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Acțiuni hotărîte pentru 
înfăptuirea programelor 

de modernizare a producției
LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,
ți 1 *

sub semnul dorinței comune de a intări raporturile de prietenie 
și colaborare dintre România și Kenya, ieri a inceput 

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII KENYA, DANIEL TOROITICH ARAP MOI

Ceremonia sosirii 
in Capitală

La invitația .tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
marți, 8 septembrie, a sosit la 
București președintele Republicii 
Kenya, Daniel Toroitich arap 
Moi, care efectuează o vizită ofi
cială de prietenie în țara noas
tră.

Vizita în România a președin
telui Kenyei, convorbirile la ni
vel înalt pe care le prilejuiește 
constituie un moment important 
în dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare între cele 
două țări și popoare, în interesul 
reciproc, al cauzei păcii și cola
borării internaționale.

Ceremonia sosirii înaltului oas
pete a avut loc pe aeroportul Oto- 
peni. Pe frontispiciul aerogării se 
aflau portretele președinților 
Nicolae Ceaușescu și Daniel 
Toroitich arap Moi, încadrate de 
drapelele de stat ale României și 
Kenyeț. Pe mari pancarte erau 
înscrise urări de bun venit pe 
pămîntul României, precum și la 
adresa prieteniei și colaborării 
dintre cele două țări și popoare.

La ora 12,15 aeronava cu care 
a călătorit șeful statului Kenyan 
a aterizat: '

La coborîrea din avion, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
întîmpinat cu căldură pe pre
ședintele Daniel Toroitich arap 
Moi, pe ceilalți oaspeți.

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnurile 
de stat ale Kenyei și României,

Dineu oficial oferit de președintele 
Nicolae Ceaușescu în onoarea 

președintelui Daniel Toroitich arap Moi
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste 
România, a oferit, marți, un dineu 
oficial în onoarea președintelui 
Daniel Toroitich arap Moi, la 
Palatul Consiliului de Stat.

La dineu au luat parte membri 
și membri supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

în timp ce, in semn de salut, au 
fost trase 21 salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Daniel Toroitich 
arap Moi' au trecut în revistă 
garda de onoare.

înaltul oaspete a salutat apoi 
persoanele oficiale române pre
zente la ceremonia sosirii. Erau 
de față membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, ambasado
rul României în Kenya, generali, 
alte persoane oficiale.

Un grup de pionieri au oferit 
președinților Nicolae Ceaușescu 
și Daniel Toroitich arap Moi bu
chete de flori.

în încheierea ceremoniei, cei 
doi șefi de stat au primit defila
rea gărzii de onoare.

Numeroși oameni ai mun
cii din Capitală aflați pe ae
roport au făcut președinților 
Nicolae Ceaușescu și Daniel 
Toroitich arap Moi o caldă ma
nifestare de stimă și prețuire, cu 
convingerea că acest prim dialog 
la nivel înalt româno-kenyan va 
da un nou impuls legăturilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare, în benefi
ciul reciproc, al păcii și progre
sului în lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Daniel Toroitich 
arap Moi au răspuns cu priete
nie acestor manifestări.

La reședința rezervată inaltu- 
lui oaspete pe timpul șederii îrt 
țara noastră, cei doi președinți 
s-au întreținut într-o ambianță 
cordială.

secretari ai Comitetului Central al 
partidului, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai unor 
instituții centrale.

Au participat persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe șeful statului 
Kenyan în vizita în țara noastră.

în timpul dineului, desfășurat

începerea
La Palatul Consiliului de Stat 

au început, marți, 8 septembrie, 
convorbirile oficiale dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și Daniel Toroitich arap 

într-o atmosferă de caldă cordiali
tate și prietenie, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Daniel Toroitich arap Moi au 
rostit toasturi, urmărite cu deose
bit interes.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Kenya și Republicii 
Socialiste România.

convorbirilor oficiale
Moi, președintele Republicii Ke
nya.

La convorbiri participă :
Din partea română — I.oan Totu, 

ministrul afacerilor externe ; 
Gheorghe David, ministrul agri
culturii-; 'jToăn Avram, ministrul 
energiei electrice ; Alecsandru 
Babe, ministrul finanțelor ; Gheor
ghe Cazan, ministru secretar de 
stat la’ Ministerul. Comerțului. Ex
terior și Cooperării Econorriice In
ternaționale ; alte; persoane ofi
ciale. ’

Din partea kenyană —'Zachary 
Onyonka, ministrul afacerilor- ex
terne ; Nicholas Biwott, ministrul 
energiei- și< dezvoltării " re’giohâle ; 
George Săîtoți, ministrul ’finanțe
lor ; Mairia Wanjigi, ministrul 
dezvoltării cooperației'; B.A. Ki- 
plagat, secretar permanent la Mi
nisterul Afacerilor Externe ; alte 
persoane oficiale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a salutat vizită pe care președin
tele Republicii Kenya o. întreprin

de in România, manifestîndu-și 
convingerea că actuala întîlnire la 
nivel înalt, înțelegerile la care se 
va ajunge vor contribui la dezvol
tarea colaborării și prieteniei 
dintre cele două țări/

Președintele, Daniel Toroitich 
arap Moi a mulțumit pentru pri
mirea caldă ce i-a fost făcută, pen
tru invitația de a efectua o vizită 
în, România și a exprimat încre
derea că aceasta se va înscrie ca 
un eveniment important în rela
țiile dintre Kenya și România.

■ în cadrul convorbirilor, analizin- 
du-șe posibilitățile dezvoltării, în 
continuare, a Raporturilor româno- 
kenyerie, s-a ... apreciat că există 
premise i favorabile pentru extin
derea lor în viitor, pe multiple 
plahuri.. în acest sens, s-a conve- 
nit să fie intensificate schimburile 
comerciale și cooperarea în pro
ducție. pe baza unor acorduri de

(Continuare în pag. a IlI-a)

în întreaga țară se află in curs 
de desfășurare acțiunea de perfecr 
ționare a organizării și moderni
zare a proceselor de producție, lina 
dintre cele mai ample și cuprin
zătoare acțiuni, inițiată de condu
cerea partidului, menită să gene
reze mutații radicale, profunde, de 
ordin organizatoric, tehnic si teh
nologic iri toate sectoarele produc
tive.

înfăptuirea programelor de mo
dernizare — concepute La nivel de 
ramură, minister, centrâjâ și uni
tate industrială — presupune spo
rirea eforturilor organizatorice 
pentru promovarea și aplicarea pd 
scară largă a celor mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii contem
porane, pentru creșterea mai pi; 
ternicâ a productivității muncii’, 
pentru utilizarea cit măi eficientă 
a bazei proprii de materii prime 
și energetice, folosirea la întreaga 
capacitate â utilajelor și instalații
lor in fiecare întreprindere și ta- 
mură industrială, pentru ridicarea 
continuă a. nivelului tehnic și ca
litativ al producției și asigurarea 
unei. Înalte competitivități a produ
selor românești pe piața externă. 
Practic, aplicarea măsurilor cuprin
se in programele de modernizare 
adoptate in fiecare întreprindere 
constituie suportul hotăritor al în
făptuirii sarcinilor de plan atit la 
producția fizică și la export, cit și 
la indicatorii calitativi, de eficien
tă economică.

Iată de ce este necesar să re
amintim că nu numărul de acțiuni 
raportate ca realizate de către o 
intreprindere șau alta — cum din 
păcate încă se mai intimplă — este 
ceea . ce se așteaptă prin În
făptuirea programelor de orga
nizare și modernizare a produc
ției, ci rezultate concrete ce 
trebuie să .se reflecte in creș
teri reale ale producției, in con
dițiile unei Înalte eficiente eco
nomic®. De altfel, incă in etapa 
de elaborare a planului pe 1987 și 
apoi in defalcarea acestuia pe tri
mestre sau semestre, efectele unor 
măsuri cuprinse in programele de 
modernizare au fost luate in calcul 
pentru fundamentarea sarcinilor 
de producție, a indicatorilor calita
tivi, de eficiență. De aceea, ele tre
buie înfăptuite la timp, cu cea mai 
mare rigoare, astfel incit să se 
poată beneficia de roadele scontate.

Practica a demonstrat faptul că 
într-o serie de unități in care s-a 
abordat eu toată seriozitatea înfăp
tuirea măsurilor prevăzute in pro
gramele de modernizare rezultate 
nu au intirziat să apară. Intr-un 
șir de unități economice, prin apli
carea măsurilor de modernizare oe 
au avut ca efect înnoirea tehno
logiilor și a producției, perfecționa- 
rea fluxurilor de fabricație, crește
rea productivității muncii și a ca

GIURGIU :

Succese în realizarea planului la export
Răspunzînd cu înflă

cărare chemărilor a- 
dresate de Secretarul 
general al partidu
lui, t ovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de 
a întimpina Conferin
ța Națională a parti
dului cu noi și însem
nate succese în toate 
domeniile de activita
te. oamenii muncii de 
la Șantierul naval din 
Giurgiu raportează în
deplinirea integrală a 
planului la export pe 
acest an . cu aproape 4 
luni mai. devreme. Așa

ROȘIA POENI :

O nouă instalație tehnologică
La Combinatul ■ mi

nier ăl cuprului de la 
Roșia Poeni. județul 
Alba, a fost recent 
pusă in funcțiune o 
nouă capacitate de 
producție : instalația 
de lesiere bacteriană 
pentru obținerea cu

cum sublinia ingine
rul Stelian Iancu, di
rectorul șantierului, 
printre măsurile care 
au dus la obținerea a- 
cestui succes la loc de 
frunte se situează .bupa 
organizare a muncii și 
producției, pe secții și 
formații specializate în 
realizarea producției 
destinate partenerilor 
externi, introducerea 
pe scară largă a unor 
tehnologii constructi
ve moderne, de mare 
productivitate, crește
rea continuă a gradu
lui de . integrare . a

prului din minereu 
sărac si'oxidat. Insta
lația/ realizată după o 
concepție românească 
originală, este pentru 
prima dată experi
mentată la Roșia 
Poeni. Bazată pe uti

lității produselor, s-au creat și cele 
mai bune condiții ca sarcinile de 
plan, să fie Îndeplinite și chiar de
pășite la toți indicatorii calitativi 
și cantitativi. Amintim in acest 
sens experiențele bune dpbincuie 
de colectivele Întreprinderilor ..E- 
lectroapârataj-* din București. „E- 
-Lectromureș-, întreprinderea de 
mașini-unelte din Bacău, cea de 
rulmenți grei din Ploiești, metalur
gică din lași și altele. E drept, tot 
mai multe consilii ale oamenilor 
muncii din intreprinderi dovedesc 
consecvență in aplicarea celor mai 
complexe și eficiente măsuri . de 
modernizare a producției. Dar fap
tul că mai există și azi produse cu 
mvel tehnic și calitativ neeores- 
punzător, cu, consumuri, mart de 
materiale, energie și combustibil 
face dovada că modernizarea pro
ducției nu se desfășoară la nivelu
rile scontate, prin aceasta între
prinderile inseși Jipsindu-se de cea 
mai , eficientă cale de ridicare a 
propriei lor rentabilități.
. Analizele efectuate intr-un mare 

număr de intreprinderi din toate 
ramurile pentru a se verifica mo
dul in care se inueplinesc sarcini
le din programele de perfecționare 
a organizării și modernizare a pro
ceselor de producție au relevat 
existența unor mari rămineri in 
urmă in ce privește aplicarea unor 
măsuri scadente, precum și in le
gătură cu pregătirea trecerii la a- 
plicarea altor măsuri prevăzute 
pentru a doua parte a aoestui an. 
Concluzia controalelor a fost fără 
echivoc : asemenea abateri explică 
intr-o proporție insemnată de ce 
unele norme de consum au fost de
pășite în perioada supusă analizei. 
Reținem, de pildă, că in unele uni
tăți siderurgioe depășirea in medie 
cu .7 Ia. suță a consumului de cocs, 
a celui de electrozi de grafit eu 
peste 37 la sută, de nichel .primar 
cu 10 Ia sută, de oțel lingou pentru 
laminate cu aproape 5 la sută, la 
fel depășiri importante la consumul 
de cărămizi magneziene. ferocrom 
primar, combustibil și energie sint 
datorate in mare parte faptului că 
aproape un sl’ert din numărul total 
de măsuri scadente prevăzute în 
programul de organizare și moder
nizare, precum și in propriile pro
grame ale unităților siderurgice 
respective, nu au fost realizate, a- 
cestea vizînd, cu precădere obține
rea de economii de combustibil. :e- 
nergie, materii prime și materiale. 
Mai mult, organele de specialitate 
au constatat că in multe unităti 
din această ramură programele de 
modernizare sint prea puțin con
sistente, că din cele 415 măsuri 
prevăzute a se realiza in această 
perioadă, multe au efecte relativ
(Continuare in pag. a Il-a) 

producției, ridicarea 
nivelului de pregătire 
profesională a perso
nalului muncitor. îm
bunătățirea calității 
navelor. întronarea la 
fiecare loc de muncă 
a unei ordini și disci
pline desăvirșite și 
altele. O dată cu ob
ținerea acestui succes 
de prestigiu, în halele 
moderne ale Șantieru
lui naval din Giurgiu 
a fost lansată în fa
bricație prima navă 
fluvială din planul de 
export pe anul 1988. 
(Ion Manea).

lizarea unor tehnologii 
de vîrf. instalația asi
gură valorificarea u- 
nor importante canti
tăți de minereu soco
tite ca inutilizabile 
prin tehnologiile cla
sice. (Ștefan Dinică).

