nu în puține locuri, cadre de 
conducere din unități ne-au de
monstrat că, față de cerințele reale 
privind fertilizarea unor suprafețe 
cît mai mari, cantitățile de îngră
șăminte organice produse sînt insu
ficiente. Desigur, aceasta se dato- 
rește in primul rind lipsei așternu
tului din adăposturile de creștere a 
animalelor, dar și faptului că fer
mele zootehnice nu au fost prevă
zute cu platforme simple pentru 
producerea compostului, la care se 
pot utiliza toate resturile ’ vegetale 
ce nu au altă întrebuințare.

în legătură cu acest aspect, a! 
producerii compostului, formă sub 
care se asigură folosirea eficientă ca 
îngrășămînt organic a dejecțiilor re
zultate de la complexele de creștere 
a animalelor fără așternut de paie, 
trebuie spus că, dacă exista cit de 
cit preocupare, problema ar ti putut 
fi soluționată de mult. Este un lu
cru pe deplin posibil, fapt' de
monstrat de experiența multor uni
tăți din alte județe, că acolo unde 
s-a acționat, s-au găsit soluții prac
tice, eficiente pentru., prepararea 
corespunzătoare a gunoiului de grajd, 
prii} adaos de resturi vegetale de 
orice natură. Desigur, nu este un 
lucru simplu, ci implică unele difi

cultăți, dar care merită soluționate, 
dată fiind însemnătatea deosebită a 
producerii unor cantități mai mari 
de îngrășăminte organice pentru 
fertilizarea unor suprafețe cît mai în
tinse.

In condițiile In care lipsa Îngră
șămintelor organice este resimțită 
acut in multe unități agricole, este 
de reținut și opinia specialiștilor cu 
care am discutat, care, referindu-se 
la posibilitățile existente ca și su
prafețele de teren sărace in humus, 
ce nu pot fi fertilizate, să benefi
cieze de un aport insemnat de ma
terie organică, au arătat că o soluție 
posibilă o constituie și folosirea 
îngrășămintelor verzi, adică încorpo
rarea sub brazdă a unor plante cu 
masă vegetativă bogată realizate în 
cultura a doua. Ar fi un lucru mai 
profitabil pentru creșterea fertilită
ții solului, dacă avem in vedere că 
pe multe din cele 29 000 hectare cu 
culturi duble însămînțate în acest 
an, plantele nu au mai ajuns să fie 
recoltate nici ca masă verde, fiind 
compromise de brumă.

In ansamblul măsurilor agrope
doameliorative, de o atenție aparte 
se bucură lucrările pentru îmbună
tățirea însușirilor fizice și chimice 
ale solului. Rezultatele pe 11 luni 
din acest an sînt edificatoare în 
acest sens. Programul privind sca- 
rificarea solului a fost realizat inte
gral, iar arătura de bază cu subso- 
iier a fost efectuată pe 61 000 hec
tare, față de 18 000 prevăzute. Deși 
nu s-ar putea spune că, im acest 
ultim caz, agricultorii nu se con
fruntă cu unele greutăți serioase. 
Ni s-a vorbit mult, și peste tot, 
despre calitatea necorespunzătoare 
a piesei active de la subsolier. După 
numai o zi de utilizare pe terenu
rile grele aceste piese se tocesc și 
trebuie înlocuite, prin fabricarea lor 
din diferite materiale recuperabile, 
deoarece piese de schimb nu se 
asigură, ceea ce implică muncă cos
tisitoare și mult timp irosit.

„DOCTORII" 
PĂMINTULUI

Dacă eram studenți la agronomie, 
am fi spus la sfîrșitul celor citeva 
ore de discuții eu cițiva specialiști 
din agricultura județului că am pro
movat doi ani într-unul singur. Ex
perimentați. inteligenți, inimoși oa
meni I Respectînd spiritul lor de mo
destie, nu le vom da numele. Discu
tam la consiliul agroindustrial Hăr
man (dar la care sint prezenți nu 
numai specialiști de aici, ci și din 
alte unități, inclusiv de Ia direcția 
agricolă județeană) despre o vastă 
operațiune de însănătoșire a pămîn- 
tului, despre o muncă făcută cu mi
nă de bijutier, cu inteligență de sa
vant, cu pasiune de țăran care cu
noaște valoarea pămintului : readu

cerea la viață, la rosturile lui fi
rești, a pămintului dintr-un vast pe
rimetru din nord-estul Țării Birsei, 
din zona de curbură a Carpaților, 
de transformare a unor soluri cu 
structuri primare, cu accentuate fe
nomene de turboficare, în pămint 
fertil. Este vorba de o suprafață de 
aproximativ 5.700 hectare pe sub 
care... băltește apa. Canale magis
trale de desecare in lung și in lat, 
sute de legături, de mici canale in
tre cele magistrale, sute și mii de 
drenuri. o întreagă rețea hidrografi
că creată de om sub pămînt pentru 
a obliga apa să se retragă, să lase 
pămintului viață.

Această mare operațiune de însă
nătoșire a pămintului, prin amploare, 
prin dificultățile și efectele ei, me
rită o tratare specială. în rîndurile 
de față ne vom rezuma . la citeva 
sublinieri. Este, prin modul în care 
a fost concepută și in care se exe
cută, o replică dată grabei păgubi
toare in asemenea. acțiuni de readu
cere în circuitul productiv a pănjin- 
turilor bolnave. Fiecare perimetru, 
fiecare solă de pămint, pămint pum 
spuneam bolnav, este tratată așa 
cum este tratat un om bolnav, cu 
analize complexe în care se întil- 
nesc medicii pămintului, în care își 
dau mina hidrologia, pedologia, 
agrochimia, tehnica construcțiilor, 
tehnica agricolă și, așa cum mențio
nam, nu in ultimul rind, munca ar
tizanală. Toate sint notate riguros 
pe o fișă personală a solei respec
tive, adevărat program de lucru pen
tru agricultorii de acum, pentru agri

cultorii de miine. Cum vor arăta a- 
ceste pămînturi întinerite ? Ce vor 
aduce ele celor ce-1 muncesc acum și 
generațiilor viitoare de lucrători ai 
pămintului ? Calculele făcute de 
specialiști dovedesc că aceste lucrări 
executate in complex vor determina 
o creștere a producției la toate cul
turile de 3 pină la 5 ori, față de 
cele ce se obțineau înainte de ame
najare.

Activitatea pentru împlinirea aces
tui obiectiv, privind ridicarea la o ca
tegorie superioară de folosință a 
unor întinse terenuri degradate în 
zona Hărman — Prejmer, a pus pen
tru specialiști, pentru tehnicieni un 

, șir de probleme de importanță de
osebită, care depășesc datele respec
tivului proiect, cu privire la concep
ția de amenajare în complex a ba
zinelor hidrografice, cu privire la 
consecințele unor greșeli comise sau 
pe cale de a fi comise în această 
privință.

Ceea ce este important de subli
niat este faptul că în ultimii ani lu
crările de punere in valoare a tere
nurilor slab productive au cunoscut 
o amploare deosebită. Este tocmai 
ceea ce dovedește înțelegerea unul 
fapt major, anume că în acțiunea de 
creștere a producției vegetale spori
rea potențialului productiv al pă
mintului constituie prima condiție în 
ansamblul de măsuri ce trebuie în
treprinse în acest scop. Pe baza pro
gramului întocmit de comitetul ju
dețean de partid și în acest an, în 

zonele cele mai afectate din județ, 
cum sint Rupea-Hoghiz, Viștea. 
Sinea, Mindra și Voila, sint in curs 
'de finalizare ample lucrări de îm
bunătățiri funciare pentru ridicarea 
potențialului productiv și ameliora
rea a peste 12 800 hectare de soluri.

„ȘAH-MAT!" 
RESEMNĂRII,

AUTO-
MULTUMIRII

Cind intrăm pe poarta C.A.P. Prej
mer ne taie calea o căruță care 
transporta... table mari de șah. „Mat"
— spune careva. Adică : „ia uite cu 
ce se ocupă oamenii de aici". Se o- 
cupă cu lucruri foarte serioase oa
menii de aici .? . Să trecem de mo
mentul „matului" și să notăm citeva 
fapte care nu numai că fac cinste a- 
cestor oameni, dar arată unde se poa
te ajunge atunci cind exista price
pere, voință, ambiție. Chiar dacă nu 
vor să recunoască, ambiția le-a fost 
stirnită și de faptul că au „în coas
tă" I.A.S. Prejmer, unitate dețină
toare a titlului de „Erou al Noii Re
voluții Agrare", ale cărei producții, 
îndeosebi Ia cartofi și sfeclă, au făcut 
din ea un punct de reper.

Cu numai 6 ani în urmă. C.A.P. 
Prejmer se afla la un asemenea 
punct de jos incit „legenda" spune 
că cineva vrînd să-l sancționeze pe 
un activist de partid i-a spus : „o să 
te recomandăm să fi ales președin
tele C.A.P. din Prejmer". „Săncțio- 
natul". actualul președinte, tovarășul 
Toma Ioana (ce coincidență, și pe 
directorul I.A.S. il cheamă tot Toma) 
și-a luat „sancțiunea" în serios. Pe 
scurt, în șase anf, cooperativa a a- 
juns să-și dubleze și să-și tripleze 
producțiile la principalele culturi, să 
lichideze datoriile în care era înglo
dată și să realizeze în acest an o 
producție globală de aproape 44 de 
milioane lei, față de 86 cît era plani
ficat, să-și organizeze la un bun ni
vel științific și tehnologic întreaga 
activitate de producție, să încerce — 
și este pe cale de reușită sigură — 
să-și creeze un sector zootehnic mo
del (deși acum producțiile de lapte 
nu sint la nivelul dorit), să dea în
tregii activități și întregii înfățișări 
8- gospodăriei un conținut și un as
pect modern, să poată spera — spe- 
ranțe întemeiate pe realitate — să 
ajungă în scurt timp la nivelul de 
producție și economic al I.A.S.-ului 
vecin. Mănușa a fost aruncată de oa
meni competenți și serioși. Inginerul- 
șef, Oscar Manto, ne spune că, deși 
cooperatori ca atare, adică oameni 
care lucrează exclusiv in cooperativă, 
sint foarte puțini, în perioadele devirf
— și cite nu sint perioadele de virf 
în agricultură — lucrează sute și 
chiar mii de oameni. Pe bază de a- 
cord global ferm, încheiat la înce

putul anului agricol cu toți locuite 
comunei (marea majoritate lucrî 
în diferite intreprinderi din Braș< 
și chiar cu oameni ai muncii din rr 
nicipiul Brașov, care s-au oferit 
lucreze in acord global diferite f 
prăfețe cu Sfeclă, cartofi și alte c 
turi, Giți asemenea brașoveni de' 
agricultori ? — intrebăm. ,,Ver
vara sau toamna și nu veți gr 
dacă o să confundați cîmpurile no: 
tre cu o zonă turistică montană s 
de litoral după numărul de cort 
cu toate accesoriile, iar în jurul 1 
bărbați, femei și chiar copii, cu sa 
în mină. Vin oamenii în concediu, 
zilele lor libere, cu familiile, 
prietenii și petrec — vă rog să 
puneți cuvîntul in ghilimele — 
plăcere și cu folos zije și săptămir

Ni se pune in față o fișă pe c< 
sînt notate producțiile propuse a 
realizate la diferite culturi, solele 
ferente, precum și măsurile de ori 
tehnologic, material ce trebuie af 
cate pentru îndeplinirea obiectivul 
Totul calculat matematic, inginer 
te. De fapt, la calculator, cu spri 
nul Institutului de cercetări și p: 
ducție a cartofului din Brașov. Ni 
făcută din dorința de a fi „la mod 
ci pentru a ști exact cit și cum 
investești, dacă merită și pină la 
nivel să cheltuiești.

La intrarea in ferma zootehni 
într-o vitrină sînt așezate fișele p 
sonate ale fiecărei vaci, un adevă 
buletin de sănătate și al capacit; 
de producție, al evenimentelor 
viața animalului. .Un indiciu al u 
activități conduse meticulos, știir 
fie. fără aproximații și înălțări > 
umeri, așa cum din păcate întîlr 
în nu puține ferme zootehnice.

Sint semnele unei activități con 
pute’și conduse la un nivel științi 
și tehnologic tot mai înalt.

E un drum bun, parcurs într- 
timp scurt de această unitate de c 
în fruntea ei se află oameni c 
știu să organizeze și să conducă, s 
aprecieze și stimuleze pe oameni, 
creeze un climat bun de muncă, 
revenim la tablele de șah. Există 1 
o activitate sportivă intensă al că 
animator este inginerul-șef, activi 
te care, fără exagerare, a jucat rc 
picăturii de apă vie turnat într- 
organism care cu numai șase ani 
urmă era tare suferind. Șah, lu 
greco-romane. sub îndrumarea f 
tului nostru campion Burlacu .(au 
un campion național de juniori) 
echipă de fotbal. Este un mag 
pentru tinerețea comunei și ch 
pentru tinerii brașoveni care s-au 
gat atît de mult de această coope 
tivâ incit, atunci cînd li s-a proj 
să execute un proiect de adăp 
automată a animalelor i-au adus 
recturi demne de preluat și in £ 
sectoare zootehnice.

Deci „șah-mat" lipsei de inițiati 
resemnării, automulțumirii I 
I

A. PAPAIMUC, I. POP
N. MOCANU
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CALITATEA PREGĂTIRII STUDENȚILOR
- obiectivul fundamental al întregii activități universitare
Cum bine se știe, învățămîntul 

rperior seral din tara noastră cu- 
oaște în timpul din urmă o dez- 
oltare deosebită, sesizabilă atît sub 
aportul proporțiilor, cit și al struc- 
irii organizatorice. Anual, circa 30 
i sută din planul de școlarizare în 
ivățămintul superior este destinat 
arsurilor serale, ceea ce înseamnă 
i un detașament important al viito- 
lor noștri specialiști se pregătește 
rin această formă de studiu, unind 
stfel munca și învățătura intr-un 
amportament nu o dată de o ți- 
ută exemplară. învățămîntul su- 
erior seral constituie o preocupare 
e interes național, reclamînd, toc- 
lai de aceea, eforturi sistematice 
entru ca ștacheta calității sale să 
u poată fi niciunde scăzută, iar 
nuta lui universitară să-și asocieze 
■a mai inaltă exigență. Din această 
erspectivă, in documentele recentei 
lenare a Consiliului Național al 
tiinței și Învățămîntului se subli
niază pregnant necesitatea ca în- 
■egul . învățămînt românesc să 
iigure pregătirea de specialiști cu 
lalte cunoștințe profesionale, cu o 
incepție înaintată despre lume și 
iată, în concordanță cu tot ceea ce 
de nou, avansat in gindirea si 
ractica umană, cu schimbările pe 
ire le determină revoluția științifică 

tehnică contemporană.
Cu atît mai mult cu eît, se știe 
ne. muncitorii studenți sînt stu- 
snți foarte muncitori, capabili de 
ăruințe exemplare pentru a asi- 
11a temeinice cunoștințe de cul- 
iră tehnică și de specialitate. Mul ți 
1 o bogată experiență de viață, de 
uncă și de studiu, unii au frecven- 
.t Ia seral și școala profesională, și 
ceul, și școala de maiștri, iar acum 
icultatea — aproape o viață de om 
îsfășurată sub puterea neobișnuită 
î voință și de muncă în uzină și la 
irsurile serale ! Sînt, o bună parte 
ntre ei, familiști cu copii, unii 
ai adaugă grijilor zilnice și pe cea 
navetei, dar toți îndreptățesc prin 
ate acestea laolaltă respect și 
imirație întru totul meritate. Care 
spect și admirație reclamă însă o 
dgență pe măsură asupra calității 
■egătirii lor universitare, iar exer- 
tarca unei asemenea exigente cere 

rîndu-i valorificarea superioară 
tuturor acestor însușiri de muncă, 

» studiu, de experiență a vieții.
La BRAlLA, Facultatea de me- 
inică a Universității din Galați are 
importantă secție serală de sub- 

gineri. unde astăzi se pregătesc 
rea 160 de studenți. Spre a ilustra 
ilitatea acestei secții este sufi- 
ent să amintim că la ediția de anul 
ecut a „Salonului național de 
venții”, absolvenți ai săi, lucrînd 
um la întreprinderea „Progresul" 
u în alte unități economice, s-au 
marcat printr-o creație tehnică de 
rf. Un prestigiu care însă obligă 
mai mult și eforturile întreprinse 
acest sens trebuie să se răsfringă 

ai ales asupra pregătirii studenți- 
r de azi și dfe mîine. Iată de ce 
-imul demers al anchetei noastre a 
ist audierea, alături de studenții 
n anul al IV-lea, avind ca spe- 
alizare tehnologia construcțiilor de 
așini, a cursului de Proiectare și 
instrucție a dispozitivelor. Cursul 

desfășura într-o sală obișnuită 
Liceului întreprinderii „Progresul" 
n Brăila, iar din grupa totalizînd 

de studenți erau prezenți 20. Ex- 
înerea, demonstrația făcută pe 
blă cu creta erau limpezi și con- 
ngătoare, pompele cu pistoane 
iale. motoarele hidraulice lineare 
rotative apăreau în toată complexa 
r structură, dar. paradoxal. deși 
udenții aveau in fata lor un cadru 
dactic cu prestigiu (inginer Mihai 
mionescu, inginer-șef la „Progre- 
1“ Brăila, autor a 12 lucrări. între 
ne și cursuri universitare, profesor 
ociat și membru al consiliului pro- 
soral al facultății), cu o experiență 
marcabilă în proiectarea și con- 
rucția diferitelor dispozitive, pri- 
rile au rămas mai tot timpul 

caiete, preocupați parcă exclusiv 
. nu piardă șirul dictării, să noteze 
t, tot, chiar dacă o asemenea ten- 
tivă părea greu realizabilă. Din 
•icina capetelor aplecate în caiete, 
inferențiarul iși întrerupe frecvent 
epunerea cu apelative de genul : 
a fiți atenți aici !“, „urmăriți-mă 
îțin și numai la urmă să scrieți!" 
c„ etc., dună care adeseori coboară

printre șirurile de bănci stăruind cu 
privirea cind asupra unui student, 
cind asupra altuia.

La sfirșitul orei ne-am adresat 
conferențiarului : „Pe dv. vă satis
face această manieră de receptare a 
cursului ? întrunește ea toate atri
butele studiului universitar ?“ Răs
punsul a venit prompt : „Timpul 
studenților seraliști este prin defi
niție ' redus. Faptul ca atare reiese 
din însăși prezența lor la cunsuri, 
chiar dacă numărul absențelor, re
dus substanțial după prima oră. arată 
că pe ansamblul învățămîntului nos
tru frecvența nu constituie o pro
blemă. în schimb, posibilitățile . de 
lectură constituie o asemenea pro
blemă. la fel ca și capacitatea sera- 
liștilor de receptare, de asimilare in 
aceste ore de seară, orînduițe după 
opt ore de lucru, intre care unele 
chiar în schimbul al treilea. Nu vă 
ascund că în timpul prelegerii merg

T.C.M. — este evidentă chiar și nu
mai- din faptul că nivelul de impli
care a studenților seraliști scade și 
mai mult in asemenea împrejurări, 
cind, de fapt, timpul lor mai redus 
de pregătire ăr trebui suplinit prin- 
tr-un grad sporit de participare la 
soluționarea exercițiilor. a probleme
lor, care să sintetizeze disciplina res
pectivă. Așadar, nu prin exces de 
informație trebuie să se impună 
învățămîntul seral, ci printr-o mai 
bună structurare a materiei, o esen- 
țialjzare a ei pe direcții de. fond, 
de perspectivă, care să-i solicite 
multilateral pe studenți. să le dez
volte gindirea creatoare, să-i stimu
leze spre studiul individual, de ne
lipsit pentru pregătirea oricărui spe
cialist".

Sînt concluzii firești, dar, pa
radoxal, ele prezidează mai >rar e- 
forturile de organizare și desfășura
re a învățămîntului superior seral,

însemnări despre învățămîntul superior seral

adeseori printre bănci tocmai pen
tru a mobiliza mai mult atenția 
cursanților, cu atît mai mult cu cit 
in timpul expunerii nu putem uti
liza. pentru că nu avem, mijloace 
moderne de predare care să vizuali
zeze, să reliefeze la maximum ca
racterul de proces, valențele specifi
ce ideilor prezentate".

...Pornind de la diferențele mari 
(în defavoarea învățămîntului seral) 
înregistrate in anii precedenți de re
zultatele studenților la examene (75 
la sută note bune și foarte bune la 
invățămîntul de zi, in timp ce la 
seral procentul coboară sub 50 la 
sută), consiliul profesoral al Facultă
ții bucureștene de tehnologia con
strucțiilor de mașini a urmărit timp 
de o săptămînă modul concret de 
desfășurare a cursurilor și semina- 
riilor la învățămîntul seral. Consta
tările concordă in bună parte cu 
realitățile de la Brăila, ca și din alte 
centre universitare : din pricina 
timpului de pregătire mai redus pen
tru studenții învățămîntului seral, o 
bună parte din cadrele didactice au 
tendința — bine intenționată, dar cu 
efecte nu dintre cele pozitive — de 
a suplini lipsa de timp a studenți
lor printr-o informație mai bogată, 
și aceasta nu numai in desfășurarea 
cursurilor, ci și a seminariilor. 
transformate, astfel pe nesimțite în 
prelegeri ad-hoc. De aici, în bună 
măsură, acea preocupare a studen
ților de a nu pierde în nici-un chip 
șirul dictării, de aici acel sens uni
lateral al circulației informației spre 
cursanți, evaluați de regulă ca o- 
biecți și numai rareori ca subiecți, 
coautori ai propriului lor proces de 
pregătire. „Eroarea unei asemenea 
pedagogii — remarca pe bună drepta
te prof. univ. dr. ing. Alexandru 
Rădulescu, , decanul Facultății de

ceea ce se răsfringe, cum aminteam, 
asupra nivelului de pregătire al se- 
raliștilor. Există tendința ca aproa
pe totul să se concentreze și să se 
reducă la notițe, amplitudinea și 
profunzimea lecturii studenților se
raliști fiind considerate uneori ea 
realități mai. greu accesibile, • iar vi-, 
ziunea interdisciplinară și prosoec-' 
tivă, un deziderat lăsat în seama 
viitorului. Iată și alte exemple : 
impresionați de aceeași permanentă 
adîncire a privirilor în caiete, in 
scrisul uniform și continuu, fără 
urme de reflecție, de meditație, cu 
care studenții brăileni din anul al 
III-lea urmăreau cursul de „Meca
nisme și organe de mașini", i-am în
trebat pe cițiva dacă au cunoștință 
cel puțin despre un eventual curs 
tipărit. Nu aveau cunoștință, deși 
cursul tipărit există, am aflat-o ul
terior de la cadrul didactic care-1 
preda ; în schimb, la cursul de „Ma
tematici superioare" pentru anul I. 
nici titularul cursului, nici cursanții 
nu făcuseră investigații prealabile 
asupra exemplarelor tipărite, exis
tente în biblioteca secției serale de 
subingineri din Brăila. Pentru că, să 
reținem, amintita secție serală de 
subingineri beneficiază de o bibliote
că proprie, aflată în subordinea bi
bliotecii Universității din Galați. Dar 
înzestrarea acestei instituții de cul
tură este destul de sporadică pen
tru a fi cu adevărat un ferment al 
studiului individual. între altele, 
biblioteca acestei secții nu posedă 
nici o revistă de specialitate și nici 
un abonament. E adevărat, pe lingă 
această bibliotecă, în proeminentul 
centru cultural, oare es-te astăzi 
Brăila mai funcționează ce] puțin 
două mari biblioteci, cea municipală 
și a întreprinderii ..Progresul", dar. 
paradoxal, nimeni nu și-a propus

pină acum cercetarea și constituirea 
unui fond unitar de documentare 
care să fie mai bine cunoscut și fo
losit de studenții brăileni. Din păca
te, o asemenea dispersare și deci, 
slabă utilizare a informației științi
fice și tehnice, printr-un studiu in
dividual temeinic, mai ales în învă- 
țămintul superior seral, se regăsesc 
și in alte centre universitare.

...O componentă definitorie pentru 
profilul viitorului specialist este, cum 
bine se știe, însușirea temeinică a 
tehnicilor moderne de calcul. Așa se 
face că multe facultăți, între care și 
Facultatea de T.C.M. a Politehnicii 
bucureștene, au elaborat programe 
de inițiere a studenților in tehnica de 
calcul. Dar, fie că ne referim la 
cursul de programare din anul I, 
care prevede un număr de ore di
minuat pentru cursurile serale în 
raport cu cursurile de zi, fie că avem 
în vedere sistemele și tehnicile de 
calcul pe care le tratează sau ar 
trebui să le trateze și disciplinele 
de specialitate, realitatea este că 
acest mesaj al civilizației moderne 
ajunge încă sporadic la studentul 
seralist. Conștienți de un asemenea 
deficit, organizatorii cursurilor sera
le de la Brăila au inițiat pentru stu
denți un curs de informatică la în
treprinderea „Progresul", cu spri
jinul Oficiului de calcul (ing. Marian 
Spînu) și al unor inovatori și in
ventatori (subinginerii loan Chio- 
rean și Ștefan Sighinaș, inginer, șef 
de lucrări Gheorghe Cuzmin ș.a.). 
Este o inițiativă meritorie, numai câ 
aici, ca și •- in alte centre universi
tare. ea se cere core'lată cu măsuri 
sistematice, statuate ca atare în cu
prinsul planurilor și programelor 
universitare, care să aibă în vedere 
obiectivele de ansamblu ale întregu
lui învățămînt superior. Pentru că. 
să nu uităm, tehnicile, sistemele mo
derne de calcul concretizează nu doar 
instrumente superioare de lucru, ci 
o nouă concepție în abordarea și 
soluționarea problemelor economico- 
sociale, iar faptul că studenții se
raliști lucrează acum într-o între
prindere sau alta unde tehnica mo
dernă de calcul există, nu înseamnă 
că pregătirea lor poate fi limitată 
la posibilitățile unităților respecti
ve, ci se impune a fi realizată la 
nivelul de exigență al întregii eco
nomii naționale.

Sînt cîteva aspecte din ampla pro
blematică a pregătirii studenților se
raliști, din care se poate desprinde 
concluzia că perfecționarea calitati
vă a învățămîntului superior. în 
acord cu documentele partidului 
nostru, identifică în acest sector 
al pregătirii viitorilor specialiști o 
zonă importantă de surse și resurse. 
Valorificarea superioară a acestora 
se impune ca umil dintre obiectivele 
fundamentale ale actualului an uni
versitar.

Mihai IOROANESCU 
Candiano PRICEPI TU 
corespondentul „Scintei'”

Porticipind nemijlocit la obținerea unor remarcabile rezultate in activitatea economicâ, tinerii municipiului Botoșani 
isi exprimă vrednicia și romantismul revoluționar, specifice virstei lor, și prin fapte de cultura, lato numai 
două dintre acestea. Grupul coral cameral al intreprinde rii „Integrata de in" iși pregătește noi compoziții incluse 
de curînd în bogatâl său repertoriu, pe scena casei de cultură a sindicatelor (fotografia din stingă)', iar la casa 
de cultură a științei și tehnicii pentru tineret, membrii studioului de teatru „Gong" fac ultimele repetiții dinaintea 
premierei cu piesa „Minunatele peripeții ale unor îndrăgostiți" de Paul loachim. (fotografia din dreapta)

E. Dichiseanu

Este adevărat, un con- 
oert poate fi definitoriu 
pentru nivelul unei or
chestre. la un anumit mo
ment dat. dar, pentru me
lomani, pentru specialiști, 
„cartea ei de vizită", ori
cum. nu poate fi neglijată. 
Este adevărat că în viața 
unei instituții se înregis
trează uneori și perioade 
mai puțin edificatoare, dar 
dacă este vorba de un co
lectiv de prestigiu — cum 
este cel al Filarmonicii 
„Moldova" din Iași — a- 
oestea par momente tran
zitorii. ținînd seama de 
Înalta pregătire a instru
mentiștilor, de strălucitele 
baghete și celebrii soliști 
cu oare a colaborat și co
laborează... Să ne gîndim, 
la distanță de decenii, cită 
greutate capătă acel ciclu 
inaugural de concerte din 
1905 sau evenimentele star 
giunii 1917—1918 cind Fi
larmonica „Moldova", în
suflețită, animată de Geor
ge Enescu, a lansat un se
rial de 20 de concerte sim
fonice (dirijate de Enes
cu !). cuprinzînd simfonii 
de Beethoven, Mozart, 
Haydn. Schubert, dar și 
muzică românească : Enes
cu. Jora. Nottara. Sau sta
giunile cuprinse între anii 
’30—’33 în care au apărut 
la pupitru Mircea Bîrsan, 
Antonin Ciolan. George 
•Epescu, propunind nume
roase prime audiții, ca să 
nu mai vorbim de acei 
moment de referință — 
9 noiembrie 1942 — cînd a 
avut loc conoertul festiv 
cu ocazia recunoașterii or
chestrei ca instituție de 
stat (prilej cu care va 
primi denumirea de Filar
monica „Moldova”), con- 
oert dirijat de George 
Enescu. La Iași. in 
1942—43. s-au ascultat — 
număr „record" pentru 
acea vreme — 20 de lu
crări apartinînd unor com
pozitori români ; în 1945 
s-au lansat concertele-lec- 
țli. educative. în întreprin
deri. prin strădania lui

George Pascu. iar un an 
mai tîrziu au fost aplau
date primele turnee în 
centre muncitorești și pe 
marile șantiere de Ia Ro
man. Bacău. Lunca Prutu
lui. Salva-Vișeu...

Momentele de referință 
In viata unei instituții ar
tistice. ca și evenimentele 
vieții fiecăruia dintre noi. 
sint de fapt pilonii sau 
mai bine-zis sîmburele de 
energie, de forță, de inspi
rație. Și pentru Filarmo
nica „Moldova" din Iași a- 
semenea file pot fi consi-

marcabilă !“. Asa cum 
mare succes a avut si re
centul turneu al Filarmo
nicii „Moldova" în Franța 
(17—27 septembrie 1986) 
sub bagheta lui Ion Baciu, 
avînd ca soliști pe violo
nistul Vimmy Pham. pia
nistul Pierre Etcheverry 
(Franța) și violoncelistul 
Alexandru Moroșanu. cri
ticul muzical Michel Si- 
oard elogiind măiestria lui 
Ion Bariu, tehnica , impe
cabilă a violoncelistului 
român, iar referitor Ia in
terpretarea Rapsodiei I de

unor înregistrări, a unor 
discuri coproducție a Ca
sei „Electrecord" cu o fir
mă din R. F. Germania. O 
muncă încordată, dată fiind 
însă experiența colectivu
lui. maxima concentrare 
pentru fiecare frază, pen
tru fiecare detaliu, mîna 
sigură a lui Horia An- 
dreescu — lucrurile mer
geau ne făgașul dorit, fără 
surprize. Aoeasta însă. în 
afara pregătirii concerte
lor săptămînale (joi si vi
neri), a concertelor educa
tive duminicale (pentru

Flacăra ideii de frumos, de adevăr
derate sl audiția Integrală 
(sub bagheta lui Ion Baciu 
și cu concursul soliștilor 
Operei Române. în frunte 
cu David Ohanesian), sub 
formă de operă-concert, a 
capodoperei „Oedip” de 
George Enescu (22 mai 
1975) și înființarea cvarte
tului ..Voces" (1980). pre
miile obținute la toate edi
țiile Festivalului național 
„Cintarea României", tur
neele de suooes in Italia. 
S.U.A.. Olanda. R. F. Ger
mania. Elveția. Franța... 
într-o cronică apărută 
după turneul în R. F. Ger
mania se spunea că „Ro
mânii au cîntat altfel decît 
se obișnuiește aici de mul
tă vreme sub semnul divi
nizării intelectului rece... 
Acest lucru se manifestă 
din punct de vedere mu
zical printr-o bogăție so
noră atît de nemaiauzită 
tncît s-ar putea crede că 
s-au introdus instrumente 
amplificatoare. Aici nu 
avem de-a face cu calcule 
tehnice, ci cu o emoție pli
nă de energie... Publicul a 
aplaudat, a strigat „bra
vo !“ pînă când orchestra a 
trebuit să cînte încă o dată 
finalul. O performantă re-

Enescu notînd coloritul de 
mare finețe, grandoarea, 
ritmul irezistibil. coeziu
nea admirabilă, sugestiile 
de mare rafinament...