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu

Stimate domnule președinte al Republicii 
Kenya,

Stimați oaspeți din Republica Kenya,
Tovarăși și prieteni,

îmi face o deosebită plăcere să vă salut ca oaspeți 
Bi. Republicii Socialiste România și să vă adresez, și 
în acest cadru, un călduros bun venit în țara noastră.

Vizita pe care o faceți constituie o expresie a cursu
lui pozitiv al relațiilor de prietenie și colaborare 
româno-kenyene, a dorinței comune de a le da di
mensiuni tot mai largi. Fiind prima vizită a dum
neavoastră în România și prima întîlnire la nivel 
înalt între țările noastre, am dori ca această vizită 
să marcheze un moment deosebit în relațiile dintre 
România și Kenya. Dorim ca în cadrul vizitei, al con
vorbirilor pe care le-am început astăzi să găsim 
noi căi și mijloace de a consolida și dezvolta aceste 
relații, îndeosebi de a întări colaborarea și coopera
rea reciproc avantajoasă în domeniile economic, te’n- 
nico-științific, cultural și în alte sectoare de interes 
comun, pe baza unor înțelegeri și acorduri de lungă 
durată, care să le confere stabilitate și perspectivă. 
Aceasta corespunde pe deplin aspirațiilor de progres 
și dezvoltare liberă a țărilor și popoarelor noastre 
și reprezintă, totodată, o contribuție de seamă la 
cauza păcii și colaborării internaționale.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Ml președintelui 
Daniel Toroitich arap Mei

Domnule Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România,

Distinse gazde,
Doamnelor .și domnilor,

Doresc, încă de Ia început, să exprim ceie mai 
călduroase mulțumiri guvernului și poporului român 
pentru primirea deosebit de cordială ce ne-a fost re
zervată din primul moment cînd am pus piciorul pe 
pămîntul acestei frumoase țări.

Aceasta este prima mea vizită în România și exprim 
sincera convingere că ea va deschide calea intensifi
cării relațiilor prietenești dintre cele două țări. Sîntem 
bucuroși să ne aflăm împreună cu dumneavoastră — și 
dorim să acționăm împreună pentru a consolida prie
tenia dintre cele două țări.

Domnule președinte,
Rolul remarcabil pe care dumneavoastră l-ați jucat 

și îl jucați în continuare în vederea realizării păcii și 
securității internaționale constituie o sursă încuraja
toare pentru noi toți care împărtășim punctul dumnea
voastră de vedere privind necesitatea coexistenței paș
nice între națiuni.

Avem convingerea că vizita noastră' va duce nu 
numai la amplificarea relațiilor bilaterale — ceea ce
(Continuare în pag. a 111-a)
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Cîmp larg de afirmare informaticii

CU CE EFICIENȚĂ S1NT UTILIZATE CALCULATOARELE?
... ---........ —.......... Sondaj în mari unități economice din metalurgie -.................. ■■ .... . .........-

Sarcinile la export — ur
mărite cu ajutorul calcula
torului. >,VreU să situația 
la zi a livrărilor către partenerii ex- 

' terni și a beneficiilor obținute prin 
i onorarea respectivelor contracte ? 
; „Felix“-ul ne dă aceste informații in 
: doar citeva minute. Putem spu- 
| ne exact — in metri sau in tone, pe 
! sortimente și pe tipodimensiuni — 
I cite țevi au fost expediate pină in 
i acest moment, din uzină sau din 
i portul Constanța, spre New York și 
i ;L6s Angeles. Exportul indirect este 

J ; urmărit, de asemenea, cu ajutorul 
. ['.’ calculatorului ; colaboratorii noștri

i tțin Găești și Craiova, de pildă, pot 
iij .confirma că, in acest, mod, nu le 

crșăm nici o greutate, că le livrăm
■ ritmic sortimentele și cantitățile de 
' țeăvă solicitate". Iată, pe scurt, doar 

un detaliu furnizat de ing. Onofrei
, Parascan, directorul întreprinderii 
; metalurgice — Iași.; ca răspuns la în

trebarea noastră privind eficiența 
utilizării calculatoarelor.

La aceeași întrebare, la întreprin
derea „Republica" din Capitală, in 
loc de răspuns am fost invitați să 
„dialogăm" cu calculatorul, prin in
termediul unui terminal. Un dialog 
interesant, din care am putut afla 

, stadiul îndeplinirii sarcinilor la ex
port, ritmul livrărilor către benefi
ciarii din economia națională, pe mi
nistere, centrale, întreprinderi. Un 
dialog in care „interlocutorul", aflat 
intr-o oră de virf, afișa răspunsul pe 
ecranul terminalului in... mai puțin 

* ’ de uri minut ! Lesne- de înțeles că, 
in asemenea condiții, informate cu 

i."‘ promptitudine și exactitate, cadrele 
’ i de conducere pot adopta operativ 
■ decizii optime priVind desfășurarea 

j normală a fluxului de producție, ono- 
' rarea sarcinilor la export.

■' . De altfel, prin dezvoltarea unor 
aplicații de informatică economică și 
tehnico-productivă, in cele două în
treprinderi ale Centralei industriale 
de prelucrări metalurgice calculato
rul este folosit pentru planificare,

I urmărirea aprovizionării șl a desfa- 
I cerii, pentru mobilizarea resurselor 

. ț materiale și umane in vederea rea-
1 lizăril sarcinilor de producție. De la 
[ echipamentele terminale, aflate in 

punctele-cheie ale fluxului de pro
ducție sint transmise permanent date 
spre centrele de calcul pentru a fi 
prelucrate in timp util, astfel ca 
„informarea operativă" a cadrelor de 
conducere să fie intr-adevăr opera
tivă, să exprime sintetic, la anumite 
intervale, activitatea fiecărui com
partiment din întreprindere.

Secția „Inox" — în curînd, 
un model de conducere o- 
perativă și eficientă a pro
ducției. >Jnox“ este una dintre 
secțiile de bază ale întreprinderii de 
țevi „Republica", angajată, în pre
zent, prin sarcini de mare răspun- 

, dere, în înfăptuirea „Programului 
special pentru energetica nucleară". 
Execuția țevilor din oțel inoxidabil 
implică numeroase operații pregăti
toare, de finisaj, de control inter- 
fazic, extrem de riguroase. Datele 
referitoare la acestea trebuie supuse 
unor exigențe corespunzătoare de 
culegere, stocare și distribuire. Este 

firesc deci ca activitatea secției să 
fie condusă cu ajutorul calculato
rului. De aproape patru luni, in 
Secția „Inox", minicalculatorul „Co- 
ral-4021", cinci terminale de tip 
DAF-2020 și două imprimante au de
venit o prezentă obișnuită. Din vo
lumul total de date privind activita
tea secției, peste 40 la sută se pre
lucrează acum cu ajutorul „Co- 
ral“-ului. De la terminalele ampla
sate în principalele „puncte" genera
toare de date — extruziune, lamina
re, degresare și tratament termic, 
ajutaj, controlul calității, tragere — 
muncitorii transmit toate informa
țiile necesare calculatorului (marca 
de oțel, numărul și dimensiunile lo
tului, cantitatea prelucrată — in 
tone sau metri, codurile corespunză-

toare formației de lucru și utilajelor 
tehnologice etc.) pentru urmărirea 
fabricației. La un anumit interval 
de timp, stabilit in funcție de soli
citările conducerii secției sau între
prinderii, „Cora!“-ul este in măsură 
să furnizeze rapid orice situație pri
vind stadiul producției. Se poate ști, 
astfel, In ce fază a fluxului tehno
logic se află un anumit lot de pro
duse, cite loturi au fost lansate in 
fabricație, nivelul stocurilor de 
semifabricate intermediare, produc
ția fizică realizată, starea și modul 
de funcționare a utilajelor tehnolo
gice. Bineînțeles, toate aceste date 
exprimă rezultatele unei zile de lu
ciu său, prin cumulare, ale perioadei 
care a trecut de la începutul unei 
luni.

Cum poate fi exprimată eficiența 
calculatorului in urmărirea operativă 
a producției ? Șeful secției, ing. Ion 
Purece], este de părere că eficiența 
de ansamblu este mai greu de ex
primat prin cifre. Deși unele efecte 
pot fi calculate cu ușurință. De 
pildă, timpul necesar pentru Întoc
mirea fișelor de acord sau de folo
sire a utilajelor se reduce de 8—10 
ori. Dosarul calității era pină acum 
întocmit de 21 de oameni. In pre
zent, doar de trei. în gestiunea ca
lității, tehnica de calcul intervine 
intr-adevăr eficient, în lunile din 
urmă, printre altele, nemaifiind în
registrată nici o intirziere la expe

diția produselor finite. „Dar, preci
zează șeful secției, eficienta nu tre
buie privită numai din punct de ve
dere economic, neglijindu-se aspec
tul social, mai exact spus, schimbă
rile pe care le constatăm in compor
tamentul muncitorilor. Din datele 
transmise calculatorului, în cazul 
apariției unui defect, rezultă rapid 
și precis nu numai cauza, ci și nu
mele muncitorului care a lucrat lo
tul sau produsul respectiv. Și nu 
atît retribuția, automat diminuată în 
asemenea situații, -stimulează» am
biția muncitorului pentru lucrul bine 
făcut, cit convingerea sa că acest 
instrument modern, calculatorul, n-a 
fost conceput pentru a-i «contabi
liza» lipsurile, ci pentru a-i oglindi 
buna pregătire, înalta conștiință 
profesională".

La controlul de calitate, in ulti
mele patru luni, numărul produselor 
necorespunzătoare a scăzut simțitor.

De ce folosim însă viitorul, și nu 
timpul prezent, cînd spunem secția 
„Inox" — un model de conducere 
operativă și eficientă a producției ? 
Deoarece, acum sistemul informatic 
este utilizat numai pentru lansarea 
și urmărirea producției. Condițiile 
sint asigurate pentru ca, in perioada 
următoare, și programarea produc
ției să fie făcută cu ajutorul calcu
latorului. In funcție de solicitările 
beneficiarilor, de resursele materiale 
și umane disponibile in secție, calcu
latorul va elabora varianta optimă 
de fabricație, demonstrindu-și pe 
deplin utilitatea și eficienta în con
ducerea operativă a producției.

Folosirea sistemului informatic la 
întreaga sa capacitate va demonstra, 
în egală măsură, și buna colaborare 
dintre specialiștii întreprinderii și 
cei ai Institutului de tehnică de 
calcul și informatică sprijinul prompt 
primit din partea ministerului 
de resort și a Centralei industriale 
de electronică și tehnică de calcul.

Din păcate, nu putem spune același 
lucru și despre colectivul întreprin
derii ieșene. Mai precis, despre unii 
dintre colaboratorii săi 1 Și aceasta 
deoarece la întreprinderea, metalur
gică din Iași calculatorul de proces 
își putea etala de-acum virtuțile...

...Dacă ar fi existat un 
traductor de grosime. Coricret. 
despre ce este vorba ?