File de referință în viața 
unei instituții artistice, 
respectiv Filarmonica 
„Moldova" din Iași. Sint 
vîrfuri de-a lungul unor 
decenii, la care apelează 
memoria, dar oare se cer 
racordate la actualitate, 
fiindcă pulsul vieții muzi
cale înseamnă in primul 
rind. azi, adică dialogul 
deschis, consecvent în ac
tuala stagiune, dintre fie
care instituție muzicală, 
fiecare colectiv artistic si 
mai ales dintre ansam
blurile de prestigiu care 
trebuie să dea nota de 
înalt profesionalism și ma
rele public. Concret, ce 
oferă în acest sens Filar
monica ieșeană ? Intr-una 
din diminețile lunii noiem
brie orchestra, avîndu-1 la 
pupitru pe Hori» Andrees- 
cu, repeta pagini de Gla
zunov. Se lucra atent. In 
detaliu, se parcurgeau spa
tii de muzică mai puțin 
cunoscute (muzică de ba
let. idile, serenade, muzi
că de scenă) ta vederea

elevii școlilor ieșene) sau 
a simfonicelor susținute la 
Combinatul de utilai greu, 
întreprinderea „Nicolina", 
Combinatul de fibre sinte
tice. Și avem în vedere că 
în programul stagiunii ac
tuale figurează peste 20 de 
prime audiții românești 
(printre care tinerii com
pozitori : Doina Rotaru- 
Nemțeanu. Dan Buciu. So
rin Lerescu, Șerban Nichi- 
for. Vlad Ulpiu etc.) — 
pregătind Zilele muzicii 
românești din cadrul Fes
tivalului național „Cin
tarea României" — relua
rea unor pagini de Enescu. 
Th. Rogalski. Olah. Vasile 
Spătărelu. Doru Popovici 
etc., precum și prime au
diții Bach. Bruckner. Dvo
rak. Sostakovioi. Un pro
gram interesant, care aș
teaptă si momente de am
plitudine (oratorii, canta
te). seri de rezonanță (fes
tivaluri de muzică roman
tică. clasică, gale ale tine
rilor interpreți ooncertistl) 
cele care, bineînțeles, vor 
da si mai . multă culoare 
desfășurării, precum și mai 
multele după-amieze came
rale (să nu uităm că aici 
ființează cvartetul „Voces"

— printre primele In 
lume) ; asa cum se impune 
un și mai viu, mai direct, 
mai eficient dialog cu be
neficiarii. Pentru că. fată 
de experiența acestui co
lectiv de inaltă clasă (un 
ansamblu simfonic de pri
mă mărime in viata mu
zicală românească), rezul
tatele — adică ecoul, re
zonanta manifestărilor, po
sibilitățile diversificării lor
— nu sînt încă cele aștep
tate. Poate că forurile de 
cultură ieșene, care diri
jează. îndrumă. coordo
nează viata artistică, ală
turi de filarmonică vor 
găsi formele neoesare pen
tru ca fiecare concert să 
fie popularizat asa cum se 
cuvine (fie concert la se
diu sau pe o platformă in
dustrială). să aibă eficien
ță maximă, ca tineretul 
universitar, de exemplu 
(și ne gîndim la forurile 
județene de învătămint) să 
fie o prezentă la concerte
le filarmonicii. Bine ar fi 
ca după decenii de activi
tate să nu fie uitate sta
giunile permanente, tur
neele prin oomunele. sate
le județului, care dintot- 
deauna au întreținut fla
căra ideii de frumos, de a- 
devăr. dragostea pentru 
cultură, pentru artă. Dacă 
misiunea interpretilor. a 
muzicienilor este de a lu
mina valorile artei româ
nești și universale. împli
nind un nobil act de edu
cație artistică, estetică — 
și Filarmonica „Moldova" 
este recunoscută pentru 
tradiția sa in acest sens — 
și organizatorii vieții mu
zicale sînt datori să gă
sească aoele căi prin care 
intr-adevăr marele public 
(melomani din .toate ora
șele și comunele ieșene, 
lucrătorii marilor platfor
me industriale. tineretul 
universitar) să se apropie, 
să pătrundă in lumea su
netelor, să înțeleagă valen
țele ei educative, estetice.

Smaranda OȚEANU 
Manole CORCACI

O artă a vieții,
a marilor elanuri constructive

Cu temeiuri științifice, 
cu caracter de inestimabilă 
contribuție, se manifestă pe 
plan teoțetic-orientativ și 
se traduce în acțiunea con
cretă de edificare a so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate și de înain
tare a României spre co
munism concepția tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
privind însemnătatea for
mării omului nou, a revolu
ționarului, constructor con
dus de inaltă conștiință 
civică și patriotică, carac
terizat de profundă umani
tate. Importanța pe care o 
acordă partidul și condu
cătorul său pregătirii po- 
litico-ideologice, îmbogăți
rii spirituale pe calea cul
turii. a literaturii și artei 
rezultă din considerarea 
rolului lor educativ pri
mordial, in continuă creș- 

I tere in raport cu exigențele 
specifice epocii de eroică 
revoluție constructivă pe 

| care o înfăptuiește națiu- 
: nea noastră socialistă. Sînt 
! exigențe înalte privind ca- 
i paritatea de pătrundere a 
i esențelor și de relevare 

contemporană a semnifi
cațiilor in opere de auten
ticitate Și integralitate ar
tistică, sint condiții ale e- 
ficientei educativ-formati- 
ve, rațiune majoră a crea
ției literar-artistice. che- 

j mată să direcționeze ati- 
] tudinile fundamentale, să 

determine comportamentul 
superior în toate domenii
le, să cultive civismul și 
patriotismul, să implice iu 
existență umanismul revo- 

■ luționar.
Considerabilele valori li

terar-artistice create în 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" 
reprezintă rezultatul ade
ziunii scriitorilor la politi
ca partidului, al receptivi
tății față de chemările se
cretarului general al parti
dului. sint expresia ca
pacității de a valorifica re
sursele specifice contem
poraneității socialiste, de a 
face vie constanta de 
generozitate și eroism ma
nifestată in edificarea re
voluționară. In acești ani. 
pe plan social-politic și 
economic, pe plan cultural 
s-au afirmat specifice as
pecte și valori pe care arta 
și literatura le-au receptat, 
impulsio'nîndu-se preocu
parea pentru îmbogățire 
tematică și adîncire ideo
logică, pentru nuanțarea și 
perfecționarea modalități
lor de expresie. în dra
maturgie, ' de exemplu, a 
devenit curentă dezbaterea 
problemelor complexe ale 
omului contemporan, se 
distinge interesul pentru 
reliefarea eroului acestor 
vremuri, reprezentativ prin 
calitățile sale, stimulator 
prin comportament, prin 
ridicarea necontenită a ca
lității muncii pe care o 
desfășoară. în viziuni o- 
riginale, de interesantă di
versitate s-au impus va
lori cu proprietatea de a 
solicita și stimula spiritul 
de înaltă responsabilitate 
față de destinul socialist al

națiunii și de acela al 
omenirii, de a angaja sen
sibil ființa spectatorului 
prin faptul de artă, a-1 
îmbogăți spiritual și a de
termina mutații, de a crea 
disponibilități de vibrație 
în raport cu noblețea com
portamentului și-a faptei, 
de a recepta înalte semni
ficații și a determina 
exemplare manifestări.

Dramaturgia națională și, 
prin ea, teatrul, asemenea 
tuturor celorlalte sectoare 
ale creației literare și ar
tistice. au menirea și sar
cina ca pierind de la rea
lizările remarcabile de 
pină acum să-și ritmeze 
tot mai pregnant creația 
cu epoca, să-și incarce și 
mai profund operele cu 
valori active, să se implice 
activ în contemporaneita
tea socialistă, să dea viață 
literar-artistică tot mai 
multor eroi revoluționari 
carte să-i reprezinte ener
giile și să-i stimuleze în
făptuirile. Sursa primor
dială a creației o consti
tuie mărețul proces pe 
care îl trăiește națiunea 
socialistă în „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", epocă 
de eroică revoluție con
structivă. uriașă prin 
participarea întregului po
por. patetică prin generoa
să angajare, prin patriotică 
dăruire, perioada cea mai 
fertilă din multimilenara 
existență românească. Este 
firesc și necesar ca în ra
port cu realitățile și co
mandamentele epocii, cu 
dinamica ei înnoitoare, re
voluționară, așadar cu spe
cifice valori determinante, 
să se producă și evoluția 
în domeniul creației lite- 
rar-dramatice, al realizări
lor spectaculare, prin pași 
calitativi superiori în dru
mul propriu artei către 
năzuita perfecțiune.

în contemporaneitatea că
reia îi este caracteristică 
evoluția impetuoasă pe 
toate planurile cunoașterii 
și ale capacității de în
făptuire umană, intr-o so
cietate în plină acțiune de 
desăvârșire a dezvoltării 
sale multilaterale, revolu
ționare, procesul cunoaște 
irezistibile intensități și 
ritmuri, produce continuu 
inedite valori pe toate 
planurile existenței, pre
tinde specifică receptivi
tate și capacitate de rit- 
mare, impune imperios ca
litatea actului de anticipa
re, de forjare a viitorului. 
Pilduitoare, în expresie de 
geniu, este gindirea activă, 
profund novatoare, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al parti
dului. care a funda
mentat teza de însem
nătate vitală privind va
loarea de permanență a 
spiritului revoluționar, for
ță specifică în construirea 
socialismului și comunis
mului, tradueînd-o în stra
tegia dezvoltării revoluțio
nare a României. La Con
gresul al III-lea al oame
nilor muncii, conducătorul

partidului și al țării arăta: 
„Astăzi trăim o epocă de 
mari prefaceri revoluțio
nare in toate domeniile", 
în raport cu care „este 
nevoie de un revoluționar 
de tip nou, cu înalte cu
noștințe în toate dome
niile — profesionale, teh- 
nico-științifice și culturale 
in înțelegerea legilor dez
voltării sociale", relevind 
ca pe o Mgință obiectivă 
a epocii. Revoluției sa'.e 
amplificarea rolului facto
rilor subiectivi și in primul 
rind a spiritului revolu
ționar. Faptul ridică noi. 
specifice exigențe pe pla
nul intensificării vieții spi
rituale. în activitatea po- 
litico-ideologică, în creația 
literar-artistică și in difu
zarea ei. iropunindu-.se și 
aici ritmarea cu stadiile 
specifice ale' revoluției in 
mers, cu noua revoluție 
tehnico-științifică și noua 
revoluție agrară.

Drept corolar : un spirit 
și mai puternic revoluțio
nar este firesc să fie pro
priu și să emane din crea
țiile literar-artistice ale 
epocii noastfe. Receptat de 
scriitori și artiști de la 
viața al cărei fluid il con
stituie și implicat stimu
lativ in viață prin eroi re
voluționari de tip nou, 
spiritul revoluționar, for
ță de progres a societății 
noastre, va aduce spor de 
vitalitate creațiilor, calita
tea de forță vie, tot mai 
eficientă. De aceea se 
impune o abordare mai di
rectă a surselor primordia
le și valorificarea lor 
într-o mai marcată per
spectivă formativă, în mo
dalități literar - dramatice 
cit mai clare și mai efi
ciente spectacular, astfel că 
opere inspirate din contem
poraneitate, solid concepu
te și. așternute cu vibrație 
a sufletului, să-și transmi
tă irezistibil potențialități- 
le. să se convertească prin 
spectacole in energii trans
mise structurii umane, de 
natură să generalizeze va
lorile conștiinței, să- de
termine' atitudine revolu
ționară. „Literatura și ar
tele — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — tre
buie să promoveze cu mai 
multă îndrăzneală spiritul 
revoluționar in noile crea
ții. Este necesar să se rea
lizeze opere literare de 
toate genurile care să re
flecte pe larg marile rea
lizări ale poporului român, 
epopeea constructorilor so
cialismului care, într-o pe
rioadă istorică scurtă, au 
ridicat patria noastră pe 
culmi de progres și civili
zație".

Țara întreagă, munca 
avîntată a fiilor ei con
stituie un uriaș cimp de 
inspirație, oferă material 
tematic, de o bogăție fără 
precedent. în orice dome
niu al construcției socia
liste revoluționare. Un 
spirit nou animă oamenii, 
un fluid specific însufle
țește înfăptuirea. Există in

epocă un patetism caracte
ristic care-i da vibrație, 
se manifestă la scara na
țiunii, eroismul aureolin- 
d-o. S-a definit și instau
rat o spiritualitate elevată, 
tot atitea valori care-i re
liefează dominantele, ii 
determină ritmurile, con
stituie viul vieții făurito
rilor, energia convertită în 
fapte de incomensurabilă 
valoare și splendidă sem
nificație. Către aceste do
minante, valori și sem
nificații are a se îndrepta 
atenția creatorilor de artă 
și literatură, transfigura
rea lor in opere reprezen- 
tind caracteristica chemare 
a vremii, înalta îndatorire 
a celor înzestrați s-o facă. 
Valorificind artistic bo
găția, punind m chipul 
zilei de azi trăsături din 
cele ale zilei de miine. im- 
plicind în prezent valențe 
ale viitorului. dindu-ie 
perspectiva permanenței 
prin eroi revoluționari de 
tip nou, eroi ai vremurilor 
noastre și ai celor ce vin. 
trăgîndu-și resursele din 
forța propulsoare a spiri
tului revoluționar, arta 
se va îmbogăți cu acele 
sensuri apte să influențe
ze, să emoționeze, să con
vingă. De o firească gravi
tate. încărcate de energii 
active, piesele care trăiesc 
prin fluidul patriotic revo
luționar sint făcute să rea
lizeze specifica, inalta co
municare intre scenă și 
sală. Și, după cum se știe, 
dramaturgiei noastre noi 
nu ii lipsesc asemenea va
lori, multi scriitori de 
frunte au dat opere ma
jore, cu calități de eleva ă 
vibrație patriotică, opere 
îri care eroii iși exprimă și 
iși trăiesc pasionat, convin
gerile revoluționare, aduc 
integralitatea unei existen
te adevărate. Mișcarea tea
trala națională dispune de 
artiștii chemați să valorifi
ce scenic asemenea opere, 
înzestrați cu disponibilități 
aparte pentru astfel de 
identități literar-dramatice 
in a căror creare un rol 
însemnat revine și teatre
lor — datoare să stimule
ze in această direcție dra
maturgia, să includă cu 
precădere in repertoriu 
asemenea opere. In privin
ța publicului se constată 
că își manifestă cu căldură 
și își arată activ receptivi
tatea. dornic să comunice 
emoțional, să se regăsească 
in climatul sănătos, de vi
goare morală și înălțime 
spirituală, de frumusețe 
tonifiantă adus din sursa 
de adevăr vieții și redat 
artistic vieții ca sursă. 
Sînt operele așteptate in 
primul rind de contempo
raneitatea socialistă revo
luționară. Creații născute 
din valorificarea artistică 
a izvoarelor către care sta
tornic îndrumă creatorii to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al parti
dului. președintele tării.

Vîrcjil BRADĂȚEANU

• ADNOTĂRI •

Ideea de frumos. In 
acțiunea editorială, con
viețuiește, de cele mai 
rpulte ori, cu ideea de 
util. Sînt momente insă 
cînd frumosul precumpă
nește. devine obiect, scop 
al actului editorial. Să ne 
gîndim numai la acele 
albume de artă care in
cintă ochiul cu bogăția 
lor cromatică și ținuta 
grafică de excepție, dar 
și la o serie de alte cărți 
relevante prin întregul 
lor aspect. Cartea de ex
cepție rămîne o aspirație 
și un îndemn pentru toți 
acei ce concură la reali
zarea ei. o promisiune 
așteptată de majoritatea 
iubitorilor lecturii. Una 
din formele mai rar culti
vate. prezentă totuși în 
ultimii ani. o constituie 
edițiile bibliofile care isi 
propun să repună in 
circulație lucrări de no
torietate ale tradiției cul
turale. intrate în con
știința unor largi catego
rii de cititori însă extrem 
de greu de. procurat în 
edițiile princeps, deveni
te adevărate rarități. In

O restituție semnificativă
felul său cel mai înalt, o 
asemenea preocupare este 
utn act de restituție 
culturală cu semnificații 
educative și de cunoaș
tere. îndemn spre apro
fundare a unor opere de
venite repere ale evolu
ției noastre spirituale.

O asemenea carte ne 
apare astăzi a fi și volu
mul de poezii „Joc se
cund". al poetului Ion 
Barbu, apărut in 1930 la 
editura „Cultura Națio
nală". Critica timpului, 
dar și istoria literară, au 
văzut in această poezie 
un moment de seamă în 
evoluția de ansamblu a 
lirismului nostru modern, 
iar în „Joc secund" o 
carte de referință. Deși 
de atunci aceste poezii 
s-au reeditat în nu
meroase alte volume, a 
avea la îndemină origina
lul a devenit o probabili
tate- greu de atins. Prin 
grija poetului Romulus 
Vulpescu — care a dat 
la iveală, ta 1970. o „edi
ție definitivă, cu varian
te. cu note șl cu indici, 

•ilustrată cu 12 desene"

din Ion Barbu — si cu 
sprijinul editurii „Cartea 
Românească", cititorul de 
azi are posibilitatea să 
parcurgă vechea lucrare 
a poetului într-o „reedi
tare exclusivă a cărții- 
giuvaier". Sînt reprodu
se volumul amintit, pros
pectul princeps și. în fac
simil, „Ochean", caiet ma
nuscris datînd. probabil, 
din perioada 1926—1929. 
In acest fel se oferă nu 
numai ediția „de lux" a 
volumului „Joc secund", 
ci și reproducerile după 
o serie de manuscrise 
sau șpalte corectate de 
autor la această primă 
ediție. O cuprinzătoare 
„Notă asupra ediției" 
completează ansamblul 
într-o ^autentică lucrare 
de ținută științifică. Ob
servații filologice minu
țioase necesare înțelege
rii unei asemenea poezii, 
detalii iătorico-literare 
întinse, unele mai puțin 
relevante, chiar excesive 
și discutabile în dome
niul stabilirii unor filia
ții sau „serii istorice”, o 
prezentare a editurii care

și-a asumat prima impri
mare a volumului, nu
meroase trimiteri la bio
grafia poetului și la felul 
in care a fost receptată 
această opera de-a lun
gul timpului dau cerce
tării o extensie mono
grafică necesară. în ace
lași timp insă dispropor
ționată față de însăși cu
prinderea volumului ree
ditat. Un scrupul meto
dologic îndeobște accep
tat ar fi dus la o compri
mare a aparatului critic 
pînă la acele dimensiuni 
care să favorizeze textul 
de bază, ta acord cu țe
lul declarat al acestei 
Întreprinderi editoriale 
demne de toată lauda și 
atenția cititorilor. Prin 
aceasta. poezia Iui Ion 
Barbu se dezvăluie si în 
ipostaza ei mai puțin cu
noscută ■ generațiilor ac
tuale. prin redescoperi
rea acelei „patine” de 
neconfundat a personali - 
tății autorului și a condi
țiilor concrete de apari
ție a lucrării. x

M. COSTEA

i
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COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita de prietenie 

în Republica Socialistă România a președintelui 
Republicii Arabe Egipt, Mohamed Hosni Mubarak

ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI BAHREIN

Alteței Sale Șeic ISA BIN SALAM AN AL KHALIFA
Emirul Statului Bahrein

MANAMA
Cu ocazia Zilei naționale a Statului Bahrein, vă adresez călduroase feli

citări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
iar poporului prieten al țării dumneavoastră progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

(Urmare din pag. I) 

in domeniul cercetării științifice și 
tehnologice.

Președintele Nicolae . Ceaușescu și 
președintele Mohamed Hosni Mu
barak au apreciat rezultatele obținu
te in colaborarea pe linia invăță- 
mmtului. științei, artei și culturii, 
presei, radioteleviziunii.. turismului 
și ah convenit elaborarea unui nou 
Program executiv de aplicare a acor
dului de colaborare in aceste do
menii.

Președinții celor două țări au fost 
de acord că intensificarea contacte
lor și a schimbului de experiență 
între parlamentele naționale, orga
nizațiile politice și obștești din 
România și Egipt contribuie la apro
fundarea cunoașterii reciproce și la 
întărirea, in continuare, a prieteniei 
româno-egi ptene.

II
Președintele Republicii Socialiste 

România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele • Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Hosni Mubarak, au. efec
tuat un larg schimb de opinii cu pri
vire la problemele actuale ale situa
ției din lume, evidențiind că evoluția 
raporturilor internaționale confirmă 
pe deplin aprecierile conținute in 
documentele comune româno-egip- 
tene.

A fost exprimată profunda îngri
jorare față de situația internațio
nală, care continuă să rămină deo
sebit de gravă și complexă, mai ales 
ca urmare a cursei inarmărilor, în
deosebi a celor nucleare, ă. ampla
sării de noi arme nucleare in Eu
ropa și alte părți ale lumii, a con
tinuării experiențelor nucleare, a 
existentei unor, stări de tensiune și 
conflicte în diferite regiuni ale glo
bului,. a adincirii crizei economice 
mondiale și înrăutățirii situației eco
nomice a țărilor în curs de dezvol
tare.

în cadrul convorbirilor, președinții 
celor două țări au subliniat că pro
blema fundamentală a contempora
neității o constituie oprirea cursei 
înarmărilor, in primul rind a celor 
nucleare, și trecerea de urgentă la 
acțiuni concrete de dezarmare, adop- 
iarea de măsuri efective care să 
ducă la eliberarea omenirii de pe
ricolul unui război nuclear și asigu
rarea păcii și securității în lume.

în acest context, președintele Re- 
oublicii Arabe Egipt, Mohamed Hosni 
Mubarak, a dat o înaltă apre
ciere inițiativei președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind reducerea 
de ' către România, încă din anul 
1986, cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare 
ale țării, subliniind că aceasta con
stituie un exemplu semnificativ in 
eforturile care se fac pentru trecerea 
de la declarații la fapte, pe calea 
realizării de pași concreți în dome
niul dezarmării-- în Europă și in în
treaga lume.

Președintele ’ Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohamed Hosni Mu
barak au dat o înaltă apreciere în
cheierii cu succes a primei etape a 
Conferinței de la Stockholm privind 
năsuri de încredere. securitate și 

dezarmare în. Europa și au subliniat 
necesitatea de a se acționa pentru 
ca reuniunea de la Viena să se des
fășoare în spirit constructiv și con
cret, să contribuie la înfăptuirea 
dezarmării, la întărirea colaborării și 
cooperării între statele europene. în 
toate domeniile. Președinții celor 
două țări s-au pronunțat pentru rea
lizarea cît mai urgentă a unui acord 
la negocierile de la Viena privind 
reducerea trupelor și armamentelor 
in centrul Europei.

România și Egiptul se pronunță 
pentru transformarea Balcanilor în- 
tr-o zonă a păcii, colaborării și bu
nei vecinătăți. Președinții României 
și Egiptului se declară pentru reali

Obiective mobilizatoare, de o deosebită însemnătate 
pentru dezvoltarea intensivă a agriculturii

(Urmare din pag. I) 

țele pe care le impune înfăptuirea 
obiectivelor noii revoluții agrare,- 
planul pe 198" prevede dezvoltarea 
și modernizarea in continuare a ba
zei tehnico-materiale a agriculturii. 
Expresia eqa mai pregnantă a aces
tei orientări o constituie alocarea 
unui important volum . de investiții 
care vor fi destinate in prin
cipal pentru terminarea obiectivelor 
începute in anii anteriori și pentru 
realizarea obiectivelor prevăzute 
pentru anul 1987 în programul de 
perfecționare a organizării și de mo
dernizare a proceselor de producție, 
precum și în celelalte programe de 
dezvoltare a agriculturii. Orientarea 
cu precădere a investițiilor spre 
finalizarea acestor obiective este 
subordonată cerinței de a introduce 
rapid în circuitul economic un mare 
potențial productiv pentru realizarea 
căruia societatea a investit în ul
timii ani uriașe fonduri materiale 
și bănești.

Ritmurile înalte de creștere a pro
ducției agricole, realizarea in 1987 a 
unor sporuri de producție vegetală 
și animală superioare celor obținute 
în acest an constituie factorul pri
mordial menit să accelereze procesul 
de dezvoltare intensivă a agricultu
rii noastre. Este un proces care se 
bazează pe rezultatele de pînă acum 
și cu deosebire pe cele obținute în 
acest an, pe realitatea de la care 
pornim la înfăptuirea obiectivelor 
pe care partidul le pune în fața 
țărănimii prin noul plan de dez
voltare a agriculturii. Realizarea 
in mod constant de către uni
tățile fruntașe a unor produc
ții medii la hectar de 5 000—8 000 
kg grîu și orz, de 10 000—20 000 
kg porumb știuleți, 3 000—3 500 kg 
floarea-soarelui, 50 000—60 000 kg 
sfeclă de zahăr, a unor producții 
medii de lapte de 4 500—5 000 litri pe 
animal confirmă potențialul biologic 
ridicat al soiurilor și hibrizilor, pre
cum și al raselor de animale din 
agricultura noastră, ilustrează capa
citatea profesională înaltă și expe
riența bogată a oamenilor muncii 
din aoeste unități. în aoest context, 
este de datoria conduoerilor unități

zarea unor asemenea zone in centrul 
și nordul Europei, irj Orientul Mij
lociu și in alte părți ale lumii. Tot
odată, ei se pronunță pentru redu
cerea încordării in Mediterana, pen
tru transformarea acestei regiuni 
intr-o zonă a păcii trainice, bunei 
vecinătăți și colaborării.

Președintele României și președin
tele Egiptului s-au pronunțat pen
tru soluționarea tuturor conflictelor 
dintre state exclusiv prin mijloace 
pașnice, pe calea tratativelor.

Examinînd evoluția situației din 
Orientul Mijlociu, președintele Re
publicii Socialiste România și pre
ședintele Republicii Arabe Egipt au 
apreciat că o pace justă și durabilă 
în această parte a lumii trebuie să 
se bazeze pe retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, pe recunoașterea 
dreptului inalienabil al poporului pa
lestinian la autodeterminare și crea
rea unui stat propriu, pe garantarea 
independenței și suveranității tu
turor statelor din această zonă.

Pentru soluționarea globală a pro
blemelor din Orientul Mijlociu, cei 
doi președinți s-au pronunțat în fa
voarea unei conferințe internaționa
le, sub egida Organizației Națiuni
lor Unite, la care să participe toate 
părțile interesate, inclusiv Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei. 
O mare importanță ar avea, în aceas
tă privință, constituirea unui comi
tet. pregătitor.

Preocupați de perpetuarea situa
ției grave din Liban, cei doi șefi de 
stat se pronunță pentru încetarea 
oricărui amestec în treburile interne 
ale acestei țări, pentru găsirea căi
lor care să ducă la o largă reconci
liere națională a tuturor forțelor po
litice și să asigure unitatea poporu
lui libanez, întărirea independenței 
și libertății sale,

Exprimîndu-și îngrijorarea față de 
continuarea și extinderea războiului 
dintre Iran și Irak — care provoacă 
uriașe pierderi umane și materiale 
— președinții României și Egiptu
lui au făcut apel să se pună capăt 
imediat acțiunilor militare și să se 
caute soluții problemelor majore 
dintre cele două state, pe calea ne
gocierilor, purtate în ’ spiritul depli
nei egalități și respectului reciproc.

Ambele țări reafirmă sprijinul lor 
fată de lupta poporului namibian. 
sub conducerea S.W.A.P.O.. pentru 
independenta tării și condamnă în 
modul cel mai ferm politica rasis
tă, de apartheid, măsurile de repre
siune ale autorităților din Africa de 
Sud împotriva populației majoritare 
din această țară, precum și acțiunile 
de agresiune împotriva statelor in
dependente și suverane vecine.

Subliniind că terorismul nu poate 
fi considerat ca o formă a luptei de 
eliberare și progres, că el dăunează 
intereselor forțelor progresiste, lup
tei popoarelor pentru independență 
și libertate, președinții României și 
Egiptului s-au pronunțat împotriva 
oricăror acțiuni teroriste. Cei doi 
președinți au menționat că nu .tre
buie confundată lupta popoarelor 
pentru eliberare națională, indepen
dență și libertate cu actele de tero
rism sub diferite forme.

O atenție deosebită a fost acordată 
problemelor economice internaționa
le. Președinții României și Egiptu
lui au apreciat că, în prezent, se im
pune mai mult ca oricînd necesita
tea intensificării eforturilor pentru 
lichidarea subdezvoltării și instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale.

O mare însemnătate ar avea în 
acest sens convocarea unei Confe
rințe la nivel inalt a țărilor in curs 
de dezvoltare, cit și organizarea 
unei conferințe internaționale în ca
drul Organizației Națiunilor Unite, 
la care să participe cu drepturi 
egale atît țările în curs de dezvol
tare. cit și țările dezvoltate, in ve
derea realizării unor acorduri gene

lor agricole, consiliilor agroindustri
ale, organelor agricole județene și 
centrale să acționeze cu fermitate 
pentru ea toti specialiștii, mecaniza
torii și ceilalți lucrători din agricul
tură să-și însușească temeinic teh
nologiile și metodele de lucru speci
fice unităților distinse in această 
toamnă cu înaltul titlu de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare". Cu atît mai 
mult in acest început de nou an 
agricol, cînd pe întinse zone semă
năturile de toamnă intră în iarnă 
intr-un stadiu de vegetație mult mai 
bun decit anul trecut, cînd și din 
punct de vedere al arăturilor și cu 
deosebire al calității acestora se 
înregistrează un avans apreciabil, 
este absolut necesar ca în întreaga 
agricultură să se acționeze cu răs
pundere pentru însușirea și aplica
rea acelor elemente de tehnologie, a 
metodelor de organizare și pârghii
lor de cointeresare care au generat 
producții mari în unitățile agricole 
fruntașe.

în conformitate cu obiectivul fun
damental stabilit de Congresul al 
XIII-lea. planul pe 1987 pune in 
fața oamenilor muncii din agricul
tură necesitatea perfecționării acti
vității in toate unitățile agricole, în
tăririi ordinii și disciplinei, respec
tării riguroase a tehnologiilor de lu
cru, a normelor agrotehnice, și cu 
deosebire a celor specifice unei agri
culturi de tip intensiv. Cu deosebită 
răspundere trebuie să se acționeze 
pentru sporirea eficienței economice 
în toate sectoarele producției agri
cole și industriei alimentare, pentru 
aplicarea fermă a principiilor noului 
mecanism economlco-financiar. ast
fel ca fiecare unitate agricolă să-și 
încheie activitatea cu rezultate eco
nomice pozitive. Analizînd cu exi
gență cauzele care au generat ran
damentele scăzute, lipsurile ce s-au 
manifestat în organizarea și condu
cerea activității din unele unități 
agricole, și cu deosebire in aplicarea 
tehnologiilor de producție și efec
tuarea lucrărilor agricole, in respec
tarea normelor sanitar-veterinare, 
este necesar ca pretutindeni să fie 
întărită răspunderea cadrelor și spe
cialiștilor, a tuturor oamenilor mun
cii care lucrează în agricultură pen

rale menite să favorizeze progresul 
mai rapid al tuturor țărilor și. in 
primul rind. al celor rămase în urmă, 
să asigure, totodată, dezvoltarea ar
monioasă a tuturoț- statelor, a eco
nomiei mondiale.

Subliniind gravitatea deosebită a 
problemei datoriilor externe ale 
țărilor în curs de dezvoltare, pre
ședintele României și președintele 
Egiptului consideră că se impune 
de urgență găsirea unei soluții globa
le pe baza unor criterii și principii 
care să țină seama de’ nivelul de 
dezvoltare al țărilor debitoare, de 
posibilitățile lor de plată, cît și de 
eforturile pe care aceste țări trebuie 
să le facă pentru asigurarea dezvol
tării lor economice și sociale.