Pentru stabilirea parametrilor de 
laminare și de control tehnologic la 
linia de țevi sudatef cu diametrul de 
89 mm), prin programul de moder
nizare a întreprinderii ieșene s-a 
prevăzut utilizarea unui calculator 
de proces de tip ECAROM-811. Echi
pamentul a fost livrat de întreprin
derea de elemente de automatizare la 
termenul stabilit, iar documentația 
de execuție și programele informa
tice au fost finalizate in centrul de 
calcul propriu cu 10 luni mal devre
me ; de cel puțin un trimestru, lami
narea la tolerante negative ar fi pu
tut deveni fapt real. Dacă ar fi exis
tat si traductorul de grosime ! Ce 

rol are acesta ? înlocuiește aprecie
rea subiectivă (a ochiului unul lami- 
norist) cu o măsurare rapidă si pre
cisă a grosimii benzii de laminat pe 
toată lungimea ruloului. In funcție 
de variația grosimii benzii, calcula
torul de proces (căruia traductorul ii 
transmite informația) reglează vite
za de laminare, reușind să mențină 
un curent de sudare constant, deci 
un regim optim de lucru.

Pentru a se obține traductorul. s-a 
apelat la întreprinderea de mecanică 
fină din București, care nu a fost 
în măsură să onoreze cererea. în 
consecință, la data investigatei, 
calculatorul de proces „stătea cu
minte" (și inutil 1) într-o încăpere a 
centrului de calcul.

La Institutul de proiectări laminoa
re — IPROLAM — București, aflăm 
că. In general, asigurarea interfețe
lor (dispozitive de măsură, reglare 
sau 'execuție, prin care calculatorul 
este conectat la procesul tehnologic 
— în cazul de fată, traductorul de 
grosime) reprezintă o mare proble
mă, nesolutionată corespunzător pină 
la această oră. Deși un început bun 
există ; ca dovadă, calculatoarele de 
proces care lucrează la combinatele 
siderurgice din Hunedoara și Galați.

Conform studiilor efectuate de pro- 
iectantii de la IPROLAM-București, 
pentru modernizarea a 56 de la
minoare și trăgătorii, pină în 
1990, ar trebui implementate peste 
70 de minicalculatoare, 200 micro

calculatoare și 100 automate progra
mabile. De ce dintr-o dată solicitări 
atît de mari ? Pentru că. pină acum, 
ritmul de introducere a calculatoa
relor de proces in metalurgie a fost 
mult prea lent. Explicația ? Mai 
înțîi, oferta destul de „palidă" a pro
ducătorilor de echipamente, pentru 
aplicații specializate, metalurgii ne- 
avind de ales decit intre „ECAROM" 
și „SPOT". Apoi, lipsa unor inter
fețe de proces. De o necesitate strin
gentă se dovedesc a fi traductoarele : 
de grosime (după cum Mm constatat 
și in sondajul nostru), de forță de 
laminare (se produc diverse tipuri 
pină la 1 000 tf. dar gama trebuie 
lărgită pină la 3 000 tf). de proxi
mitate etc.

Pentru a se face fată unor solici
tări de maximă urgentă ale benefi
ciarilor. IPROLAM-ul a fost nevoit 
să realizeze — în atelierele proprii 
6au prin colaborare — traductoare 
fotoelectrice in infraroșu și vizibil, 
generatoare de impulsuri, aparate de 
comandă rotative, de precizie, dispo
zitive de afișare numerică programa
bile. ansamblul traductor-regulator 
de buclă pentru laminoarele de sirmă 
și profile mici.

Dar cu aceasta problema de fond 
nu și-a găsit rezolvare. Diversitatea 
interfețelor necesare, cerințele deo
sebite ale proceselor de laminare 
reclamă măsuri urgente de coordona
re a eforturilor de concepție si pro
ducție din metalurgie cu cele din 
alte domenii, mecanica fină fiind 
cea dinții vizată.

Deosebit de problema asigurării 
interfețelor, dar pe același Plan ca 
însemnătate, se situează cerința unei 
mai strinse colaborări intre meta- 
Iurglști și informaticieni in vederea 
elaborării programelor informatice 
pentru calculatoarele de proces.

Se știe că. spre deosebire de alte 
procese, cel de laminare este foarte 
rapid. Viteza de laminare a benzi
lor (la rece și la cald) este de 30—49 
m/s- iar a sîrmei de 120 m/s. In ase
menea condiții viteza de răspuns a 
calculatorului de proces trebuie să 
fie de ordinul milisecundelor. per
formantă cu totul deosebită, ce tre
buie atinsă atit de echipament si de 
programul informatic aferent, cît si 
de interfețe, cu atit mai mult cu cît 
mediul de lucru se caracterizează prin 
temperaturi ridicate, vibrații, variații 
de tensiune, praf metalic.

în general, pentru ca în procesele 
de laminare calculatorul să pătrundă 
intr-un ritm mai rapid și să fie cu 
adevărat eficient, colaborarea dintre 
specialiști trebuie să se desfășoare 
pe un front mult mai larg, antre- 
nind. deopotrivă, matematicieni si 
fizicieni, tehnologi metalurgi și in
formaticieni. specialiști In tehnică de 
calcul, mecanică fină și automati
zări. atît din cercetare și proiectare, 
cît și din producție și învătămintul. 
superior.

Desigur, o Importantă răspundere 
In rezolvarea grabnică a problemelor 
implicate de introducerea tehnicii de 
calcul în industria metalurgică revi
ne direcției tehnice din ministerul de 
resort, precum si Institutului central 
de cercetări metalurgice, care au 
datoria să coordoneze judicios 
eforturile de aplicare în producție a 
informaticii. în cadrul programelor 
de modernizare.

Valeria ICHIM 
Manole CORCACI

Acțiuni hotărîte pentru 
înfăptuirea programelor 

de modernizare a producției
(Urmare din pag. I)
reduse, și chiar dacă vor fi inte
gral realizate ele nu vor determina 
încadrarea in parametrii scontați.

Fără îndoială, in primul plan al 
acțiunilor de modernizare este ne
cesar să se situeze extinderea ți 
generalizarea aplicării tehnologii
lor moderne, care să asigure oeie 
mai reduse pierderi in timpul pre
lucrării. Or, în această privință, in 
construcția de mașini se remarcă 
o serie de intîrzieri. Concret, con
troalele de care aminteam au scos 
în evidență faptul că la peste 150 
de repere nu au fost aplicate oele 
mai bune tehnologii de fabricație 
menite să determine reducerea 
pierderilor de fabricație. Ne refe
rim la acele tehnici șt melode cu
noscute și aplicate deja în unele 
unități industriale, cum ar fi for
jarea in matrițe inchise in locul 
forjării libere, • înlocuirea tehnolo
giilor de debitare-strunjire cu 
cele de deformare plastică la rece, 
laminarea la cote apropiate de 
cele finale a inelelor de rulmenți, 
reducerea adaosurilor tehnologice 
la pistoanele de aluminiu ș.a.

Tot in acest sector se impune cu 
necesitate reprolectarca unor re
pere, subansambluri și produse in 
vederea reducerii greutății nete si 
a consumului de metale feroase si 
neferoase, acțiune cuprinsă de alt
fel în programele de modernizare 
a unor întreprinderi, dar nefinali- 
zate încă. Este vorba de unele re
pere și subansambluri ce intră in 
componenta unor instalații de fo
raj din fabricația întreprinderii de 
utilaj petrolier din Tîrgoviște. a 
unor excavatoare produse la ..Pro
gresul" Brăila, în construcția unor 
autoturisme de teren, autovehicule, 
mașini-unelte etc.

Adoptarea neîntirziată a celor 
mai moderne tehnici și tehnologii 
și, în general, a experienței înain
tate este imperios necesară, iar 
pentru aceasta se impun — fapt 
demonstrat in multe unități indus
triale — o mai mare receptivitate 
fată de nou, organizarea la un ni
vel superior a întregii activități 
din sectoarele de conoepție tehni
că și tehnologică, o mai bună coor
donare și dirijare a acestora spre 
necesitățile stringente ale produc
ției. In același timp se cere stimu
lată și mai mult inițiativa crea
toare a oamenilor muncii, aceasta 
trebuind să se bucure de tot spri
jinul consiliilor oamenilor muncii 
din întreprinderi. Așa procedează 
îritreprinderile fruntașe și este de 
neînțeles cum de nu se urmărește 
cu stăruință și cu tot interesul 
experiența lor pozitivă, confirmată 
prin fapte si rezultate.

Dorim să ne oprim și asupra 
unui alt aspect de care depinde 
reușita in ampla acțiune de orga
nizare și modernizare. Este vorba 
de corelarea riguroasă a măsurilor 
de organizare-modernizare in toa
te unitățile, prin respectarea si în
făptuirea exemplară a programe
lor stabilite, neacceptanea nici 
unor abateri de la termene sau 
obiective propuse. Industria româ
nească actuală este un organism 
complex și interdependent și nu-și 
poate realiza in bune condiții sar
cinile de producție, de calitate. 

eficiență in noile condiții, decit 
printr-o abordare sistemică și co- 
reiare precisă, fără cusur a pro
gramelor de modernizare, neadmi- 
țind, sub nici o formă, vreo fisură 
in intreg angrenajul.

Să parcurgem, de pildă, progra
mul de organizare tehnologică a 
sectoarelor ca]de de la întreprin
derea „23 August" din București. 
Ne vor impresiona, firește, uriașele 
rezerve de creștere existente : o 
diminuare de 2—3 ori și uneori 
chiar mal mare a ciclurilor de fa
bricație a unor piese turnate, re
duceri cuprinse intre 30 și 50 la 
sută a consumurilor de energie si 
combustibil, adaosuri de prelucrare 
care scad de 2—3 ori față de pro
cedeele aplicate in prezent ș. a. — 
toate ca urmare a aplicării . unor 
tehnologii moderne, neconvențio- 
nale, realizării unor linii auto
matizate de formare-turnare a 
amestecurilor, a unor piese din 
oțel, fontă sau metale neferoase. 
Dar întreprinderea menționată va 
continua să piardă anual zeci de 
mii de ore-om, zeci de tone de 
fontă și oțel datorită rebuturilor și 
va înregistra in continuare impor
tante depășiri ale consumurilor 
unor materii prime și materiale 
necesare turnătoriilor, iar liniile 
automatizate pe care și le-a intro
dus nu vor putea funcționa la în
treaga capacitate daca întreprin
derile de produse' cărbunoase din 
Slatina sau Titu nu-și vor moder
niza tehnologiile de. obținere a 
electrozilor de grafit, dacă între
prinderile miniere și unele unități 
chimice furnizoare de materiale 
pentru turnătorie (nisip, fondanti. 
bentonite, lianți etc.) nu vor lua 
urgent măsuri de asigurare a unei 
producții ritmice și la nivelul ca
litativ cerut de prescripțiile teh
nice.

Rezultă clar deci de ce nu tre
buie să se accepte nici o intirziere 
sau aminare a programelor de 
organizare stabilite. In definitiv, 
rezerva de creștere de care amin
team in exemplul dat acuză de 
fapt o răminere în urmă ce tre
buie grabnic recuperată. Ceea ce 
trebuie făcut este urgentarea apli
cării și generalizării unor astfel de 
măsuri, pornind de la precizarea 
făcută de secretarul general al 
partidului ca „1988 să fie anul 
hotăritor pentru înfăptuirea pro
gramelor de modernizare a proce
selor tehnologice, a intregii activi
tăți". Exercitindu-și rolul de forță 
dinamizatoare a acestei acțiuni, 
organele și organizațiile de partid, 
consiliile oamenilor muncii, orga
nele sindicale și organizațiile de 
tineret au datoria ca. în intîmpl- 
narea Conferinței Naționale a 
partidului, să militeze cu stăruință 
pentru înfăptuirea la termenele 
stabilite și in condițiile de calitate 
cele mai ridicate a tuturor măsu
rilor cuprinse în programele de 
organizare și modernizare a pro
ducției, să aibă în vedere, așa cum 
a indicat conducerea partidului, 
chiar o devansare a aplicării aces
tor măsuri, în scopul de a se ob
ține mai devreme rezultatele 
scontate in ceea ce privește creș
terea productivității și a eficienței 
economice.

Radu VLAICU

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ LA CULTURA GRÎULUI-
LARG APLICATĂ IN CAMPANIA DE ÎNSĂMÎNȚĂRI!

ARAD:

Punct de reper - 
unitățile cu producții record

La întreprinderea agricolă de stat 
Nădlac, județul Arad, experiența 
înaintată este un bun ciștigat. Nu ne 
gindim doar la distincțiile de „Erou 
al Noii Revoluții Agrare", primite 
anul trecut pentru producțiile de orz, 
griu și porumb, ci și la recoltele 
medii din acest an la păioase : 8 660 
kg orz și 8 849 kg griu la hectar. De
sigur, această experiență este rodul 
căutărilor de ani de zile, al dorinței 
specialiștilor și mecanizatorilor de 
aici de a invăța permanent, inclusiv 
(ie la alții mai buni. De fapt, ce au 
făcut în plus, față de tehnologiile 
stabilite, acești oameni ? Este, o în
trebare care l-a pus în Încurcătură 
chiar și pe inginerul Ștefan Bogar, 
directorul unității.