România și Egiptul se pronunță 
cu hotărîre pentru participarea egală 
in drepturi a tuturor statelor la viața 
internațională. pentru democrati
zarea relațiilor internaționale, pentru 
o contribuție mai activă a tuturor 
țărilor în curs de dezvoltare și a ce
lor nealiniate la cauza destinderii și 
cooperării, pentru creșterea rolului 
Organizației Națiunilor Unite în asi
gurarea păcii, progresului și prospe
rității popoarelor.

România și Egiptul dau o înaltă 
apreciere rolului pozitiv al politicii 
și mișcării de nealiniere în soluțio
narea problemelor grave ale lumii 
contemporane, in afirmarea unei po
litici noi, democratice, de libertate 
și independentă, de respect al drep
tului fiecărui popor de a-și alege 
liber calea dezvoltării sale economi
ce și sociale. A fost subliniată im
portanța Conferinței de la Harare a 
șefilor de stat sau de guvern, a ho- 
tărîrilor adoptate pentru înfăptuirea 
dezarmării, soluționarea pe cale po
litică a focarelor de criză și asigu
rarea păcii și securității in lume.

România și Egiptul sînt hotărîte 
să conlucreze strîns cu forțele care 
acționează in direcția destinderii, 
dezarmării și păcii, să-și dezvolte re
lațiile de prietenie și colaborare cu 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orinduire socială.

Cele două țări pun la baza aces
tor relații principiile deplinei egali
tăți în drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc. renunțării cu 
desăvirșire- la forță și la amenin
țarea cu forța, respectării dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî singur 
calea dezvoltării sale. în mod liber 
și fără nici Un fel de amestec din 
afdră.

III
Cei doi președinți și-au exprimat 

deplina satisfacție pentru modul in 
care s-au desfășurat convorbirile și 
pentru înțelegerile la care s-a ajuns 
în timpul vizitei. Ei au apreciat că 
rezultatele convorbirilor purtate re
prezintă o nouă și valoroasă contri
buție la aprofundarea raporturilor 
de prietenie și colaborare dintre 
cele două țări, in interesul ambelor 
popoare, al cauzei păcii, progresului 
și cooperării internaționale.

Președintele Mohamed Hosni Mu
barak a exprimat, in numele delega
ției care l-a însoțit și al său perso
nal, vii mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, precum 
și poporului român prieten, pentru 
primirea caldă și ospitalitatea de care 
s-a bucurat în timpul vizitei.

Președintele Republicii Arabe E- 
gipt, Mohamed Hosni Mubarak, a 
adresat președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, invitația de a 
efectua. iVnpreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. o vizită oficială de 
prietenie in Republica Arabă Egipt. 
Invitația a fost acceptată cu plă
cere, data vizitei urmind a fi sta
bilită pe cale diplomatică.

tru . realizarea producțiilor vegetale 
și animale stabilite. In această or
dine de idei au o importanță deose
bită, cunoașterea și aplicarea, in con
dițiile concrete ale fiecărei unități, 
a celor mai bune experiențe din 
agricultură privind modul de or
ganizare și conducere a activității 
de producție și economice, organiza
rea muncii in acord global, aplica
rea riguroasă a tehnologiilor speci
fice fiecărei culturi.

Răspunzînd acestor cerințe majore, 
acum, în aceste zile, trebuie trecut 
cu toată hotărîrea la temeinica pre
gătire a producției agricole a anului 
viitor. în acest sens se impun mă
suri deosebite pentru ca pretutindeni 
să se asigure desfășurarea normală 
a activității in zootehnie, astfel ca 
pe întreaga perioadă de iarnă să se 
poată realiza producțiile zilnice de 
lapte, carne și ouă stabilite. Tot
odată. trebuie acționat cu cea mai 
mare răspundere pentru pregătirea 
campaniei agricole de primăvară, 
accentul punîndu-se acum pe desfă
șurarea mai largă a acțiunilor de 
fertilizare, pe executarea lucrărilor 
hidroameliorative. pe pregătirea sis
temelor de irigații și desecări, pe 
executarea reparațiilor la tractoare 
și mașini agricole corespunzător 
graficelor stabilite.

Planul de dezvoltare a agricultu
rii și industriei alimentare pe 1987 
cuprinde un program concret și fun
damentat de creștere a contribuției 
agriculturii la dezvoltarea economi
că și socială a patriei noastre. Este 

.vorba de obiective realiste, științific 
determinate și pe deplin posibil de 
realizat întrucît sînt asigurate toate 
condițiile necesare îndeplinirii sarci
nilor stabilite. In spiritul exigențe
lor formulate de secretarul general 
al partidului, oamenii muncii din 
agricultură si din industria alimen
tară sînt chemați să acționeze cu 
răspundere, exigență și spirit revo
luționar pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor prevăzute în pla
nul pe anul 1987. asigurînd astfel 
buna aprovizionare a populației cU 
produse agroalimentare. satisface
rea celorlalte cerințe ale economiei 
naționale.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

La plecarea din țara dumneavoastră prietenă. îmi face o deosebită plă
cere să vă adresez cele mai sincere mulțumiri și sentimente de recunoș
tință pentru calda ospitalitate ce ne-a fost acordată în timpul vizitei noastre 
de lucru.

Sînt convins că discuțiile pe care le-am purtat 'într-o atmosferă de 
cordialitate și înțelegere reciprocă. în cadrul politicii de dialog și consultări 
care există între noi, vor avea rezultate pozitive, in interesul popoarelor 
noastre si al promovării cauzei securității și păcii internaționale.

Vă rog să primiți, dragă prietene, expresia celei mai înalte considerații 
și aprecieri.

MOHAMED HOSNI MUBARAK

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte.
Am primit cu mare plăcere mesajul de felicitare pe care ați binevoit 

să mi-1 transmiteți cu prilejul aniversării Zilei noastre naționale.
Adresindu-vă. la rindul nostru, vii mulțumiri, vă rugăm să acceptați 

cele mai bune urări de fericire, succes și prosperitate pentru dumnea
voastră personal și pentru poporul român.

Cu inaltă considerație, 
MATHIEU KEREKOU •

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Revoluției Populare din Benin, 

Președintele Republicii, șef al statului. 
Președintele Consiliului Executiv Național

Comunicatul Comisiei Electorale Centrale privind 
alegerea unui deputat in Marea Adunare Naționala
In circumscripția electorală nr. 26 

Alexandru Sahia. municipiul Bucu
rești, au avut loc, în ziua de 14 de
cembrie 1986. alegeri parțiale pentru 
un deputat in Marea Adunare Na
țională.

Comisia Electorală a verifieșt lu
crările comisiei, electorale de circum
scripție și ale comisiilor secțiilor de 
votare și a constatat că alegerile ș-au 
desfășurat în conformitate cu preve-. 
derile Legii Electorale a Republicii 
Socialiste 'România.

Din totalul de 50 721 alegători, în
scriși în listele electorale, s-au pre

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEII”

BUZĂU : Economii 
de metal și energie

Eficiența aplicării programelor 
de organizare și modernizare a pro
ceselor tehnologice in unitățile in
dustriale din județul Buzău se re
flectă și prin reducerea substanția
lă a consumurilor de materii pri
me. materiale, combustibil și ener
gie electrică. Astfel, in perioada 
care a trecut din acest an, la ni
velul județului s-au economisit 
peste 4 000 tone metal, circa 3 500 
tone combustibil convențional și 
13 500 MWh energie electrică. Cu 
cele mai bune realizări se înscria 
întreprinderea de utilaj metalur
gic, întreprinderea de producție in
dustrială pentru construcții căi 
ferate, întreprinderea de utilaj 
tehnologic și întreprinderea de re
țele energetice’ Buzău. (Stelian. 
Chiper).

MOINEȘTI : Sonde 
telemecanizate

în zona petroliferă Zemeș. din ca
drul- Trustului de foraj-extracție 
Moinești, a fost pusă în funcțiune, 
înainte de termen, o nouă instala
ție de comandă pentru telemecani- 
zarea sondelor aflate în producție. 
Realizată de specialiștii și muncito
rii șantierului „Ener^opetrol" și ai 
atelierului de automatizare din ca
drul trustului, noua și moderna in
stalație asigură telemecanizarea 
unui număr important de sonde de 
mică și medie adîncime. Inginerul 
Gheorghe Dona, directorul trustu
lui. ne-a precizat că. prin jteleme- 
canizare. se realizează o suprave
ghere permanentă și atentă, de la 
distanță, a. tuturor sondelor, se de
pistează operativ defecțiunile și

Jucăriile - surprize
în toate raioanele specializate ăle 

marilor magazine ale comerțului de 
stat din Capitală, din' întreaga țară 
sînt rinduite tot felul de jucării : 
mașini, autobuze, betoniere, trenuri, 
avioane miniaturizate pină la di-’ 
mensiunile unei cutii de chibrit. E 
lumea mașinilor care prind- viață 
printr-o ușoară manevrare a unei 
cheițe minuscule. E lumea transpu
să „in mic“ a civilizației acestui 
timp, a mașinii, indiferent de tip. 
de gabarit. Și copilul știe, incă de 
la trei ani, să deosebească un taxi 
de o mini furgonetă și un planor 
de un avion.

Iată și' rafturile, ordonate ca-ntr-o 
veritabilă bibliotecă, cu jocuri de 
inteligență, de agerime, de per
spicacitate, de îndemînare : de la 
pliantele cu iscusite călătorii în is
toria sau în geografia țării, la com
plicatele jocuri . electronice, de la 
pliantele cu cusături si țesături. Ia 
construcții industriale.

Un raion de jucării e o lume a 
basmului real, viabil ; copilului i se 
cumpără o cămilă și învață cite ceva 
din viața deșertului ; i se procură

cinema 
• Domnișoara Aurica : SCALA 
(11 03 72) — 9; 1>; 13; 15,15; 17,15; 19,30
• Un oaspete ia cină : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13,30; 15,30; 17,30: 
19,30, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19,15, FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 11; 13; 15; 17,15: 19,30
• Liceenii : FERENTARI (80 49 85) — 
15; 17,15; 19,30, PACEA (71 30 85) - 15; 
17,15; 19,30
9 Răzbunarea haiducilor : MELODIA 
(11 13 49) - 9; 11; 13; 15,15; 17,15; 19,30, 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11;» 13,15; 
15,15-; 17.15; 19,30
• Păcală: GRIVITA (17 08 58) - 9; 
12; 15; 18, ARTA (213186) - 9; 12; 
15; 18
9 Masca de argint : DRUMUL SĂRII 
(3128 13) - 15; 17,15 19.30
• Bisturiul : STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,15; 14.30; 17; 19,15
• Fantomele se grăbesc : FLACARA 
(20 33 40) - 15; 17,15; 19,30
• A fost odată un căpitan curajos :

zentat la vot 50 716 reprezentind 99.99 
la sută. Pentru candidatul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste 
au votat 50 620 alegători, adică 99,81 
la sută. A fost ales deputat in Marea 
Adunare Națională tovarășul Ion 
Constantinescu, ministru secretar de 
stat la Comitetul de Stat al Planifi
cării.

Lucrările referitoare la alegerile 
parțiale au fost înaintate Biroului 
Marii Adunări Naționale pentru a fi 
transmise Comisiei de validare a 
Marii Adunări Naționale.

se scurtează mult timpul de inter
venție. (Gheorghe Baltă).

MEDGIDIA : O nouă 
capacitate de producție
Pe platforma industrială a Com

binatului de lianți și azbociment 
din Medgidia a fost pusă in func
țiune o nouă capacitate de produc
ție — fabrica de var, una din cele 
mai marl unități cu acest profil 
din țară. Noua fabrică este menită 
să valorifice superior resursele de 
materii prime locale și să asigure 
material de construcții șantierelor 
marilor obiective industriale care 
se.edifică în această parte a țării. 
Fabrica este dotată cu utilaje și 
instalații modeme, de fabricație 
românească. (George Mihâescu).

GALAȚI : Se extinde 
rețeaua comercială

Și in acest an, oamenii muncii 
din județul Galați au beneficiat de 
noi spații comerciale, care au îmbo
gățit zestrea edilitară a localități
lor.

— De la începutul anului Și pină 
acum — ne-a spus Bucur Bloancă, 
directorul Direcției comerciale Ga
lați — rețeaua comercială a jude
țului nostru s-a extins cu 12 noi 
unități însumind o suprafață de 
peste 3 600 metri pătrați. Concomi
tent au fost modernizate alte 8 
unități. De curînd, cetățenilor mu
nicipiului Galați le-a fost pus la 
dispoziție în cartierul Aeroport un 
nou complex de alimentație publi
că, precum și un magazin de legu
me și fructe în noul cartier mun
citoresc I.C. Frimu. Pînă Ia sfîrși- 
tul anului va fi dat.in folosință un 
mare magazin cu profil auto-motb- 
velo in Piața Siderurgiștilor. (Ște
fan Dimitriu).

plăcute pentru copii
un joc electronic și iși confecțio
nează singur un mini-radio, bucu- 
rîndu-se de priceperea, de iscusința 
lui. de paroă el l-ar fi inventat. 
Pentru că jucăriile nu-s numai jo
cul, ci și lumea acestuia, care în
seamnă cunoaștere, educație, dez
voltarea unor aptitudini, mdrăgirea 
unei meserii. Și asta și explică de 
ce foarte multe rafturi sint popu
late cu truse de traforaj, seturi 
electronice, de montaj, jucării me
talice litografiate, diverse figurine 
din material plastic.

Există în aceste raioane, dincolo 
de lumea de poveste, de enigmă și 
frumusețe, una foarte concretă : e 
lumea trotinetelor, a bicicletelor, 
a mini cartingurilor destinate de
prinderii cu mișcarea, cu echilibrul, 
cu acuitatea reflexelor.

Oricare din jucăriile amintite 
sint daruri de suflet, de mare 
bucurie mal cu seamă în această 
lună a cadourilor. Și absolut toate 
cele amintite se pot procura ușor 
din raioanele specializate ale ma
gazinelor comerțului de stat.

Marta CUIBUS

FESTIVAL (15 63 84) - 9; 11: 13; 15; 
17; 19,15
• Mingile urechile pisicii : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15; 17; 19
• Lafayette : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9: 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15,15; 
17,15; 19,30
• Al șaptelea cartuș : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,15
• Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 12; 15; 18
• Un comando pentru apa grea : 
LUMINA (14 74 16) - 9; 12; 15; 18
9 Vreau să dansez : DACTA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Jack și vrejul de fasole — 9: 11; 
13; 15, Lampa lui Aladin — 17; 19.15: 
DOINA (16 35 38)
9 Mai iubesc, mai sper: COTROCENt 
(49 48 48) - 15; 17.15; 19.30
• Gheața verde : BUZESTI (50 43 58)
— 14.30; 16,45; 19,15, VIITORUL
(10 67 40) - 15; 17,15 f 19,30
9 Imperiul contraatacă : UNION 
(13 49 04) - 9; 12; 15; 18
9 Luptătorii din valea misterioasă : 
LIRA (31 71 71) — 15; 17,15: 19.30, COS
MOS (27 54 95) — 9: 11: 13; 15; 17.15; 
19,30

Poporul din Bahrein 
sărbătorește împli
nirea a 15 ani de la 
proclamarea indepen
dentei.

Stat insular (supra
fața : 588 kmp ; popu
lația : circa 400 000 
locuitori). Bahreinul a 
înregistrat. m anii 
care au urmat procla
mării independentei, o 
serie de realizări în
semnate pe linia dez
voltării economi eo-so- 
ciale, valorificînd în
deosebi principala sa 
bogăție națională — 
petrolul. încasările 
provenite din vinzarea 
petrolului au fost uti
lizate pe scară largă 
pentru dezvoltarea u- 
nei puternice baze de 
prelucrare a țițeiului 
— rafinăria de la 
Awali este una din 
cele mai mari in O-

rientul Mijlociu — si 
pentru diversificarea 
economiei. Astfel, in 
ultimul deceniu au 
luat ființă în Bahrein 
un șir de obiective 
industriale, intre care 
o uzină de desaliniza
re a apei, de mare, o 
uzină de aluminiu, un 
doc uscat capabil să 
primească petroliere 
de mare capacitate, 
șantiere navale desti
nate reparării navelor 
oceanice s.a. Principa
lul obiectiv realizat in 
ultima perioadă ră- 
mîne însă podul in 
lungime de 25 km care 
leagă Bahreinul cu 
zona de est a Arabiei 
Saudi te.

Ca urmare a crește
rii economice susți
nute, s-a schimbat, de 
asemenea. înfățișarea

A apărut

Almanahul 
„SCÎNTEIA' 
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400 de pagini 
bogat ilustrate.

0 lectură atractivă, 
o carte pentru toți

tv
20,00 Telejurnal
20.20 Viața economică. L,a ordinea zilei 

în agricultură
20,30 Așezări vechi — tinere orașe (co

lor). Tg. Frumos, Boldești-Scăeni. 
Documentar ”

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 16 decembrie, ora 20 — 1.9 
decembrie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi schimbătoare, cu cerul variabil, mai 
mult noros. Vor cădea precipitații lo
cale în regiunile din nordul și centrul 
țării, sub formă de ninsoare, iar in 
restul teritoriului sub formă de ploaie, 
lapoviță și ninsoare, favorizînd produ-

Agențiile ele presă despre meciul 
pentru „Cupa intercontinentală"

TOKIO 15 (Agerpres). — Comen- 
tind meciyl disputat la Tokio pentr# 
„Cupa intercontinentală" la fotbal, 
corespondentul agenției Reuter rela
tează : „Completînd triumful națio
nalei argentiniene la Campionatul 
mondial, echipa «River Plata» a ciș- 
tigat«Cupa intercontinentala». între- 
cind cu 1—0 pe campioana României 
și a Europei — Steaua București.

Steaua — prima echipă dintr-o 
țară socialistă care a obținut victoria 
in «Cupa campionilor europeni» — 
a controlat in general partida, prin- 
tr-un joc inteligent la mijlocul tere
nului. Românilor le-a lipsit insă 
eficacitatea in atac pentru_a inscrie".

Situația din teren a fost’ caracteri
zată astfel de antrenorul argentinian 
Hector Veira. care a declarat : „Era ■ 
fclar că echipa care marchează prima 
va ciștiga. Noi nu am avut o zi prea 
bună. Steaua a fost deosebit de pre
cisă în zona mediană, a combinat cu 
rapiditate, construind multe faze fru
moase".

Golul argentinian, arată agenția 
Reuter, â fost înscris împotriva 
cursului jocului — dominat de cam
pioana României — prin atacantul 
Antonio Alzamendi. După primirea 
golului. Steaua a continuat să atace, 
practicind un fotbal spectaculos, in
ventiv. care a plăcut publicului pre
zent pe stadion. Românii au amenin
țat deseori poarta apărată de inter
naționalul Pumpido și i-au obligat 
pe fundașii Gutierrez și Ruggeri să. 
recurgă la intervenții disperate pen
tru, a contracara ofensiva atacanților 
Stelei.

în comentariul agenției China 
nouă se scrie intre altele : Echipa 
argentiniană ..River Plata" a cîștigat 
„Cupa intercontinentală'1 pentru pri
ma oară, învingind echipa Steaua 
București cu 1—0 pe stadionul na
țional din Tokio.

în meciul de duminică, echipa 
..River Plata" a avut trei jucători care’ 
făcuseră parte din echipa națională 
a Argentinei in finala din 1986 și

• Pericol de moarte : MUNCA
(21 50 97) - 15; 17.15; 19,30
9 Muzica și filmul : POPULAR * *

9 Teatrul Național (14 71 71, sala ma
re) : Hagi Tudose — 18; (sala Ate
lier) : Idolul și Ion Anapoda — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : Seară vocal- 
instrumentală. Ivona Buzescu — mez- 
zosoprană, Sorina Dobrescu —- pian. 
Adrian Buligă ■— vioară — 17
• Opera Română (13 18 57) : Liliacul 
— 18
9 Teatrul de operetă (la sala mică a 
Teatrului Național) : O noapte la Ve
neția — 18,30

(35 15 17) — 15; 18
• Atenție Ia pana de vultur : CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15: 
17,15; 19,30
• Nu ești singur : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17,15 19.30 

teatre

vechilor așezări de 
pescari. iar capitala 
țării, Manama, numă- 
rind peste 100 000 lo
cuitori. a devenit un 
oraș modern, in plina 
expansiune.

tn spiritul politicii 
sale de prietenie si 
solidaritate cu po
poarele arabe, poporul 
român urmărește cu 
simpatie realizările 
obținute de poporul 
Bahreinului pe linia 
propășirii economico- 
sociale a tării. între 
România si statul Ba
hrein s-au statornicit 
relații de colaborare, 
întemeiate pe egalitate 
in drepturi și avantal 
reciproc, care cores
pund intereselor celor 
două popoare, cauzei 
Păcii și înțelegerii in
ternaționale.

20,45 Seara de operă (color). ..Alexan
dru Lâpușneanu". de Alexandr i 
Zirra. Din distribuție : Ion Soa 
nea, Adriana Severin, Octav Am
brozie. George Solovăstru, Came 
lia Sotrin-PascU. corul și orche: 
tra Operei din lași. Conducere 
muzicală : Gh. Victor Dumitrescu.
Regia artistică: Dimitrie Tăbăcar i

21.50 Telejurnal
22.00 Închiderea programului 

cerea poleiului. La munte va ning . 
Vîntul va sufla slab pînă la modera 
eu unele intensificări in sud-vestul 
estul țârii. Temperaturile minime v< 
fi cuprinse între minus 7 și 3 grad . 
mai coborî te în centrul țării, iar ce * 
maxime intre minus 4 și 6 grade. 1 î 
București : Vremea Va fi sehimbato;
re. cu cerul variabil, mai mult noro-.. 
Vor cădea precipitații sub formă d 
ploaie, lapoviță și ninsoare, favorizîn i 
producerea poleiului. Vîntul va sufl 
slab pină Ia moderat. Temperaturii 
minime vor oscila între minus 4 și i 
grad, iar cele maxime intre 1 și 4 
grade.

doi — in turneul din 1978. Este vorba 
,de Alberto Pumpido. cunoscut ca 
unul dintre cei mai buni portari din 
lume, de apărătorul Oscar Alfredo 
Ruggeri și de trei mijlocași —• Alon
so. Enrique și Gallego.

In același timp. Steaua București, 
prima echipă din țărife socialiste 

-care a cîștigat „Cupa campionilor 
europeni", a jucat fără unii dintre 
eroii finalei de la Sevilla. Este vorba 
de puternicul mijlocaș Ladislau 
Boloni și de portarul Helmuth 
Duca dam.

„River Plata", satisfăcută de scorul 
de 1—0 din prima repriză, nu a mai 
dovedit interes pentru atac, in timp 
ce Steaua București și-a sporit ac
țiunile ofensive si contraatacurile, fo
losind pase lungi și un bun joc co
lectiv. Jucătorii români au irosit 
însă multe ocazii. fie șutind impre
cis. fie nereușind să facă breșe in 
apărarea argentiniană. masată în ca
reul de 16 metri.

La rindul său. comentatorul agen-. 
ției Associated Press notează : „Ri
ver Plata" — campioana Argentinei 
și a Americii de Sud — a reușit să 
întreacă cu scorul de 1—0 pe Steaua 
București, campioana României și 
cîștigătoarea ..Cupei campionilor eu
ropeni" — printr-un gol norocos. în
scris de atacantul Antonio Alza
mendi (component al naționalei 
Uruguayului). Steaua București — 
care a jucat, finala „Cupei intercon
tinentale" fără portarul Ducadam și 
mijlocașul Boloni — a dominat par
tida prin combinații rapide, aplau
date de cei 62 000 de spectatori pre- 
zenți pe Stadionul olimpic din Tokio.

Echipa română a reușit să inscrie 
în minutul 16 prin fundașul Belode- 
dici. care a trimis un șut plasat pe 
lingă portarul Pumpido însă arbitrul 
Uruguayan Jose Martinez a anulht 
golul pe motiv de ofsaid. Românii 
au atacat insistent după golul lui 
Alzamendi. in special in repriza a 
doua, insă nu au reușit să străpungă 
apărarea argentiniană. •

9 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Neînsemnații — 18: (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Dimineață pierdu
tă — 18
9 Teatrul Mic (14 70 81) : Paralele li- 
terar-muzicale — Beethoveniană — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ana- 
Lia — 19.50
9 Teatrul ,,C. I. Nottara“ (59 31 03, 
sala Magheru) : Amintirile Sarei 
Bernhardt — 18; (sala Studio) : Pen
siunea doamnei Olimpia — 18,30
9 Teatrul GiuIești (sala Majestic, 
14 72 34): Arta conversației — 18,30
9 Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Gong ’86 
— 18,30
9 Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) : Pe sub cetini la iz
voare — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Toate pînzele sus — 9; De la Stan și 
Bran la Muppets — 15
9 Teatrul „Țăndărică" (sala Victo
ria, 15 23 77): Aventuri cu Scufița Ro
șie — 15; (la Tehnic-club): Anotim
purile minzului — 14; 16
9 Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59); Asta-i ciudat — 18,30
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r CONVORBIRI 
ITALIANO-EGIPTENE

ROMA 15 (Agerores). — Președin
tele Egiptului, Hosni' Mubarak, aflat 
înlr-un turneu m mai multe țări 
europene, a avut, la Milano, convor
biri cu primul ministru al Italiei, 
Bettino Craxi. Au fost discutate o 
serie de probleme privind relațiile 
diptre cele două țări, situația poli
tică si economică internațională, cu 
accent ne zona Orientului Mijlociu, 
în cursul convorbirilor, ambele părți 
au subliniat că. in prezent, cînd si
tuația din Orientul Mijlociu este 
caracterizată de o incertitudine spo
rită. pentru realizarea păcii în re
giune trebuie să se tină seama de 
dreptul popoarelor la independentă 
si suveranitate, ca si de necesitatea 
participării la negocieri a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei. S-a 
arătat, totodată, că Italia si Egiptul 
acționează în vederea asigurării sta
bilității si a Păcii in regiunea Me- 
diteranei. informează agenția 
ANSA.

Contradicții în Piața 

comună în domeniul 
politicii agricole

ROMA 15 (Agerpres). — Referin*  
du-se, în cadrul reuniunii Consiliu
lui de Miniștri al Italiei, la unele 
probleme ale Pieței comune, primul 
ministru Bettino Craxi și-a exprimat 
preocuparea deosebită cu privire la 
perspectivele spre care se îndreaptă 
„cei 12". „Sint perspective de criză 
și de paralizare a activităților tot 
mai evidente", a spus premierul 
italian. El a declarat că apreciază ca 
fiind cele mai îngrijorătoare contra
dicțiile ce se manifestă cu privire la 
politica agricolă a C.E.E., care capătă 
forme din ce in ce -mal absurde. FJ 
și-a exprimat dezacordul față de 
politica protecționistă in materie de 
agricultură, care creează dificultăți 
și pe piața internațională.
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s-au desfășurat iu- i
•ei C.C. al Mișcării ’

ANUL INTERNAȚIONAL 
W al PĂCII ÎN LUME
• Acțiuni • Poziții • Manifestări
Conferința de la Atena a celor cinci continente 

pentru pace și dezarmare
ATENA 15 (Agerpres). — în ca

pitala Greciei continuă lucrările 
Conferinței celor cinci continente 
pentru pace și dezarmare, organi
zată de Mișcarea Greacă pentru In
dependență Națională, Pace Inter
națională și Dezarmare (KEADEA). 
Participă circa 300 de delegați 
reprezentind 89 de organizații și 
mișcări pentru pace din 40 de țări 
ale lumii, intre care și România.

în discursul inaugural, primul 
ministru al țării gazdă, Andreas 
Papandreu, s-a pronunțat pentru 
prevenirea militarizării spațiului 
cosmic, pentru retragerea tuturor 
rachetelor nucleare ~
pentru extinderea 
asupra experiențelor 
adoptarea de către S.U.A. a unei 
măsuri similare cu cea a U.R.S.S. 
îp acest domeniu. Superputerile. a 
spus el. trebuie ,să convină asupra 
adoptării unei politici care exclude 
prima lovitură, ca și asuora redu
cerii arsenalelor nucleare la cel mai 
scăzut nivel posibil. Premierul elen 
a cerut S.U.A. și U.R.S.S. să adere 
la principiul interzicerii stricte a 
armelor biologice, să acționeze pen
tru scoaterea in afara legii a arme-

lor chimice și să cadă,de acord 
pra unor reduceri substanțiale ; 
melor convenționale, in scopul 
lizării securității și cooperării 
ropene.

asu- 
a ar- 
rea- 

i eu-

din Europa, 
moratoriului 
nucleare și

La Atena s 
crările plenarei C.C. _ ___
Socialiste Panelene — PASOK. 
Luind cuvîntul, Andreas Papan- , 
dreu, președintele partidului și pri- ț 
mul ministru al Greciei, a subliniat 
din nou că, începînd din anul 1988, 
in decurs de 17 luni, bazele mili
tare americane trebuie să fie re
trase de pe teritoriul țării. în con
formitate cu legea adoptată de 
parlamentul elen in 1983. informea
ză agențiile internaționale de pre
să. Primul ministru a relevat, de 
așemenea, hotărîrea Greciei de a 
elimina armele nucleare de pe te- l 
ritoriul țării. . „Șîntem hotărîți să ? 
îndepărtăm unilatesal focoasele nu- ) 
cieare ale N.A.T.O. din Grecia, dar l 
ny am făcut acest lucru pentru că j 
eu mai sper că ar putea fi finalizat . 
un aco'rd privind crearea unei zone ■ 
denuclearizate in Balcani", a spus j 
premierul elen.

I

Demersuri pentru încetarea experiențelor nucleare J
TOKIO 15 (Agerpres). — Prima

rii orașelor Hiroshima și Nagasaki 
au trimis ambasadorului american 
in Japonia o telegramă de protest 
in legătură cu noua experiență nu
cleară efectuată de Statele Unite 
în deșertul Nevada. „Cerem State
lor Unite să înceteze cursa înarmă
rilor și experiențele nucleare și 
să-și concentreze eforturile in di
recția realizării dezarmării nuclea
re și trecerii de Ia confruntare la 
dialog" — se spune în telegramă.

\ 
\ 
\

PARIS 15 (Agerpres). — înarmă
rile nucleare au atins in prezent un 
nivel atit de ridicat incit un con
flict cu folosirea armelor nucleare . 
ar duce la distrugerea întregii ome- i 
niri, a declarat George Marchais, / 
secretar general al P.C. Francez. 1 
Luind cuvîntul la o întrunire cu 
activiștii P.C. Francez din orașul 
Chateauroux (departamentul Indre). i 
el a subliniat că este necesară o ' 
nouă abordare a acestei probleme.

OPINII ÎN SPRIJINUL SOLUȚIONĂRII POLITICE
A SITUAȚIEI DIN AMERICA CENTRALĂ

CIUDAD DE panama' 15 (Ager
pres). — La Ciudad de Panama s-au 
încheiat lucrările Conferinței per
manente a partidelor politice din 
America Latină și zona caraibiană 
(C.P.P.P.A.L.). Delegații la confe
rință s-a'u pronunțat pentru regle
mentarea situației conflictuale din 
zonă pe cale negociată și au hotărit 
proclamarea pe 21 și 22 februarie a 
„Zilelor acțiunii continentale împo
triva agresiunii, pentru pace in 
America Centrală". Declarația adop
tată menționează că țările continen
tului trec prin cea mai dificilă pe
rioadă‘din ultimii 50 de ani si sem
nalează pericolul agravării conflic
tului din această parte a lumii.

SAN JOSE (Agerpres)-. — Senato
rul american Christopher J. Dodd, 
reprezentant al Partidului Democrat, 
a relevat, în cadrul unei conferințe 
de presă organizate la San Jose, 
unde a întreprins o vizită oficială, 
necesitatea unei soluții politice nego
ciate in America Centrală, informea
ză agenția Prensa Latina. Ajutorul 
Statelor Unite acordat forțelor con
trarevoluționare antisandiniste — a 
spus el — constituie o greșeală isto
rică. Problemele regiunii centroame- 
ricane, a spus în continuare Dodd, 
trebuie soluționate pe căi politico- 
diplomatice și din această perspecti
vă este important să se acorde spri
jin activității „Grupului de la Conta- 
dora". Liderii Congresului S.U.A. sint

de acord că problemele majore cu 
care se confruntă guvernele țărilor 
din această regiune sint de natură 
economică, și nu „o problemă legată 
de guvernul nicaraguan" — a subli
niat senatorul american.