— în plus ? Nu știu dacă am făcut 
ceva in plus. în schimb, am căutat 
să facem tot ce trebuie și atunci 
cind trebuie. Și mai este ceva : as
tăzi nu se mai poate face agricultură 
fără a gîndi temeinic fiecare măsură. 
Griul, de pildă, l-am amplasat pe 
cele mai bune terenuri, după cultu
rile furajere și soia. La arat, avem 
grijă ca să atingem o adincime de 
28 cm, să avem uniformitate. Nu 
măsurăm niciodată cu ochiul, fiindcă 
ața-zisa rutină poate fi înșelătoare. 
Pe vremea aratului, nu veți vedea la 
noi șefi de fermă fără brazdometre. 
înainte de arat, avind în vedere că 
djspunem de un sector zootehnic pu
ternic, cu peste 8 000 de animale, 
administrăm 40—50 tone gunoi de 
grajd la hectar. Unii spun că nu este 
eficient, ., dar. cele mai bune recolte 
de griu le-am obținut tocmai pe a- 
ceste suprafețe. Avem îngrășăminte 
organice in stoc, suprafețele le cu
noaștem din timp, de ce să nu ferti- 

' lizăm și. organic ? E drept, am dat și 
îngrășăminte chimice — superfosfați. 
la executarea arăturii, îngrășăminte 
complexe — 500 kg. la pregătirea te
renului. în rest, am respectat teh
nologiile in amănunt și am ținut 
seama de particularitatea culturii în 
fiecare stadiu de dezvoltare.

Dar despre griu aproape că nu 
poți vorbi la timpul trecut. Nici nu 
s-a încheiat bine secerișul și aici, la 
I.A.S. Nădlac, specialiștii au Început 

să pună bazele producției viitoare. 
Cum ? Mai intii, respectindu-și prin
cipiul, unitatea a mobilizat întreaga 
capacitate de transport și a fertilizat 
cu gunoi de grajd 200 hectare. Am
plasarea fiind cunoscută de multă 
vreme, pe 450 hectare (din cele 600 
ce se vor cultiva cu griu) s-a arat 
și s-a administrat superfosfat.

Pregătirea culturilor de păioase 
pentru anul viitor a început insă in 
toate unitățile din județul Arad. Con- 
semnind că de mai mulți ani aici se 
urmărește cu insistență generalizarea 
experienței inaintate, mai reținem că 
la nivel de consilii agroindustriale au 
fost organizate și de această dată 
schimburi da experiență. în fiecare 
consiliu există in prezent „unități- 
pilot", se folosesc loturile experimen
tale, atit pentru încercarea soiurilor, 
cit și pentru prezentarea celor mai 
înaintate tehnologii. De pe acum sint 
semne că această practică este efi
cientă : după Pecica, producțiile mari, 
la nivelul exigențelor noii revoluții 
agrare, se realizează azi și in con
siliile agroindustriale Sintana, Năd
lac, Felnac, Vinga, Curtici. în aceas
tă vară, 14 unități au realizat peste 
8 000 kg griu la hectar.

Și pentru că rezultatele de pină 
acum constituie doar un punct de 
plecare spre producții mari, stabile 
în toate unitățile din județ, organele 
agricole, sub directa îndrumare a 
biroului comitetului județean de 
partid, au alcătuit un temeinic pro
gram pentru însămințările din a- 
ceastă toamnă, program care por
nește de la indicațiile și orientările 
de mare însemnătate care au fost 
formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta Con
sfătuire cu activul de partid și ca
drele de bază din agricultură.

— Pentru că in anul trecut au fost 
destule unități care nu au amplasat 
corespunzător griul, după cele mai 
bune premergătoare, ne spune to
varășul loan Pașca, director cu pro
ducția vegetală de la direcția agri
colă județeană, am urmărit să nu 
mai repetăm această greșeală. Pe 
baza fișei de analiză și a controa

lelor pe care le-au efectuat specia
liștii noștri, am ajuns ca în această 
toamnă. 33 la sută din griu să se 
cultive după premergătoare timpurii 
— leguminoase, floarea-soarelui, 
plante pentru nutreț, iar 67 la sută 
după soia, sfeclă de zahăr, legume, 
cartofi, porumb. O precizare : nici 
un hectar din loturile semincere nu 
va fi cultivat după cerealele pă
ioase, pentru a evita impurificarea 
seminței. întreaga suprafață deținută 
de premergătoarele timpurii este 
deja arată și fertilizată cu îngrășă
minte complexe, a căror cantitate 
variază în funcție de planta premer
gătoare, structura solului și produc
ția planificată. Acolo unde a existat 
posibilitatea, s-a fertilizat și cu gu
noi de grajd. Pe măsură ce terenul 
se eliberează, se execută arăturile, 
care trebuie să fie uniforme, fără 
bulgări și să încorporeze toate res
turile vegetale. Experiența anilor 
anteriori nu lasă loc pentru discu
ții : terenul trebuie pregătit exem
plar, cu 10—12 zile înainte de se
mănat. De ce este necesar acest in
terval de timp ? Pentru că asigură 
așezarea solului și deci o răsărire 
uniformă a plantelor și o densitate 
corespunzătoare. Comisiile pe care 
le-am creat în fiecare unitate sint 
instruite să urmărească asigurarea 
unor lucrări de pregătire a patului 
germinativ de cea mai bună calitate 
și vor răspunde de cultură de la 
semănat pină Ia recoltare. în urma 
balanței semințelor, care a fost rea
lizată cu fiecare unitate în parte, »-a 
stabilit structura soiurilor și cantita
tea de sămînță ce se va administra 
la hectar, incit să se asigure cel pu
țin 550—600 boabe germinabile pe 
metru pătrat, ceea ce înseamnă 800— 
1 000 de spice la recoltare. în prezent 
se urmărește permanent stadiul selec
ționării semințelor și ridicării pro
belor pentru laboratoarele de con
trol al calității. Acolo unde griul, ur
mează după porumb, au fost identi
ficate solele cu coacere avansată și 
s-au luat măsuri pentru o recoltare 
operativă, în vederea pregătirii din 
timp pentru semănat.

Sint zile in care se hotărăște pro
ducția anului viitor la culturile de 
păioase. Condițiile de care dispune 
fiecare unitate din județul Arad, ex
periența acumulată in acești ultimi 
ani creează condițiile unei munci de 
calitate, bine organizată, care să co
respundă înaltelor exigențe ale noii 
revoluții agrare. (Tristan Mihuța, 
corespondentul „Scinteii").

GIURGIU:

Răspundere sporită pentru 
calitatea arăturilor

Experiența unităților agricole din 
județul Giurgiu, care și în aoest an, 
caracterizat prin condiții climatice 
nu tocmai favorabile, au obținut 
producții superioare de griu și orz, 
a evidențiat încă o dată rolul de
terminant pe care il are efectuarea 
din timp și de bună calitate a ară
turilor. Iată motivul pentru care, 
pe baza măsurilor stabilite de co
mitetul județean de partid. în aces
te zile se acționează pe un front 
larg la executarea arăturilor pe te
renurile destinate cerealelor păioa
se de toamnă. Pină la 7 septembrie, 
pe ansamblul județului au și fost 
făcute arături pentru insămințări 
pe 52 050 hectare din cele 98 208 hec
tare prevăzute a se însămînta în a- 
ceastă toamnă, suprafață care, pro
centual. este mai mare fată de cea 
realizată la aceeași dată în anul tre
cut. Aceasta se datorează. în primul 
rînd, preocupării specialiștilor pen
tru creșterea ponderii griului și or
zului după premergătoare timpurii. 
De altfel, suprafețele eliberate din 
vreme de culturi au și fost arate în 
întregime. în prezent, se lucrează 
cu toate forțele pentru ca in două- 
trei zile să se incheie si recoltarea 
florii-soarelui pe cele 22 700 hec
tare, suprafață care este rezervată 
aproape în întregime insămintării 
griului și orzului. De altfel, pină 
acum au și fost realizate arături pe 
13100 hectare eliberate de cultura 
florii-soarelui. în continuare, in 
toate unitățile agricole din județ, 
dar cu deosebire în consiliile agro
industriale Putineiu, Frățești. Bă- 
neasa. Izvoarele. Vedea si altele, a- 
colo unde, pe măsură ce 6e recol
tează și celelalte culturi, cum ar fi 
6oia sau porumbul din hibrizii 
timpurii și semitimpurîi, <se trece 
imediat la efectuarea arăturilor. Așa 
după cum am fost informați la direc
ția agricolă județeană, programul de 
recoltare a culturilor premergătoare 
este respectat întocmai, astfel Incit 
arăturile vor fi încheiate pe toate 
suprafețele cu cel puțin două săntă- 
mini înainte de lnoeperea semăna
tului.

O mare atenție este acordată in 
unitățile agricole din județul Giur
giu calității arăturilor și pregătirii 
patului germinativ. în acest scop, 
comitetul județean de partid a luat 
măsuri pentru ca în fiecare unitate 
agricolă comisiile pentru însămin- 
țarea oerealelor păioase să fie con
stituite dintre oei mai buni specia
liști, activiști de partid și de stat, 
țărani cooperatori și mecanizatori 
cu o bogată experiență. La coopera
tivele agricole din Bănoasa, Călu- 
găreni. Izvoarele. Frasinu. Pietrele. 
Prundu, Tomulești și in toate cele
lalte unități agricole din județ, aces
te comisii au și trecut la lucru, m- 
deplinindu-și cu bune rezultate atri
buțiile ce le revin.

Poposim la cooperativa agricolă 
din Oinacu, unitate care în acest an 
a obținut o producție medie de 
9 834 kg grîu de pe fiecare din oele 
376 hectare cultivate. în această 
toamnă, aici urmează a fi insămîn- 
țate 400 hectare cu grîu. Pină în 
prezent, arăturile au fost efectuate

TULCEA:

In așteptarea 
unele tractoare
Unitățile agricole din județul Tul- 

cea urmează să însămințeze in a- 
ceastă toamnă 104 420 hectare cu 
griu și orz. Pentru ca lucrările să 
se efectueze în perioada optimă este 
necesar ca arăturile să fie făcute din 
timp. Or, la executarea lor se înre
gistrează intîrzieri serioase. Pină in 
seara zilei de 7 septembrie a fost 
arată doar 52 la sută din suprafața 
planificată. Ce se întreprinde în sco
pul urgentării acestei lucrări ? „Toa
te cele 3 968 de tractoare existente 
în secțiile de mecanizare au fost 
echipate cu pluguri și sint reparti
zate la efectuarea arăturilor — ne 

pe 330 hectare. Comisia pentru ln- 
sămînțări, pe baza experienței acu
mulate aici in cultivarea cerealelor 
păioase, veghează ca mecanizatorii 
să respecte normele de calitate la 
arat. Cooperatorul Marin Sima, pre
ședintele comisiei, supraveghea per
sonal modul cum se efectua arătura 
pe cele 50 hectare din sola’Grip ca. 
teren care fusese cultivat cu ceapă. 
Cei patru mecanizatori — Viorel 
Roșu, Marin Sima. Florea Dedeu și 
Ilie Dedeu — reglau plugurile în așa 
fel incit arătura să se mențină tot 
timpul in limitele tehnice înscrise 
în ordinul de lucru.

Și la alte unități, precum cele din 
Braniștea, Mihal Bravu, I.A.S. Giur
giu, Mihăilești, Chiriacu etc., arături
le executate pină acum sint de foarte 
bună calitate. Peste tot plugurile 
lucrau cu scormonitor, la o adinci
me medie de 30 cm. Aoest lucru 
creează condiții ca. fără a scoate 
bulgări, să se poată distruge talpa 
formată cu timpul prin executarea 
repetată a arăturilor la aceeași adin
cime. în fiecare unitate agricolă din 
județ se acționează pentru ca pină 
la declanșarea însămînțărilor. acolo 
unde 6ituația impune, 6ă se execute 
lucrări adecvate, care să mențină 
ogoarele fără buruieni, să se asi
gure un bun pat germinativ pentru 
semințe, în vederea obținerii unor 
producții mari în anul viitor. (Ion 
Manea, corespondentul „Scinteii").

carburanților, 
stau nefolosite
spune ing. Ștefan Gavriliță. direc
tor cu producția vegetală la direc
ția agricolă județeană. în fiecare 
unitate au fost întreprinse analize 
amănunțite privind amplasarea cul
turilor păioase de toamnă, iar acolo 
unde stadiul de coacere al plantelor 
premergătoare este intirziat au fost 
stabilite alte suprafețe, astfel incit 
in fiecare zi să existe front de lu
cru pentru toate tractoarele reparti
zate Ia arat".