Premiu pentru eforturile 
,,Grupului de la Contadora*

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Fundația „Beyond War" (Mai presus 
de război) din California (Statele 
Unite) a hotărit să acorde Premiul 
pentru pace, pe anul 1986, președin
ților țărilor membre ale „Grupului 
de la Cohtadora" (Columbia. Mexic, 
Panama și Venezuela) „pentru efor
turile continue de a se ajunge la o 
soluționare negociată a conflictelor 
din America Centrală", transmite 
agenția U.P.I.

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a adresat 
un apel în direcția sprijinirii efor
turilor „Grupului de la Contadora" 
de reglementare pe cale negociată 
a conflictului din America Centrală. 
El a făcut această declarație cu 
prilejul unei ceremonii care a avut 
ioc la sediul O.N.U., consacrată in- 
minării premiului pentru pace acor
dat. țărilor „Grupului de la Conta
dora" de către organizația obștească 
americană „Mai presus de război".

În R. S. A. persistă un climat de violență

HANOI

Deschiderea lucrărilor Congresului Partidului Comunist 
din Vietnam

HANOI 15 (Agerpres). — I^i Ha
noi s-au deschis luni lucrările celui 
de-al VI-lea Congres al Partidului 
Comunist din Vietnam — relatează 
agenția V.N.A. Participă peste 1 100 
de delegați reprezentind organiza
țiile de partid din toate orașele și 
provinciile țării, precum și aproxi
mativ 30 de delegații ale . unor par
tide cornuniste și muncitorești de 
peste hotare.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de o delegație condusă de 
tovarășul Ion Coman. membru al

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al.C.C. al P.C.R.

Congresul este chemat să «facă 
bilanțul activității desfășurate d<> 
P.C.V., de poporul vietnamez in ul
tima perioadă si să traseze direc
țiile fundamentale de dezvoltare 
pentru anii următori. .

Raportul politic al Comitetulld' 
Central al partidului a fost, prezen
tat de Truong Chinh, secretar gene
ral al C.C. al P.C.V.

Lucrările congresului continuă.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN
BEIRUT 15 (Agerpres). — în pe

rimetrul taberelor de refugiati pa
lestinieni Bourj El Barajneh si 
Shatila, situate in sudul capitalei li
baneze. s-au inregist.rat luni schim
buri de focuri sporadice intre milițiile 
Amal si combatanții palestinieni. 
Politia libaneză Observa o consolida
re a pozițiilor celor două părți, 
antlcinînd o posibilă escaladare a 
luptelor.

în regiunea sudică libaneză, rele-, 
vă agenția Kuna. milițiile locale au 
deschis focul împotriva unor poziții 
ale Forței Interimare a O.N.U. în Li
ban. rănind grav un militar din 
cadrul contingentului ghanez din 
U.N.I.F.I.L. în ultimele 24 de ore au 
continuat contactele politico-diplo
ma tice in vederea, încetării ostilită
ților.

PARIS 15 (Agerpres). — Mișcarea 
franceză pentru apărarea Păcii a 
dat publicității o declarație de pro
test impotriva experiențelor nu
cleare efectuate de Franța în atolul 
Mururoa. Asemenea acțiuni — se 
arată in declarație — contravin do
rinței populației Franței, 
pronunță 
securității

care se 
pentru întărirea păcii și 
internaționale.

î
care să ducă la unirea tuturor for- l 
țelor planetei pentru eliberarea ei ’

î
Ă

î

de pericolul nuclear. Secretarul ge
neral al P.C. Francez a condamnat 
continuarea de către Franța a ex
periențelor cu arma nucleară efec
tuate in atolul Mururoa. Comuniștii 
francezi, a spus el, sint de părere 
că Franța trebuie să contribuie efi
cient la reducerea armamentelor, 
la înfăptuirea destinderii și dezar
mării.

împotriva militarizării Cosmosului
15 (Agerpres). — La Ba-BERNA

sel a avut lpc Conferința anuală a 
Mișcării elvețiene pentru pace, care 
a adoptat programul activității or
ganizației pe perioada următoare. 
S-a apreciat că sarcina principală

a militanților pentru pace din El- ț 
vețijj constă in intensificarea luptei i 
împotriva periculoaselor planuri de ' 
militarizare a Cosmosului, pentru 4 
interzicerea tuturor experiențelor ’ 
nucleare. Ă

Ă

Guvernul U.R.S.S. a semnat documentele privind Tratatul
de denuclearizare a Pacificului de Sud

SUVA 15 (A,g;'rp.res). — Din paptea 
Guvernului U.R.S.S.. ambasadorul 
sovietic în Australia a semnat, in ca
pitala Insulelor Fiji, Suva, proto
coalele la Tratatul privind procla
marea regiunii de sud a Oceanului 
Pacific drept zonă fără arme nu
cleare. Uniunea Sovietică este astfel 
prima tară nucleară care a semnat 
documentele respective, informează 
agenția T.A.S.S.

Intr-o declarație a.guvernului so
vietic in legătură cu semnarea de 
către U.R.S.S. a protocoalelor, se 
subliniază că Uniunea Sovietică este 
gata să devină garantă a unei zone 
denuclearizate in partea" de sud a 
Oceanului Pacific. în document se 
exprimă speranța că celelalte puteri 
nucleare vor face totul pentru a asi
gura trăinicia și a garanta statutul 
cu adevărat denuclearizat al zonei 
respective, transmite agenția T.A.S.S.

PRETORIA 15 (Agerpres). — Cli
matul de violență politică persistă 
îp Africa de Sud. cu toate măsurile 
severe adoptate de autoritățile de la 
Pretoria impotriva mișcării antiapart- 
heid — informează agenția Reuter, 
în pofida unui larg dispozitiv poli
țienesc desfășurat în orașele rezer
vate populației de culoare, la sfir- 
șitul săptămînii trecute au fost sem
nalate demonstrații impotriva legilor 
și noilor măsuri adoptate de rasiști, 
în provincia Cape, un negru, bănuit 
că ar aparține Congresului Național 
African, principala grupare de luptă 
a populației de culoare, a fost îm
pușcat mortal de poliție. în aceeași 
zonă, mai multe persoane de culoare 
au fost reținute de patrulele poliției 
și închise, fără a fi emise mandate 
de arestare, conform prevederilor 
draconice ale stării de urgență. .

Incidente intre demonstranți și po
liție au avut loc și in estul provin
ciei Transvaal.

MBABANE 15 (Agerpres). — Auto
ritățile guvernamentale din Swazi
land au făcut cunoscut că trei din
tre cele patru persoane răpite la 12 
decembrie de trupe sud-africane din

localitățile Mbabane și Manzini, intre 
care doi cetățeni elvețieni, au fost 
eliberate de Africa de Sud. Actul 
ilegal și iresponsabil al rasiștilor de 
la Pretoria de a comite o incursiune 
armată pe teritoriul Swazilandului, 
sub pretextul că ar urmări simpati
zant! ai Congresului Național Afri
can, organizație politică a poporului 
negru din R.S.A., a fost aspru con
damnat atit de guvernul de la Mba
bane, cit și de autoritățile elvețiene.

DAR ES SALAAM (Agerpres). — 
Tanzania și Mozambicul condamnă 
în mod ferm continuarea actelor de 
agresiune și destabilizare ale Repu
blicii Sud-Africane impotriva țărilor 
africane învecinate, se arată in co
municatul comun dat publicității la 
Dar Es Salaam in urma vizitei ofi
ciale a președintelui R. P. Mozam- 
bic. Joaquim Chissano.

în document este condamnată 
continuarea ocupației ilegale a Na
mibiei de către R.S.A.. în pofida nu
meroaselor rezoluții ale O.N.U., care 
cer recunoașterea dreptului poporu- 
Jui namibian la independență și 
autodeterminare, transmite agenția 
tranzaniană de presă Shihata.

Acțiuni revendicative 
în țări ale Europei occidentale

ROMA 15 (Agerpres). — O nouă 
serie de acțiuni revendicative a fost 
anunțată pentru această săptămînă 
in întreaga Italie. Este a doua sâp- 
tămină de greve in sectoarele invă
țămintului. în instituții spitalicești și 
bancare. Lucrătorii de la căile fera
te au declarat o grevă de 24 de ore, 
aceasta fiind a doua acțiune reven
dicativă î-n sectorul respectiv in ulti
mele patru zile. Au anunțat înceta
rea lucrului și șoferii din transportu
rile rutiere interurbane, in mai 
multe compartimente economice ne
gocierile pentru innoirea contractelor 
colective de muncă se desfășoară 
anevoios. în alte sectoare, persona

lul. atrage atenția prin aceste acțiuni 
greviste asupra cerințelor privind 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de trai.

BRUXELLES 15 (Agerpres). — în 
Belgia a fost declanșată o gret’ă a 
personalului muncitor de pe remor
cherele din porturile țării. Mișcarea 
revendicativă a fost inițiată. Ia che
marea sindicatelor de ramură, în 
semn de protest față de’decizia ofi
cialităților de a concedia 20 la sută 
din personalul din acest sector. Ac
tivitatea din porturi a fost practic 
paralizată.

Dialogul rodnic româno-egiptean deschizător 
de noi perspective unei tradiționale prietenii

Cronica relațiilor de prietenie și 
colaborare ■ româno-egiptehe a con
semnat in aceste zile un nou și mar
cant eveniment, cu profunde semni
ficații. Răspunzind invitației pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Hosni Mubarak, a în
treprins o vizită de prietenie in țara 
noastră, in cursul căreia cei doi șefi 
de stat au efectuat un amplu schimb 
de păreri cu privire la stadiul rapor
turilor bilaterale și la unele aspecte 
ale vieții internaționale. Rezultatele 
rodnice ale dialogului la cel mai inalt 
nivel, oglindite in Comunicatul co
mun dat publicității la încheierea vi
zitei. sint salutate cu satisfacție de 
opinia publică din țara noastră, care 
vede in ele o nouă ilustrare a trăini- 
ciei relațiilor de conlucrare reciproc 
avantajoasă statornicite intre Româ
nia și Egipt, a dorinței celor două 
țări de a-și aduce contribuția la pro
movarea păcii, ințelegerii și colabo
rării între toate statele lumii.

Așa cum se știe, colaborarea ro- 
mâno-egipteană. cu vechi și adinei 
rădăcini în trecut, a căpătat ample 
dimensiuni în ultimii 15 ani. cînd s-a 
înregistrat o accentuată intensificare 
și extindere a conlucrării pe toate 
planurile. Un rol determinant in 
desfășurarea acestei evoluții pozitive 
l-au jucat multiplele intilniri la ni
vel înalt de la Cairo și București. 
Din aprilie 1972. cind a avut loc pri
ma vizită' a șefului statului român in 
R.A. Egipt, și pină în prezent, ase
menea contacte s-au realizat perio
dic, incheindu-se, de fiecare dată, cu 
acorduri și înțelegeri de deosebită 
importanță pentru impulsionarea și 
diversificarea colaborării bilaterale. 
Ca rezultat al traducerii în viață a 
înțelegerilor stabilite cu aceste prile
juri, specialiștii și muncitorii din cele 
două țări au înălțat în Egipt o serie 
de importante obiective economice — 
ca uzina de produse sodice El Mex 
(Alexandria), fabrica de acid sulfu
ric Abu Zaabal. complexul de extra
gere și preparare a fosfaților de Ia 
Hamraweip ; iar pe jlrumurile din 
valea Nilului pot fi întilnite nu
meroase tractoare și autoturisme de 
teren fabricate in țara noastră. Ace
eași conlucrare rodnică s-a înregis
trat și în domeniul vieții internațio
nale, unde cele două țări împărtășesc 
puncte de vedere similare sau foarte 
apropiate într-o serie de probleme 
majore ale actualității.

Continuînd șirul întilnirilor la ni
vel înalt, devenite tradiționale, re
centul dialog s-a înscris ca un nou 
și important moment in evoluția re
lațiilor româno-egiptene. El a evi
dențiat cu putere hotărirea celor doi

șefi de stat de a acționa în continua
re pentru amplificarea și adincirea 
colaborării dintre România și Egipt, 
în spiritul Declarațiilor comune de la 
București și Cairo, folosirjd din plin 
potențialul- economic în plină dezvol
tare al țărilor noastre.

în acâs» spirit, salutind prezența la 
București a înaltului oaspete egiptean, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
declara : „Apreciez vizita dumnea
voastră ca o expresie a relațiilor 
bune dintre țările noastre. Conside
răm că, in decursul unei perioade în
delungate, intilnirile la nivel inalt — 
și la alte niveluri — au avut un rol 
important in dezvoltarea colaborării 
economice, tehnico-științifice, cit și 
pe plan internațional. De aceea apre
ciez că și actuala vizită, convorbirile 
pe care le-am început astăzi vor duce 
la dezvoltarea în continuare a colabo
rării economice, a conlucrării pe plan 
internațional intre România și Egipt... 
Aceasta corespunde pe deplin intere
selor celor două țări, cauzei genera
le a colaborării și păcii in intreaga 
lume".

' La rindul său, președintele MO
HAMED HOSNI MUBARAK a ținut 
să sublinieze evoluția pozitivă a ra
porturilor româno-egiptene, decla- 
rind : „Ne mindrim foarte mult pen
tru relațiile de strînsă prietenie care 
ne unesc cu România. Simțim o deo
sebită satisfacție pentru rezultatele șl 
realizările obținute în cadrul acestei 
colaborări în cursul anilor care au 
trecut, fie că este vorba de raportu
rile bilaterale, fie că este vorba de 
eforturile comune pentru realizarea 
unei păci juste și durabile în Orien
tul Mijlociu, pentru unirea forțelor 
iubitoare de pace din lumea întreagă. 
In acest cadru dăm o deosebită apre
ciere rolului activ jucat de România 
prietenă, sub conducerea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, clarvi- 
ziunii și modului global in care dom
nia sa acționează pentru pace, pentru 
ca popoarele să trăiască in relații de 
frăție și înțelegere".

Pornind de la premisele favorabi
le existente și desfășurindu-se într-o 
atmosferă de stimă și respect reci
proc, de înțelegere deplină, noul 
dialog la nivel înalt s-a Încheiat cu o 
serie de înțelegeri menite să dea un 
nou impuls conlucrării româno-egip
tene. S-a convenit astfel să fie spo
rite eforturile pentru creșterea volu
mului schimburilor comerciale și 
pentru identificarea de noi proiecte 
și programe de cooperare, subllniin- 
du-se, în acest sens, necesitatea ex
tinderii conlucrării într-un șir de im
portante ramuri ale economiilor na
ționale — ca în domeniul extracției 
și prelucrării țițeiului, construcțiilor

de mașini, metalurgiei, energiei și e- 
lectrificării transporturilor, construc
țiilor social-edilitare, agriculturii, 
industriei alimentare, precum și în 
alte domenii de interes comun. A fost 
hotărită, de asemenea, trecerea la 
elaborarea unui Program pe termen 
lung privind lărgirea colaborării 
economice și tehnico-științifice, a 
schimburilor comerciale pină în anul 
2 000, precum și a unui Program de 
schimburi in domeniul cercetării ști
ințifice- și tehnologice pentru perioa
da 1987—1989. In același timp, o 
atenție deosebită a fost acordată 
adîncirii conlucrării pe linia invăță
mintului, culturii și artei, intensifi
cării contactelor și schimburilor de 
experiență intre parlamentele națio
nale, organizațiile politice și obștești, 
cu convingerea că aceasta va contri
bui la adincirea cunoașterii reciproce, 
la întărirea in continuare a priete
niei româno-egiptene.