în numeroase unități agricole se 
acționează energic în vederea inten
sificării ritmului arăturilor. în con
siliul agroindustrial Mihail Kogălni- 

ceanu se ară in fiecare zi cite 256 
hectare. După cum ne spune Aurel 
Săfteșcu. inginerul-șef al consiliului 
agroindustrial, activitatea a fost or
ganizată în două schimburi și in 
schimburi prelungite. Astfel, cele 45 
tractoare care lucrează în schimbul 
de noapte ară cite 100—140 hectare, 
iar ziua sint efectuate ogoare pe 
150—160 hectare. La întreprinderea 
agricolă de stat Mihail Kogălnicea- 
nu, la cooperativele agricole Cataloi. 
Frecăței, Telița, Lăstun am remar
cat preocuparea pentru grăbirea ară
turilor. O atenție deosebita se acor
dă respectării normelor de calitate. 
La cooperativa agrioolă Cataloi. de 
exemplu, se afla în cîmp comisia 
care răspunde de calitatea arături
lor. Pe o solă de 40 hectare arături
le se efectuau pe ultimele supra
fețe, inginerul-șef al unității. Gheor- 
ghe Chirea. împreună cu încă doi 
specialiști recepționau lucrările. 
Concluzia desprinsă ? Pe întreaga 
suprafață s-au efectuat arături de 
cea mai bună, calitate, la adîncimea 
cerută, folosindu-se scormonitorul.

Sint consilii agroindustriale—Isac- 
cea și Ceamurlia de Jos, de pildă — 
in care ritmul de lucru este necores
punzător. Pină luni 6eara unitățile 
agricole din acest consiliu au arat 
doar 40 la sută din suprafețele pre
văzute. Motivul ? Jumătate din trac
toarele repartizate la arat nu sint 
folosite fiindcă lipsește motorina. Și 
in alte unități agricole pot fi întil- 
nite tractoare care nu pot fi folo
site la arat datorită lipsei de moto
rină. La Direcția agricolă județeană 
am fost informați că ritmul de li
vrare a motorinei de către Centrala 
PECO este necorespunzător. Pentru 
a realiza viteza zilnică stabilită Ia 
arat de 9 000 hectare, unitățile agrico
le tulcene au nevoie de aproxima
tiv 300 tone de motorină. Or. in ul
tima săptămînă au fost livrate apro
ximativ 100 tone de motorină pe zi. 
Este necesar ca factorii de răspunde
re să întreprindă măsuri urgente în 
scopul aprovizionării ritmice cu mo
torină a unităților agricole din ju
dețul Tulcea. De asigurarea carbu
ranților in această perioadă depinde 
efectuarea la timp a lucrărilor agri
cole și deci realizarea producțiilor 
viitoare la nivelul stabilit. (Neculal 
Amihulesel, corespondentul ..Scin
teii").
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Vizita pe care o faceți în Româ
nia vă oferă prilejul de a cunoaște 
nemijlocit munca și realizările ob
ținute de poporul român în anii 
construcției socialiste, preocupări
le sale pentru înfăptuirea obiecti
velor actualului cincinal 1986— 
1990, care vor asigura trecerea 
României într-un stadiu nou, su
perior, de țară socialistă mediu 
dezvoltată, realizarea unei nor ca
lități a muncii și vieții întregii 
națiuni.

Conștienți că înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare pe care ni 
le-am propus, propriul nostru 
viitor — ca, de altfel, viitorul tu
turor popoarelor — nu pot fi asi
gurate decît în condiții de pace, 
milităm activ pentru afirmarea 
fermă, în viata internațională, a 
politicii de colaborare, securitate si 
înțelegere între popoare, pentru 
excluderea războiului din viața 
omenirii.

Situația internațională actuală 
— care continuă să se mențină 
deosebit de gravă și complexă — 
impune o gîndire nouă în proble
mele păcii și războiului. în condi
țiile de astăzi, cînd în întreaga 
lume, ca rezultat al cursei înar
mărilor, s-au acumulat uriașe ar
senale de arme nucleare și de dis
trugere în masă, un război mon
dial este de neconceput pentru că 
el ar însemna practic o catastrofă 
nucleară ce ar duce la distrugerea 
a însăși existenței vieții pe plane
ta noastră. De aceea, noi consi
derăm că problema fundamentală 
a epocii noastre este oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea hotărîtă la 

. dezarmare, în primul rînd la 
dezarmarea nucleară, apărarea 

■ dreptului fundamental al popoare- 
i lor, al oamenilor la pace, la viață, 
. la existență liberă și demnă. în 
! acest spirit, România a salutat și 
sprijină propunerile Uniunii So- 

I vietice privind lichidarea, în mal 
! multe etape, pînă în anul 2000, a 
J.-tuturor armelor nucleare. Ne pro- 
' nunțăm pentru realizarea unor 
' acorduri corespunzătoare între 
ț. Uniunea Sovietică și Statele Unite 
i ale Americii în privința trecerii la 
| reducerea, .pînă la eliminarea to- 
' tală, a armelor nucleare. în acest 
cadru, considerăm că, pe baza pro
punerilor făcute pină acum de 
ambele' părți, este posibil să se

TOASTUL PREȘEDINTELUI
DANIEL TOROITICH ARAP MOI
(Urmare din pag. I)

dorim din toată inima — dar ea 
va prilejui și un schimb fructuos 
de vederi privind intensificarea 
eforturilor pentru asigurarea păcji 
și securității internaționale.

Situația din Orientul Mijlociu, 
lipsa păcii în această parte a lu
mii au consecințe deosebit de ne
gative asupra economiilor țărilor 
respective, au condus și conduc la 
pierderea unui mare număr de 
\ ieți omenești, creează o situație 
deosebit de încordată. Avînd în 
vedere că țările din zonă dețin 

. anaterii prime vitale pentru dez
voltare, continuarea stării de 
beligerantă este de natură să 
afecteze progresul întregii omeniri. 
Pacea este un element vital pen
tru întreaga umanitate. Fără pace 
nu poate exista nici un fel de spe
ranță de progres și dezvoltare. în 
orice conflict părțile trebuie să 
adere la principiul de a se înțe
lege, de a da și de a primi, reușind 
în felul acesta să asigure reali
zarea unei păci trainice și juste. 
Avem convingerea că rămînerea 
in izo.lare a uneia dintre părți nu 
poate contribui la soluționarea 
conflictului. Sprijinim eforturile 
întreprinse de O.N.U. pentru a se 
ajunge la o soluție acceptabilă în 
acest conflict.

Sperăm în mod sincer că misiu
nea secretarului general al O.N.U. 
în zona Golfului va conduce la 
realizarea unei soluții trainice și 
juste.

Eforturile dumneavoastră, dom
nule președinte, pentru instau
rarea păcii în Orientul Mijlociu 
sint bine cunoscute și îmi exprim 
convingerea că, lucrînd și acțio- 
nînd ‘ împreună, vom reuși să 
ajungem Ia înfăptuirea acestui 
nobil țel.

Acum doresc să fac unele re
marci asupra unor probleme care 
sînt atît de apropiate inimilor 
noastre. Kenya condamnă ferm 
politica de apartheid, care este 
promovată de regimul rasist din 
Africa de Sud. Noi nu urîm popu
lația albă din Africa de Sud. Dar 
noi deplorăm practicile de opre
siune și discriminare. Poporul 
nostru este ferm de partea luptei 
duse de frații și surorile noastre 
din Africa de Sud. Exprim con- 

ajungă la un acord corespunzător 
privind eliminarea rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune și 
operativ-tactice din Europa și din 
Asia. Pentru aceasta este necesar 
ca și celelalte state — am în ve
dere în primul rî-nd statele din Eu
ropa, unde se află cele mai mari 
arsenale de asemenea arme de 
distrugere în masă — să acțione
ze mai hotărît și să renunțe la 
orice ar putea împiedica realizarea 
unui asemenea acord."

România s-a pronunțat și se 
pronunță cu toată fermitatea pen
tru reducerea armamentelor con
venționale și a iheltuielilor mili
tare — care în acest an au ajuns 
la un trilion de dolari — și pen
tru utilizarea uriașelor fonduri și 
resurse economisite pe această cale 
în scopul asigurării progresului 
economico-social al tuturor po
poarelor și, îndeosebi, pentru spri
jinirea eforturilor de progres ale 
țărilor în curs de dezvoltare. De 
altfel, țara noastră a hotărît, anul 
trecut — pe baza unui referendum 
național la care a participat prac
tic întregul popor — să-și reducă 
unilateral, cu 5 la sută, armamen
tele, efectivele și cheltuielile mili
tare, afirmîndu-și și pe această 
cale voința și hotărîrea sa de a ac
ționa neabătut pentru dezarmare, 
pentru pace.

Acționăm consecvent pentru 
dezvoltarea unei largi colaborări 
între țările din regiunea geogra
fică în care ne aflăm, pentru 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă a bunei vecinătăți, a păcii și 
conlucrării, fără arme nucleare și 
chimice, fără trupe și baze mili
tare străine. Susținem crearea de 
asemenea zone denuclearizate în 
centrul și nordul Europei, precum 
și pe alte continente.

O dată cu măsurile pentru dezar
mare este necesar să fie intensi- 

. ficate eforturile și acțiunile pen
tru soluționarea, pe calea trata
tivelor, a tuturor problemelor 
litigioase dintre state, pentru re
nunțarea la forță și la amenin
țarea cu forța în relațiile interna
ționale. în mod deosebit, conside
răm că trebuie sporite eforturile 
pentru realizarea unei păci globa
le, trainice și juste, în Orientul 
Mijlociu. O mare importanță ar 
avea, în acest sens, organizarea 
unei conferințe internaționale, sub 
egida Organizației Națiunilor

vingerea că această luptă justă va 
conduce la crearea unei societăți 
multirasiale în care toți cetățenii 
să poată participa efectiv la dez
voltarea ei. Considerăm că acest 
obiectiv poate fi realizat numai 
prin acțiuni active, concrete, ale 
comunității internaționale.

Apreciem, domnule președinte, 
eforturile dumneavoastră, ale gu
vernului român pentru realizarea 
unor schimbări în Africa de Sud. 
Avem convingerea că dumnea
voastră, . care în mod efectiv ați 
luptat pentru pace și demnitate 
umană, ați sprijinit lupta de elibe
rare națională, veți continua și în 
viitor să jucați un rol de seamă 
în realizarea acestui țel.

Ca și dumneavoastră, șt noi sîn
tem deosebit de preocupați în 
legătură cu amînarea nepermisă a 
accesului Namibiei la indepen
dență. Ne pronunțăm pentru apli
carea imediată și fără condiții a 
rezoluției 435 a Consiliului de 
Securitate.

Domnule președinte,
în Africa, ca de altfel și în alte 

părți, noi sîntem preocupați de 
rezolvarea unor probleme menite 
să ducă la realizarea bunăstării 
popoarelor. Dezvoltarea economii
lor noastre naționale este mult 
afectată de dezechilibrele existen
te în economia mondială. Noi nu 
avem nici un fel de participare la 
stabilirea prețurilor pentru produ
sele pe care le primim din țările 
dezvoltate sau la produsele pe care 
noi le vindem restului lumii. Eco
nomiile noastre, care sînt în 
primul rînd bazate pe agricul
tură, depind foarte mult de fac
tori cum este climatul, pe care 
nu-1 putem controla. Foarte des 
țările noastre depun eforturi pen
tru a folosi propriile resurse na
ționale în vederea dezvoltării in
dustriei mici. Cu toate acestea nu 
s-a reușit folosirea deplină a 
resurselor naturale de care dis
punem pentru a îmbunătăți nive
lul de trai al popoarelor noastre. 
Sîntem hotărîți să găsim soluții la 
problemele cu care ne confruntăm.

Domnule președinte,
Promovarea cooperării este în 

beneficiul celor două țări ale noas
tre. Dumneavoastră ați reușit sa 

Unite, la care să participe toate 
'părțile interesate, inclusiv Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei 

' — ca reprezentant legitim al po
porului palestinian — precum și 
Israelul.

Considerăm, în același timp, că 
trebuie să se pună neîntîrziat 
capăt războiului dintre Iran și 
Irak și să se treacă la soluționarea 
politică, prin tratative, a proble
melor dintre cele două țări. Ne 
pronunțăm cu toată fermitatea 
pentru retragerea navelor militare 
ale Statelor Unite ale Americii și 
ale altor state, din zona Golfului, 
pentru renunțarea la orice acțiuni 
care ar putea duce la o extindere 
a conflictului. în general, este ne
cesar ca toate mările și oceanele 
să rămînă libere pentru navigația 
internațională, să șervească colabo
rării și păcii.

România socialistă sprijină activ 
și își exprimă deplina solidaritate 
cu lupta popoarelor din Africa 
pentru lichidarea totală a colonia
lismului, consolidarea i dependen
ței naționale și dezvoltarea lor 
liberă pe calea progresului eco
nomic'și social. Considerăm că un 
rol deosebit de important revine 
în această privință Organizației 
Unității Africane, care poate con
tribui nemijlocit la întărirea uni
tății de acțiune a tuturor statelor 
de pe acest continent, la înțele
gere și colaborare 
toate popoarele.

Susținem lupta 
porului namibian, 
S.W.A.P.O., pentru independența 
Namibiei. Condamnăm cu toată 
hotărîrea politica de apartheid a 
regimului raSist din Africa de 
Sud și cerem încetarea oricăror 
acțiuni represive împotriva popu
lației majoritare din această țară, 
a actelor ostile la adresa statelor 
suverane și independente vecine.

Tara noastră militează consec
vent pentru lichidarea subdezvol
tării și realizarea unei noi ordini 
economice internaționale, pentru 
soluționarea echitabilă a proble
mei datoriilor externe, care împo
vărează tot mai greu țările în curs 
de dezvoltare. în acest scop, ne 
pronunțăm pentru organizarea 
unei conferințe internaționale, sub 
egida Organizației Națiunilor Uni
te, la care să participe, cu drep
turi egale, atît țările în curs de 
dezvoltare, cît și cele dezvoltate, 

pașnică între

justă a po- 
sub conducerea

transformați România dintr-o țară 
agrară într-o țară cu o puternică 
industrie. Aveți, de asemenea, o 
agricultură dezvoltată care este 
bazată pe întreprinderile de stat și 
cooperatiste. Aștefrtăm cu interes 
să vizităm asemenea sectoare. Vă 
este cunoscut, domnule președinte, 
că numai o treime din suprafața 
țării noastre este bqnă pentru 
agricultură. Cea mai mare parte a 
teritoriului poate fi considerată 
aridă sau semiaridă. Acesta este 
motivul pentru care ne-am anga
jat într-un amplu program de iri
gații spre a transforma aceste 
pămînturi nefolosite îu pămînturi 
productive. România s-a confruntat 
și ea cu asemenea probleme și a 
reușit să le rezolve. Așteptăm cu 
interes să învățăm din experiența 
d u mnea voastră.

în ce privește industria, noi, în 
Kenya, acordăm atenție dezvoltă
rii acelor sșetoare care au legătu
ră directă cu agricultura. în acest 
scop sîntem în curs de aplicare a 
unor măsuri de dezvoltare a unor 
complexe agroindustriale, în spe
cial în zonele rurale unde trăiește 
cea mai mare parte a populației 
noastre. Dumneavoastră aveți o 
serie de complexe agroindustriale, 
din- experiența cărora putem în- 

. văța mult.
în continuare, președintele Re

publicii Kenya s-a referit la posi
bilitățile dezvoltării schimburilor 
economice dintre România și Ke
nya, la produsele pe care Ie pot 
schimba între ele cele două țări.

în domeniul cercetării și dez
voltării — a spus vorbitorul — 
există încă foarte multe de făcut 
prin cooperare între cele două 
țări. Am în. vedere în mod deose
bit succesele pe care dumneavoas
tră le-ați obținut în medicină și 
alte sectoare. Noi, în Kenya, încu
rajăm dezvoltarea medicinii tra
diționale. Acesta este un alt do
meniu în care noi putem în con
tinuare să dezvoltăm cooperarea 
dintre noi.

Acestea sînt cîteva domenii pri
vind posibilitățile de cooperare 
care vor fi discutate în timpul vi
zitei. Să schimbăm idei și expe
riență în beneficiul celor două po
poare ! Fără îndoială că, în timpul 
vizitei, vor fi discutate și o serie 

în vederea realizării unor înțele
geri care să deschidă calea instau
rării unor relații noi în viața eco
nomică internațională, bazate 
deplină egalitate și echitate, 
favorizeze progresul mai rapid 
tuturor țărilor, în primul rind 
țărilor rămase mai in urmă, 
asigure stabilitatea economiei mon
diale.

Soluționarea problemelor com
plexe ale epocii noastre impune 
participarea în condiții de deplină 
egalitate la viata internațională a 
tuturor statelor și, în mod deose
bit, a țărilor mici și mijlocii, a 
țărilor în curs de dezvoltare și 
nealiniate, care constituie marea 
majoritate a statelor lumii și sint 
direct interesate intr-o politică de 
colaborare, de independență și 
pace.

în același timp, apreciem că tre
buie să crească rolul Organizației 
Națiunilor Unite, al altor organis
me internaționale în democratiza
rea vieții mondiale, în asigurarea 
păcii și înțelegerii în lume. Deși 
situația internațională este deose
bit de complexă și gravă, avem 
convingerea că în lume există for
te care, acționînd unit — mă re
fer la marea majoritate a po
poarelor lumii — pot împiedica 
agravarea vieții internaționale, pot 
pune capăt cursei înarmărilor, pot 
impune dezarmarea, pot asigura 
pacea. De aceea este necesar să 
facem totul pentru întărirea cola
borării și solidarității tuturor po
poarelor lumii !

Avînd convingerea că vizita pe 
care o faceți în România, convor
birile și înțelegerile la care vom 
ajunge se vor înscrie ca un mo
ment important în dezvoltarea re
lațiilor dintre țările noastre, do
resc să toastez :

— pentru progresul și prosperi
tatea poporului kenyan prieten ;

— pentru întărirea continuă a 
prieteniei și colaborării dintre ță
rile și popoarele noastre :

— pen'tru pace și colaborare in 
întreaga lume ;

— în sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte ;

— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor 1 

de alte probleme de interes re
ciproc pentru cele două țări ale 
noastre, găsind și identificînd căi
le adecvate, menite să dezvolte 
cooperarea dintre noi.

Vă invit pe toți ' să ridicăm 
paharul

— in sănătatea domnului 
președinte Nicolae Ceaușescu :

— pentru adincirea continuă a 
prieteniei și colaborării dintre noi!

VIZITA PROTOCOLARA
ambianță de caldă cordialitate, 
sub semnul bunelor relații, de 
prietenie și colaborare, care s-au 
statornicit și se dezvoltă intre ță
rile și popoarele noastre.

Nicolae Ceaușescu, la Palatul Con
siliului de Stat.

întrevederea dintre cei doi pre
ședinți, premergătoare convorbiri- • 
lor oficiale, s-a desfășurat intr-o

Președintele Republicii Kenya, 
Daniel Toroitich arap Moi, a făcut, 
marți după-amiază, o vizită pro
tocolară președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul

începerea
(Urmare din pag. I) 
lungă durată, care să confere sta
bilitate și o largă perspectivă co
laborării economice dintre cele 
două țări.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Daniel Toroitich 
arap Moi au hotărît ca membrii 
celor două delegații să examineze, 
in timpul vizitei, căile și modali
tățile concrete de amplificare a 
colaborării dintre România și Ke
nya, în spiritul orientărilor și în
țelegerilor stabilite la nivel înalt.

S-a arătat că promovarea susți
nută a .conlucrării dintre România 
și Kenya este în folosul și spre bi
nele ambelor popoare, al cauzei 
păcii, înțelegerii și cooperării în
tre națiuni.

în continuare, convorbirile s-au 
desfășurat între cei doi președinți, 
precum și separat între membrii 
celor două delegații.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Daniel Toroitich 
arap Moi au abordat, în timpul 
convorbirilor, aspecte importante 
ale vieții internaționale. S-a sub-

convorbirilor oficiale
liniat că, în actuala situație, care 
se menține gravă și complexă, se 
impune să se facă totul pentru o- 
prirea cursei Înarmărilor și trece
rea la măsuri efective de dezar
mare. în primul rînd de dezarma
re nucleară, pentru reglementarea 

de încordare și 
pe cale 
pentru

pașnica, 
așezarea 
state pe 
egalități

■tuturor stărilor 
conflict numai 
prin tratative, 
fermă a relațiilor dintre 
baza principiilor deplinei 
in drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc, renunțării 
la forță și la amenințarea cu folo
sirea forței.

Președintele Daniel Toroitich 
arap Moi a subliniat înalta- 
apreciere de care se bucură în 
Kenya acțiunile și inițiativele în
treprinse de România, de președin
tele Nicolae Ceaușescu în vederea 
înfăptuirii dezarmării și instaură
rii unei păci trainice în lume.

în cadrul convorbirilor s-a rele
vat necesitatea soluționării globale 
a problemelor subdezvoltării 

edificării unei noi ordini economi
ce mondiale, întemeiată pe deplină 
egalitate și echitate în relațiile 
dintre state.

A fost exprimată solidaritatea cu 
lupta popoarelor africane împotri
va colonialismului și neocolonialis- 
niului. a politicii rasiste, de apart
heid, pentru apărarea și consoli
darea independenței naționale, 
pentru dezvoltarea lor liberă, de 
sine stătătoare, pe calea progresu
lui economic și social. A fost re
afirmat, in acest context, sprijinul 
actiy cu lupta poporului namibian. 
sub conducerea S.W.A.P.O., pentru 
dobîndirea independenței Na
mibiei.

S-a reliefat faptul că în rezol
varea problemelor complexe ce 
confruntă omenirea un rol însem
nat revine țărilor mici și mijlocii, 
țărilor în curs de dezvoltare, care 
constituie marea majoritate a lu
mii și sint direct interesate întivo 
politică de colaborare și pace.

Convorbirile au loc într-o at
mosferă de caldă prietenie, de sti
mă și înțelegere reciprocă.
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Noul an de învățămînt - sub exigența calității Mărturii elocvente
Un larg orizont de acțiune

și de răspundere
ale mesajului umanist al artei

bogat și 
o selecție 
inmânun- 
toate do
si răspun-

de

Lucrările recentului Congres al 
educației politice și culturii socia
liste, in consens cu documentele 
fundamentale ale partidului și statu
lui nostru referitoare la formarea 
multilaterală a tinerei generații, au 
dat o nouă expresie necesității înnoi
rilor calitative în viața școlii de toa
te gradele, transformării fiecărei 
unități de tnvățămint intr-un factor 
de înaltă exigență și autoexigență cu 
privire la pregătirea tineretului, de 
întărire a spiritului patriotic și revo
luționar in întreaga activitate șco
lară și universitară. Toate aceste ce
rințe se alcătuiesc acum intr-un mo
bilizator program de acțiune și, dată 
fiind etapa de pregătire a noului an 
de invățămint, ele dobindesc o actua
litate imediată, astfel incit sporul 
substanțial de calitate, pe care în- 
ireaga noastră dezvoltare social-eco- 
nomică il reclamă din partea învă- 
țămîntului, să poată fi perceput încă 
din prima etapă a anului 1987—1988.

Și este bine cunoscut că. în dome- 
' niul învățămintului superior, obiec

tivul de căpetenie se identifică în 
pregătirea tuturor studenților ln- 
tr-un larg orizont de cunoștințe, în
temeiate pe cele mai noi cuceriri 
științifice și de cultură, in formarea 
lor ca specialiști de înaltă compe
tență care să perfecționeze mediul 
social in care lucrează, autoperfec- 
1ionindu-se necontenit. Ceea ce pre
supune, o dată cu inițierea temeini
că a studenților în utilizarea curentă 
a tehnicilor moderne, aprofundarea 
superioară a tuturor disciplinelor 
universitare fundamentale sau de 
specialitate, astfel incit întreg acest 
proces de stăpînire a fondului cla
sic și modern de informații să con
ducă spre o amplă și mereu îm- 

, prospătată disponibilitate spirituală 
care să-i asigure specialistului de 
orice profil un grad înalt de adapta
bilitate la exigențele viitorului, me
reu sporite și in mare parte impre
vizibile astăzi. Ceea ce presupune, de 
asemenea, ca structurile universitare, 
îndeosebi planurile și programele de 
învățămînt. să fie permanent perfec
ționate, receptive și suple, deschise 
ideilor științifice și tehnice, practici
lor superioare apărute intre timp, 

: astfel incit valorificarea tuturor aces- 
; fora să se efectueze nu linear și con- 
, junctural. ci prin sinteze succesive, 
: operate de fiecare dată cu restructu- 
' rarea calitativă a viziunii universi- 
j tare de ansamblu, și prin perfecțio- 
i narea, în strinsă conexiune, a pre- 
! dării tuturor disciplinelor din învăță- 
1 mîntul superior.