Dialogul la nivel înalt a prilejuit 
și un rodnic schimb de păreri asupra 
unor importante probleme ale vieții 
internaționale, scoțînd in evidență 
îngrijorarea față de situația deo
sebit de gravă și de complexă exis
tentă în lume ca urmare a intensifi
cării cursei înarmărilor, îndeosebi 
nucleare. amplasării de noi arme 
nucleare In Europa și în alte părți 
ale lumii, existenței unor stări de 
tensiune și conflicte în diferite re
giuni ale globului, adîncirii crizei 
economice mondiale și înrăutățirii 
situației țărilor în curs de dezvol
tare. în aceste împrejurări, s-a re
liefat, pe bună dreptate, că pro
blema fundamentală a contempora
neității o constituie oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea de urgență 
la acțiuni concrete de dezarmare, 
care să ducă la eliberarea omenirii 
de pericolul unui război nuclear de 
natură a pune sub semnul întrebării 
însăși existența vieții pe planeta 
noastră. Alăturîndu-se numeroaselor 
aprecieri similare, președintele Mo
hamed Hosni Mubarak a ținut să 
releve însemnătatea inițiativei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind 
reducerea de către România cu 5 la 
sută a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare ale tării, sub
liniind că aceasta constituie un 
exemplu semnificativ in eforturile 
care se fac pentru trecerea de la 
declarații la fapte, pe calea realizării 
de pași concreți în domeniul • dezar
mării în Europa și In întreaga lume.

In mod firesc, in cadrul schimburi
lor de păreri, o atenție, deosebită a 
fost acordată situației din Orientul 
Mijlociu, unde continuă să se men
țină o stare de tensiune, conflicte 
militare și războaie cu consecințe

grave pentru popoarele acestei zone 
și pentru pacea generală. Președin
tele Nicolae Ceaușescu a reafirmat, 
și cu acest prilej, hotărirea Româ
niei de a-și aduce, in continuare, con
tribuția activă la soluționarea globa
lă. pe cale politică a problemelor 
complexe din Orientul Mijlociu, în 
conformitate cu năzuința popoarelor 
din această regiune de a trăi și a se 
dezvolta într-un climat de pace, 
securitate și colaborare. Totodată, 
cei doi președinți au apreciat că o 
pace justă și durabilă în Orientul 
Mijlociu trebuie să se bazeze pe 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate in urma războiului din 
1967. pe recunoașterea dreptului 
inalienabil al poporului palestinian 
la autodeterminare și crearea unui 
stat propriu, pe garantarea indepen
denței și suveranității tuturor state
lor din această zonă, pronuntin- 
du-se. In acest cadru, in, favoarea 
convocării unei conferințe interna
ționale, sub egida O.N.U., la care 
să participe toate părțile interesate, 
inclusiv Organizația pentru Elibera
rea Palestinei, și subliniind impor
tanța constituirii unui comitet pre
gătitor al unei astfel de conferințe. 
Cei doi șefii de, stat s-au pronunțat, 
în același timp, pentru încetarea 
oricărui amestec In treburile interne 
ale Libanului și realizarea reconcilie
rii naționale în această țară greu 
încercată, pentru soluționarea pe 
calea tratativelor a conflictului din
tre Iran și Irak, tn mod deosebit, 
președintele Egiptului a ținut să 
reafirme înalta apreciere față de 
poziția constructivă constantă a 
României în problemele Orientului 
Mijlociu, poziție care, a spus el, 
contribuie în mod substanțial la 
crearea condițiilor de pace, progres 
și prosperitate în zonă.

Dialogul de Ia București a prile
juit, de asemenea, abordarea și a 
altor probleme ale actualității inter
naționale. cum ar fi lichidarea sub
dezvoltării. soluționarea problemei 
datoriilor externe ale țârilor in curs 
de dezvoltare, creșterea rolului 
O.N.U. — subliniindu-se In acest 
sens amplele posibilități de conlu
crare dintre România și R.A. Egipt 
pe arena mondială.

Exprimîndu-și satisfacția pentru 
caracterul rodnic ai convorbirilor, 
pentru înțelegerile la care s-a ajuns 
cu-prilejul vizitei, opinia publică din 
țara noastră este convinsă că acestea 
vor deschide noi perspective conlu
crării româno-egiptene. în avantajul 
ambelor țări și popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

Nicolae N. LUPU

Problema datoriilor 
unor reuniuni

ROMA 15 (Agerpres). — La Roma 
s-au deschis lucrările reuniunii Aso
ciației pentru dezvoltarea interna
țională (I.D.A.). organism financiar 
din cadrul rețelei Băncii Mondiale, 
pe agenda căreia figurează analiza
rea situației datoriilor externe ale 
țărilor in curs de dezvoltare și a po
sibilităților de mobilizare a noi fon
duri in sprijinul țărilor sărace. Par
ticipă reprezentanți din cele 34 de 
state creditoare membre ale I.D.A. 
Lucrările reuniunii au fost deschise 
de ministrul italian al trezoreriei, 

, Giovanni Gbria, care a subliniat im-

externe pe agenda 
internaționale
portanța și urgența sporirii ajutoru
lui pentru dezvoltare acordat celor 
mai sărace țări ale lumii.

BRAZZAVILLE (Agerpres). —< 
Participanții la sesiunea de la Brazza
ville a Comitetului permanent al Or
ganizației Unității Africane, consa
crată în principal problemelor eco
nomice ale continentului, au lansat 
un nou apel pentru convocarea unei 
conferințe internaționale care să dis
cute problema datoriilor externe alei 
țărilor africane, estimate in prezent; 
la aproximativ 180 miliarde dolari. !

ILE DE PRESA
e scurt

LA COPENHAGA s-au, încheiat 
lucrările Plenarei C.C. al P.C. din 
Danemarca. Au fost dezbătute unele 
probleme privind politica internă 
și externă a partidului. Documen
tele adoptate de pledară se adresea
ză tuturor partidelor muncitorești 
pentru a elabora o platformă co
mună în sprijinul mișcării pentru 
pace, pentru apărarea intereselor 
fundamentale ale oamenilor muncii.

PENTRU REUNIFICAREA PAȘ
NICA A COREEI. La Havana s-au 
desfășurat lucrările unei reuniuni 
internaționale pentru reunificarea 
pașnică a Coreei. Au participat 65 
de delegații, reprezentind partide 
democratice și mișcări progresiste 
ale continentului american, ca și o 
delegație a R.P.D. Coreene, infor
mează agenția T.A.S.S,

ÎN MOZAMBIC s-au încheiat 
alegerile generale, după un pro&es 
electoral care a durat patru luni. 
Tn cadrul adunărilor provinciale au 
fost aleși cei 250 de membri ai 
Adunării Poporului — parlamentul
— din rindul a 299 candidați prb- 
pusi de Partidul Frontul de Elibe
rare din Mozambic (F.R.E.L.I.M.O.)
— de guvernămînt. informează 
agenția de nresă A.I.M., citată de 
Associated Press.

DECLARAȚIE. Regele Hussein 
al Iordaniei s-a pronunțat pentru 
organizarea unei conferințe arabe

la nivel înalt, reafirmînd adeziu
nea tării sale la eforturile în di
recția înlăturării divergențelor și 
ameliorării situației in relațiile 
interarabe. Luind cuvîntul cu pri
lejul unei festivități la Academia 
Militară iordaniană, suveranul ha- 
șemit a subliniat necesitatea extin
derii cooperării economice Intre 
țările regiunii și consolidării pozi
ției statelor arabe pe plan in
ternațional.

SEMINAR. Sub egida Consiliu
lui indian pentru cercetări filozo
fice și a UNESCO, la Delhi s-a 
deschis un seminar internațional 
cu tema „Filozofia păcii și înțele
gerea internațională". In centrul 
dezbaterilor se află probleme ale 
încetării curșei înarmărilor. îndeo
sebi a celor nucleare. La reuniune 
participă personalități ale vieții 
politice, obștești, științifice și cul
turale din diferite țări.

SINDICATELE din Argentina, 
Bolivia, Brazilia. Chile, Paraguay 
și Uruguay au hotărit să creeze 
„coordonatoarea regională" sindica
lă pentru sudul America Latine, cu 
sediul la Buenos Aires — s-a anun
țat din surse sindicale. Acesta este 
un prim pas in vederea creării unei 
centrale muncitorești latino-ameri- 
cane.

CIOCNIRI. După cum informea
ză agențiile internaționale de pre

să. In urma unor ciocniri inter- , 
comunitare din unele districte ale 
orașului pakistanez Karachi, cel • 
puțin 67 de persoane și-au pierdut 
viața în ultimele două zile. Auto- I 
ritățile pakistaneze au introdus 
duminică seara interdicții de cir
culație pe termen nedefinit in 11 
districte ale orașului, iar patrule 1
militare supraveghează străzile. . •

SONDAJ DE OPINIE. Potrivit |
unui sondaj de opinie efectuat de. | 
agenția Associated Press, majorita
tea americanilor se opun sprjjinu- | 
Iui militar acordat de administra
ția S.U.A. forțelor contrarevoluțio- *
nare antisandiniste. Totodată, din- l

tre. persoanele chestionate în ca
drul acestui sondaj, o mare parte 
au menționat că fondurile alocate 
în favoarea elementelor contrare- | 
voluționare antisandiniste ar trebui 
să fie utilizate pentru rezolvarea 
unor probleme interne majore. .

DEMONSTRAȚIE PE RIN. Aproa- |
pe 10 000 de persoane din R.F.G. au 
luat parte la demonstrațiile orga- l
nizate de-a lungul Rinului pentru 1
a-și exprima protestul față de. po- 1
luarea, apelor fluviului de către ,
companiile de produse chimice ri- j
verane. Demonstrațiile au fost <
organizate la inițiativa grupurilor 
pentru protecția niediului inconju- I
rător și Partidului Ecologist.

AVIONUL EXPERIMENTAL a- 
merican ..Voyager" a decolat de la .
baza militară Edwards, din statul ‘
California, in încercarea de a rea
liza un zbor în jurul Terrei (43 450 
km) fără escală și fără a se re
alimenta cu combustibil, a anunțat 
un purtător de cuvînt al forțelor i 
aeriene ale S.U.A., citat de agenția I 
Associated Press.

încetarea din viață 
a președintelui national 

al P.C. din S.U.A.
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

A încetat din viață, in virstă de 75 
de ani. Henry Winston, președin
tele național al P.C. din S.U.A.. cu
noscut militant al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale. 
Intr-o declarație a C.C. al P.C. din 
S.U.A.. dată publicității la New 
York, sint evocate calitățile lui Hen
ry Winston, care timp de peste 50 
de ani a fost un activist de frunte 
al mișcării comuniste din Statele 
Unite.

REUNIUNE DE EXPERȚI 
A „GRUPULUI CELOR 77“

BELGRAD 15 (Agerpres). — La 
Zagreb s-au desfășurat, timp de două 
zile, lucrările unei reuniuni la nivel 
de experți a „grupului celor 77". in
formează âgenția Taniug. In atenția 
participanților s-au aflat problemele 
asigurării independenței țărilor în 
curs de dezvoltare față de cele dez
voltate în domeniul cercetării și gos
podăririi resurselor de apă. Partici- 
pamții au subliniat că prin colabora
rea țărilor in curs de dezvoltare se 
pot elabora tehnologii corespunzătoa
re condițiilor social-economice și 
geografice din aceste țări.

Măsuri in direcția lichidării 
consecințelor avariei de la 

centrala atomoelectrică 
de la Cernobîl

MOSCOVA (Agerpres). — C.C. al 
P.C. U.S. și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au anunțat că la centrala 
atomoelectrică de la Cernobil, ca 
urmare a înfăptuirii unor importante 
măsuri științifice, tehnice și de altă 
natură, s-a încheiat o etapă deosebit 
de importantă in vederea lichidării 
consecințelor avariei — relatează 
agenția T.A.S.S. Comisia de stat a 
realizat un complex de construcții 
protectoare la blocul energetic afec
tat. care a încetat să mai constituie 
o sursă de poluare a mediului în
conjurător. După luarea măsurilor 
necesare garantării securității. au 
intrat în funcțiune primele două 
blocuri energetice ale centralei. Au 
fost adoptate și măsuri în vederea 
garantării securității tuturor centra
lelor atomoelectrice sovietice aflate 
in exploatare, precizează T.A.S.S.

INEGALITATEA ȘANSELOR
Din nou lumea universitară din 

Occident se agită. La Paris și in 
alte centre universitare. studenți si 
cadre didactice du ieșit zilele aces
tea in stradă, organizind impresio
nante manifestata de protest. Nu 
este un eveniment tipic francez. 
Frecvente sini izbucnirile de ne
mulțumire si m centrele uni
versitare din Anglia, Germania oc
cidentală. Italia, Ce provoacă a- 
ceastă efervescentă in rindurile 
unui sector al opiniei publice atit 
de sensibil la evoluțiile și fluctua
țiile înregistrate pe scena vieții so- 
cial-politice ?

In general, situația invățămin
tului, a sistemului educativ, ale că
rui carențe, agravate an de an, au 
consecințe dintre cele mat drama
tice asupra tineretului, anulin- 
du-i in multe cazuri perspectiva de 
a se realiza ca cetățeni utili socie
tății, „Riscul de a avea un tineret 
fără viitor — scria o publicație 
vest-germană — apasă greu asupra 
societăților industrializate din Eu
ropa occidentală".

Deși datele statistice nu reușesc 
să includă in totalitatea lor pe cei 
rămași fără slujbe sau in căutarea 
primului loc de muncă, ele indică 
cu regularitate existenta in pro
porții îngrijorătoare a tinerilor in 
virstă de pină la 25 de ani in rin
durile șomerilor : 28 la sută în
Franța. 34 la sută in Italia, 50 la 
sută in Spania.

Confruntate cu asemenea situații, 
autoritățile din țările respective 
și-au propus să procedeze la re
forme in domeniul sistemului edu
cativ. Un proiect de lege pri
vind invățănțintuț superior, elabo
rat de guvernul francez, încerca 
să răspundă ■ problemelor existente 
ghidindu-se și in acest sector după 
orientarea politică generală, con
cretizată în economie prin repri- 
vatizarea societăților naționalizate. 
Reforma urma să reducă aria 
invățămintului de stat si. mai ales, 
să faciliteze extinderea sistemului 
de școli particulare.

Scopul declarat de autorii contes
tatului proiect de lege era introdu
cerea unui sistem educațional „axat 
pe calitate". Sub motivul „extin
derii autonomiei", universitățile ar 
fi dobindit libertatea de a mări ta
xele de înscriere și de frecventare

a cursurilor spre a obține, astfel.
- „capacități sporite de concurentă" 

cu alte centre similare. In conse
cință. in loc de diplomele tip de 
pină acum, eliberate pe întreg te
ritoriul național, s-ar fi introdus do
cumente distincte ale fiecărei uni
versități. Unele centre universitare 
erau sortite sa devină „centre de 
elită" ale invățămintului superior, 
oferind celor ce sint in stare să 
plătească taxele ridicate șanse spo
rite de a fi preferați la angajarea 
intr-o slujbă.

Potrivit liderilor organizațiilor 
de tineret, o asemenea refor
mă ar fi accentuat inegalitățile so
ciale flagrante existente in în- 
vătămintul universitar. La ora 
actuală. ■ 75 la sută din efec
tivul studenților provin din me
diile instărite șl numai 25 la 
sută sint fii de funcționari, munci
tori sau fermieri. Perspectiva mă
ririi taxelor ar fi adincit și mai 
mult această inegalitate socială — 
existentă și in alte țări occiden
tale.

Profund neliniștiți și îngrijorați 
de efectele reformei, considerată 
generatoare de noi carențe, stu
denții francezi și-au exprimat, prin 
mari demonstrații pașnice, dezacor
dul. Dar intervenția brutală a po
liției a dramatizat situația și a. 
generat incidente grave : un stu
dent a încetat din viață, mulți alții 
au fost răniți. Spre a nu spori 
tensiunea socială, guvernul a retras 
proiectul reformei universitare.

Teuma de viitor, de a ajunge „șo
meri cu diplome" a devenit fer
mentul mișcărilor protestatare or
ganizate nu numai in Franța, ci 
și in alte centre universitare din 
multe țări occidentale. Studenții 
și-au rezumat revendicările, cum se 
poate citi adesea pe pancartele lor, 
in lozinca : „Acordați-ne o șansă ! 
Acordați țării un viitor I Educația 
este un drept, nu un privilegiu !“ 

...Intr-adevăr, deși este un drept 
fundamental, dreptul la educație 
rămine in țări cu o veche rețea de 
invățămint un deziderat in concre
tizarea căruia se interpun tot atitea 
bariere greu de trecut ca și in urmă 
cu decenii.

P. STĂNCESCU
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