Din perspectiva acestor cerințe, 
' cristalizate firesc in însuși procesul 
i de colaborare statornică dintre in- 
! vățămîntul superior, cercetare și pro- 
I ducție, noul an universitar se pre- 
' zintă la start eu o țdenUtațg. bine 
! marcață. Mare parte din planurile 

și programele sale de tnvățămint 
reflectă acum stadiul superior al 

’ cercetărilor de profil efectuate jn. 
i procesul de integrare, viziunea lor 
' interdisciplinary -și prospectivă este 
i mai accentuată, eforturile de ansam- 
! blu pentru formarea și perfecțio- 
' narea pregătirii specialiștilor întru-

nesc un cadra mai'unitar și mai sis
tematic, înseși tehnicile didactice 
universitare se anunță îmbunătățite 
cel puțin prin tendința de mutare a 
centrului de greutate din spațiul ex
clusiv expozitiv în cel al dezbaterii 
cu participarea mai activă și mai 
substanțială a studenților. Și tot ca o . 
măsură pozitivă se cuvine reținut 
faptul că izvorul acestor îmbunătățiri, 
sub semnul cărora începe noul an 
universitar, se situează in cuprinsul 
analizelor și consfătuirilor succesive, 
statornicite de departamentul învă- 
tămîntului superior, cu participarea 
inclusiv a specialiștilor din 
tare, din producție și a 
studențești, ca practici curente intra 
adecvarea măsurilor de perfecționare 
la exigențele sociale actuale și de 
perspectivă.

Unele dintre cele mai recente 
analize și consfătuiri de acest gen, 
elocvente îndeosebi pentru modul 
cum dezideratele lor se răsfring asu
pra noului an 1987—1988, au avut ca 
temă „Predarea cunoștințelor de 
electronică, automatică și tehnică de 
calcul la facultăți tehnice cu alte 
specializări" și „Pregătirea studen
ților din toate profilurile tehnice in 
domeniul calității și fiabilității pro
duselor". Deși initiate ca urmare a 
unor acțiuni de mai largă cuprinde
re, desfășurate la nivel central și 
incluzind principale unități econo
mice și institute științifice de profil, 
semnificativ este că analizele, con
sfătuirile de genul celor amintite nu 
s-au mai limitat, ca intr-o etapă 
mai veche, la evidențierea faptului 
îndeobște cunoscut cum că „Invăță- 
mîntul are un rol hotăritor in pregă
tirea forței de muncă", ci au prile
juit observații și concluzii de per
spectivă, concretizate ■ în măsuri 
concrete de perfecționare a învăță- 
mtntulut. ale căror termene de 
aplicară sint circumscrise anului uni
versitar 1987—1988. ’Bunăoară, măsu
rile elaborate pe baza analizei pri
vind pregătirea studenților în dome
niul calității și fiabilității produse
lor vizează Îmbunătățirea planurilor 
de învățămînt ce se vor aplica in 
anul 1987—1988, elaborarea de pro
grame analitice unitare pe profiluri 
(specializări) și mai buna lor core
lare pe verticală, alcătuirea de co
lective interuniversitare pentru 
elaborarea de materiale didactice, 
intr-o concepție unitară și accentuat 
funcțională, lărgirea planurilor de 
cercetare științifică ale catedrelor în 
sensul cuprinderii mai multor pro- 

. bleme legate de calitatea și fiabili
tatea produselor, sporirea ponderii . 
temelor cu acest profil în elaborarea 
lucrărilor de diplomă ale studenților 
și în programul cursurilor postuni
versitare etc. Și tot astfel, în urma 
consfătuirii cu tema „predarea., cp-, 
rioștințelor de electronică, automati
că și tehnică de calcul Ia facultăți 
tehnice cu alte specializări", >au fost 
adoptate o seamă de îmbunătățiri a 
căror scadență se integrează în anul 
universitar 1987—1988. Programele 
analitice ale cursurilor de electro
nică. automatică și tehnică de calcul, 
care se predau la alte specializări,

cerce-
asociațiilor

de bază
disciplinei, prezentate mai

. vor conține problemele
ale
ales prin modelele și .funcțiile care 
le pot asigura blocurile electro
nice. Se urmărește astfel pregătirea 
unui inginer care să cunoască posi
bilitățile actuale ale electronicii, 
automaticii și tehnicii de calcul, in 
domeniul său de specializare și for
marea unui limbaj adecvat, prin 
care specialistul să poată comunica 
ușor cu cei ce realizează aparatura 

. respectivă. în schimb, disciplinele de 
specialitate de profil care urmează 
cursurilor de electronică, automatică 
și tehnică de calcul vor conține in 
mod constant și integrată firesc pro
iectarea asistată de calculator a echi
pamentelor, proceselor și tehnologii
lor specifice profilului și specializă
rii respective. Pentru ca disciplinele 
de specialitate de la profilurile ne
electronice să se refere la proiectarea 
utilajelor, echipamentelor, tehnologii
lor lor specifice, incluzind cunoștințe 
de electronică, automatizări și tehni
că de calcul, s-au alcătuit colective 
mixte avînd drept scop îmbunătăți
rea programelor universitare. De 
asemenea, un accent deosebit va fi 
pus in noul an și pe extinderea co
laborării, în cadrul contractelor de 
cercetare științifică, dintre catedrele 
de electronică, automatizări, calcu
latoare și catedrele de alte profiluri 
sau specializări.

Și asemenea exemplificări, referi
toare la măsurile de perfecționare 
adoptate la nivel departamental, ar 
putea continua. Ele atestă, cum amin
team, caracterul binevenit al anali
zelor și consfătuirilor succesive pri
vitoare la starea reală a invătămin- 
tului nostru superior, la exigentele 
mereu sporite ce se răsfring asupra 
lui și la posibilitățile sale de imbu

nătătire. de la o etapă la alta. Iar 
sub acest raport, planurile de ma
suri adoptate succesiv configurează 
potențialul de perfecționare al scolii 
noastre superioare, direcțiile sale de 
modernizare și de sporire a efica
cității sale sociale. dar pentru ca 
toate aceste planuri dc măsuri să 
prindă cu adevărat viată in unități 
optime de timp si de spațiu e nevoie 
de inițiative creatoare și de eforturi 
susținute la nivelul întregului corp 
profesoral și al studenților. Intr-a
devăr. in realizarea mărețului obiec
tiv de formare a viitorilor specialiști 
ca factori de ridicare permanentă a 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor. de sporire a ponderii elec
tronicii. automaticii și tehnicii de 
calcul in desfășurarea proceselor in
dustriale. măsurile de îmbunătățire 
circumscrise predării acestor disci
pline, oricît de importante 
alcătuirea lor intimă, s-ar 
nu la cel mai înalt nivel de 
cită vreme n-ar fi sprijinite 
turi sistematice, unitare și 
nite de perfecționare a predării tu
turor disciplinelor universitare, de 
situare a intregului climat de gîn- 
dire. de muncă din învătămintul su
perior pe coordonatele . calității, de 
instituire a exigenței și autoexigen- 
tei drept cei dinții factori modela
tori ai conștiinței tuturor celor ce-și 
desfășoară activitatea in amfiteatre 
și laboratoare.

Iar din acest punct de vedere, ori
zontul de acțiune și de răspundere 
al profesorilor și studenților in noul 
an universitar, anul care începe in 
preajma Conferinței . Naționale a 
partidului, este mai amplu decit ori- 
cind.

ar fi in 
consuma 
eficientă 
de efor- 
neconte-

care i-a format. Este ceea 
ce ne-au sugerat, si vio
loncelistele Maria Ceai- 
kovskaia si Victoria la- 
gling. si Edward Graci 
(elev al lui David 
Oistracb). si Pavel Kogan 
(care, si el. schimbă cu 
ușurință arcușul viorii cu 
bagheta). și pianista 
Nina Kogan.

Deschiderea spre te
zaurul simfonic, instru
mental si de operă uni
versal. valorile componis
ticii sovietice, si mai ales 
cele ale artei interpreta
tive actuale, s-au re
găsit si in ofertele „De
cadei discului sovietic" 
(de la magazinul „Muzi
ca").

Cum era si firesc, de o 
largă audientă s-au bucu
rat spectacolele ..Ansam
blului de estradă", care, 
a cucerit simpatia unani
mă prin plasticitatea, 
fantezia si dinamismul 
montării prin ritmurile 
vii. antrenante sau cele 
nostalgice ale melodiilor, 
prin farmecul si nervul 
internretilor — printre 
care atit de popularii 
Laima Vaikule talent 
multilateral. Emin Ba
baev. Irina Malghina Ș.a.

La ..Zilele culturii so
vietice în România" este 
prezentă si cea de-a 7-a 
artă : o retrospectivă {în
soțită de o, expoziție de 
afișe cinematografice), 
care grupează pelicule 
devenite antologice :, pen
tru mesaiul de pace al 
filmului de război (de la 
..Balada soldatului" la 
„Du-te și vezi" a lui Elem 
Klimov încununat cu 
Marele Premiu la Festi
valul do la Moscova din 
1983) : pentru vigoarea cu 
care cinematografia so
vietică dă relief ipostaze
lor eroului contemporan, 
caldei sale omenii, sim
țului său de responsabili
tate. efortului său de au- 
todeoăsire. aspirațiilor 
sale („Comunistul". ..Via
ta particulară") : pentru 
forța evocării universului 
interior, a 
sibilitate. 
dăruire! a 
rezistentă 
destinului a omului („A- 
mintirea unei mari iu
biri") : pentru cursivita
tea narațiunilor, adevărul 
și dramatismul situațiilor, 
autenticitatea detaliilor, 
pentru resursele ideatice 
si emoționale.

Efervescenta spirituală 
si mesaiul de prietenie al 
„Zilelor culturii sovietice 
in România" s-au între
git si prin schimbul ,de 
opinii sl contactele rod
nice dintre creatori, fa
vorizate cu deosebire de 
mesele rotunde consacra
te orientărilor teatrului 
contemporan, filmului de 
actualitate, aspectelor si 
valorilor muzicii sovieti
ce contemporane — găz
duite de A.T.M.. Uniunea 
cineaștilor si Uniunea 
compozitorilor — la care 
au participat membrii de
legațiilor sovietice, crea
tori artiști si critici ro
mâni. .

exceptionala formație 
cameră ..Virtuozii Mosco
vei". condusă de Vladimir 
Spivakov. Sint prezenti in 
tara noastră, cu acest pri
lej. artiști ai poporului și 
artiști emeriti ai U.R.S.S., 
sau ai republicilor unio
nale. cistigâtori ai unor 
prestigioase concursuri 
internaționale. care se 
bucură de o caldă apre
ciere din partea publicu
lui sovietic 
binecunoscut 
tenta, pentru 
tea sa fată 
Datorită acestui 
sălile de spectacole, incin
tele muzeelor se dove
desc. nu o dată, neincă- 
pătoare. iar lansarea căr
ților de proză si poezie, 
știință si tehnică sau a 
discurilor se transformă 
intr-un eveniment. Eloc
vent pentru activitatea 
editorială : la Biblioteca 
centrală universitară a 
avut loc inaugurarea unei

Un program 
variat, atestind 
semnificativă, 
chind aproape 
meniilc culturii
Zind unor numeroase pre
ocupări și profunde nece
sități spirituale. Aceste 
caracteristici fac din Zi
lele culturii sovietice in 
România (care au ln- 
cepu( pe ? septembrie si 
urmează să se încheie pe 
12 ale lunii) o manifes
tare deosebită.

Organizate cu ocazia 
celei de-a 70-a aniversări 
a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie. „Zi
lele culturii sovietice" au 
darul de a evoca eveni
mentul istoric de la 7 No
iembrie. ecoul și semnifi
cația acestuia in actuali
tate. La Muzeul de isto
rie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare 
și democratice din Româ
nia a fost deschisă ex
poziția ..Lenin. Octom
brie. contemporaneitate". 
Se regăsesc aici mărturii 
despre evenimentele de 
acum șapte decenii, dar 
și aspecte ale dezvoltă
rii economico-sociaje a 
U.R.S.S., ale realizărilor 
obținute sub conducerea 
P.C.U.S. de către oamenii 
muncii din Uniunea So
vietică. Sint înfățișate, 
totodată, bunele relații de 
colaborare dintre partide
le. țările si popoarele 
noastre, in dezvoltarea 
cărora un rol deosebit il 
au intilnirile dintre tova
rășul Nicolae Ceauseșcu, 
secretar general al Parti-, 
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, și to
varășul Mihail Sergheevici 
Gorbacidv. secretar gene
ra! al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.

Decada omagială se 
constituie intr-o imagine 
concludentă a orientărilor 
programatice ale culturii 
sovietice actuale, a valo
rilor clasice si cu deose
bire contemporane pe 
care le propune, ca si a 
talentelor care o animă : 
creatori si artiști consa- 
crati. apreciati in întrea
ga lume și binecunoscuți 
si la noi. artiști tineri, a 
căror vitalitate continuă 
energic si împrospătează 
tradiția. explorind. în 
forme specifice, o dată 
cu universul omului con
temporan. forme, ale 
presivitătii moderne.

Afișul manifestării, 
mărită deopotrivă in 
pitală. la Timisoara 
Cluj-Napoca. la Tirgu 
Mureș si Pitești. Ia Rîm- 
nicu Vîlcea. Satti Mare și 
Bacău. Ia Giurgiu. Plo
iești și Galați, pe litoralul 
Mării Negre etc., include 
solii din foarte multe do
menii. ilustrind o amplă 
paletă de genuri 
ce. susținute de 
bluri reputate.
centenara orchestră de in
strumente populare ruse 
„V. V. Andreev" — a Ra- 
diotelevlziunii din Lenin
grad. grupul de balet cla
sic din Moscova, ansam
blul de estradă si, desi
gur, nu in ultimul rind.

— public 
pentru ape- 
receotivita- 
de cultură, 

public,

i

pre-
Vik-

ca de o artă în care di
namismul corpului — tra- 
ducind mișcarea interi
oară — sugerează înălța
rea unei flăcări, ca de o 
artă. care, adresîndu-se 
nu doar privirii, ci și 
imaginației, și dind im
presia de ireal, nare si
nonimă zborului. Evo- 
luind în roluri lirice sau 
dramatice. ..stele" 
cum Olga Pavlova.
tor Kasațki. Galina Șlea- 
pina. Tatiana Palii. Ga
lina Stepanenko. Ilghiz 
Galimullin și alții, tem
peramente puternice, do
tate cu o tehnică desăvir- 
șltă (formată nu doar la 
școala din Moscova și din 
Leningrad. ci și in Baku, 
Perm.
fost la 
faime : 
au unit 
nire a dansului cu expre
sivitatea. personalitatea 
individuală cu stilul, prin 
felul in care au făcut ca

Novosibirsk)? au 
inăltimea acestei 
prin felul in care 
desăvirsita stăpi-

„ZILELE CULTURII
SOVIETICE"

de carte. Am 
cu acest prilej 
..Opere alese", 
de tovarășul

mișcarea să oară muzică 
— sugerind stări de gra
ție și sublim. Momente 
de visare si altele de gra
vitate si reflecție... Acor
durile de seninătate si 
puritate celestă sau dim
potrivă. evocind tumul
tul,- zbaterea umană... 
Pasaje de zbucium inte
rior și unele exaltind vo
cația prometeică a omu
lui. setea sa de comuni
care. dorința sa de nriete- 
nie. nevoia sa imperioasă 
de oace — singurul 
„timo" al vieții, al zidirii 
si creației.

Sint acestea stări de 
meditație si trăire emo
țională oe s-au insinuat 
firesc, tn sălile de con
certe și de operă, acolo 
unde au răsunat lucrări 
de Bach. Mozart. Beetho
ven, Schumann. Ceaikov- 
ski. Rahmaninov. Proko
fiev. Sostakovici. Hacea- 
turian, Hrennikov ș.a. 
sau onere de Gliick. Mo
zart. Verdi, Puccini, Glin
ka ș.a. Și aceasta — fie 
că e vorba de recitalurile 
unor „voci de aur", pre
cum soprana Maria Bie- 
su. cu vocea ei tulbură
toare. cu un timbra apar
te. cu acea capacitate ne
obișnuită de a emite su
netele ce au adus emi
nentei cîntărete. profesoa
ră la Conservatorul din 
Chișinău. și titlul de „cea 
mai bună Cio Cio San din 
lume" : fie că ne gindim 
la basul Paata Burciu- 
ladze din R.S.S. Gruzină, 
la tenorul Virgilius No- 
reika. președintele Socie
tății teatrale lituaniene, 

ori la baritonul Igor Mo
rozov de la ..Balsoi".

Ca Întotdeauna cind 
numărul si prestigiul so
liștilor vocali si instru
mentali sînt atit de înalte, 
ei depun mărturie, din
colo de harul propriu, 
despre prestigiul scolii

expoziții 
întilnit 
volumul 
semnat 
Nicolae Ceausescu si apă
rut in acest an. ca și lu
crări ale lui M. S, Gorbă- 
ciov. De asemenea, im
portante alte lucrări de 
literatură social-oolitică. 
tehnico-știintifică. Am re
găsit in varii colecții ope
re clasice și contemporane 
(de la Gogol. Tolstoi. Ce- 
hov la Bulgakov, Solohov, 
la C. Aitmatov. V. Ras
putin. Al. Vampilov. Al. 
Ghelman, Evtușenko, Vos- 
nesenski ș.a.) dintre care 
multe au fost tradu
se. nu o dată, la noi. 
Totodată, un recital de 
poezie organizat de Uniu
nea scriitorilor a dat 
glas unor pagini de refe
rință ale liricii sovietice. 
In incinta B.C.U. a fost 
găzduită i 
a avut 
realizări 
direcții 
sovietice.

Vernisajul
de artă plastică a tineri* 
lor artiști din U.R.S.S." 
(de la Sala Dalles) a atras 
atenția asupra unei ge
nerații de plasțicieni ca
racterizate prin căutări 
pline de îndrăzneală, dar. 
mai ales, cristalizări, in
terpretări ale realităților 
și perspectivelor umane 
contemporane, prin pro
puneri stilistice si temati
ce remarcabile.

Cum era de așteptat, 
deosebit de impresionantă 
a fost evoluția Grupului 
de balet clasic din Mosco
va (condus de Natalia 
Kasatkina și Vladimir 
Vasiliev). Faima baletelor 
lui Diaghilev, nume ca 
Nijfnski. Anna Pavlova, 
apoi Galina Ulanova, 
Maia Plisețkaia. Ec. Ma
ximova au făcut să se 
vorbească de coregrafie

t Vcărturarului

Mihai IORDANESCU

ex-

artisti-
ansam- 
nrecum

ur- 
Ca- 

si

CONSEMNĂRI

Prezența

„Cetățean de onoare al galaxiei 
Gutenberg, al acelei galaxii care 
poartă semnul distinctiv al civiliza
ției noastre, cartea, academicianul 
Șerban Cioculescu n-a dezmințit 
niciodată această apartenență, a- 
firmată cu o mindrie suverană" — 
scria Zoe Dumitrescu-Bușulenga. 
intr-o schiță de portret dedicată 
decanului criticii Si istoriei noastre 
literare. Mare cărturar și om de o 
impunătoare tinută morală, exem
plu de vitalitate intelectuală, auto
rul „Vieții lui I.L. Caragiale" se 
declară, la 85 de ani, „un robit" al 
cărților, „nu un produs — dar un 
robit benevol — care nu-și dorește 
emanciparea. Știi că libertatea a 
fost definită 
leasă. Pentru mine, 
condiția libertății. Sau necesitatea 
înțeleasă".

Admirabilă mărturie a Încrederii 
în puterea cărții de valoaqe, din 
care, cu o rară și nedezmințită 
consecvență, criticul a știut să facă 
instrumentul cel mai deplin de cu
noaștere și comunicare rațională 1 
Ea definește, de altfel, profilul in
telectual și moral al unui umanist 
autentic, spirit eminamente laic și 
funciar democratic, capabil să În
țeleagă și să respecte valorile ge
niului uman ori de unde ar veni. 
„Care este omul care vă place cel 
mai mult ?“ — il întreabă George 
Arion in interviul publicat în 
„Flacăra" (nr. 36-din 4 septembrie). 
„Orice muncitor care își face lucrul 
nu numai conștiincios, dar și cu 
plăcere. Rolul fiecărui om al mun
cii este să-și iubească sectorul său 
de activitate și să se gindească la 
sporirea patrimoniului național. 
Sint banalități, nu-i așa. dar nu e 
mai puțin adevărat că nu văd un 
om de cultură absorbit exclusiv de 
ambiția de a se afirma și de a fi 
admirat. Omul de cultură nu poate 
fi un cabotin. Laboratorul lui. ori
care ar fi, etimologicește, locul lui 
de muncă, este ca un loc sacru. De 
altfel, singurul misticism pe care-1 
admit este acela al cultului muncii. 
Datorită căruia omenirea, în puți
ne milenii, a realizat pe plan spi
ritual mai mult decit a realizat 
universul pe plan material". Din 
acest unghi, omul exemplar este, 
pentru Șerban Cioculescu. „Un om 
care-și vede de treabă. Și care își 
face lucrul conștiincios. La locul 
de muncă pe care și l-a ales sau 
i-a fost impus de curgerea vieții. 
Exemplar mi se pare omul care 
muncește cu, plăcere și găsește sa
tisfacție în rodul muncii lui".

Om cu o mare putere de muncă 
și cărturar însetat de cunoaștere, 
criticul rămîne un adept al perfec-

ca necesitate înte- 
lectura este

țiunii ca ideal permanent. De aceea: 
..Nu sint un model. Nu mă socot 
exemplar. Cind mi s-a spus că sînt 
un clasic in viață am ris. Nu m-am 
împăunat. Clasicitatea cuiva im
plică o perspectivă în timp. Cine 
nu dorește .să fie intr-adevăr un 
clasic, considerat ca atare de pos
teritate ? Contemporanii insă n-au 
căderea să proclame clasici scrii
tori in viată". Din unghiul ace
leiași judecăți întemeiate pe rațiu
ne și bun simț : „O carte nu tre
buie să' fie perfectă. Perfecțiunea 
se poate realiza și în mediocrita
te. O carte bună poate fi și imper
fectă. Dar să intereseze și să placă. 
Sigur, idealul meu este cel clasic. 
De echilibru, de armonie, de nor
mă. de inteligibilitate. de fond o- 
menesc profund, de răspunsuri la 
întrebările fundametale ale omu
lui și ale societății. Cind o aseme
nea carte împlinește măcar o parte 
din aceste condiții, ea este o carte 
bună. Dar, din 
zece cărți nu 
cerințe".

Afirmindu-și 
țiunea . ,
omului de a-și făuri o soartă mai 
bună în viitor, cărturarul umanist 
consideră că „veacul al XXI-lea 
va fi, desigur, centru om. mai 
binefăcător decit al nostru. Se vor 
găsi leacuri la boli astăzi incura
bile, se vor găsi, poate, mijloace 
suficiente de alimentare față de 
prodigioasa suprapopulație care se 
întrevede. Cred că omului nu-i e 
nimic imposibil. Mai cred că seco
lul viitor nu va mai oferi scanda
loase denivelări de ordin economic 
intre indivizi și între popoare. 
După cum vezi, bătrinețea nu mă 
mizantropizează. De aceea mai 
cred și că oamenii buni și drepți 
sînt mai numeroși decit cei răi și 
ticăloși".

Formarea omului, dezvoltarea 
tineretului pe toate planurile con
stituie obiective sociale prioritare 
căci „grija pentru fiecare mlădiță 
omenească nou apărută are o mare 
importanță pentru viitorul umani
tății. tn această privință țara 
noastră este pe un drum al pro
gresului. Roadele se vor vedea cu 
fiecare generație nouă".

Cărturarul care este .acad. Șerban 
Cioculescu se afirmă ca o prezentă 
vitalizantă în viata noastră litera
ră și culturală, iar opiniile și ati
tudinile sale în actualitate definesc 
o personalitate ce întrunește cali
tățile exemplare ale omului de 
cultură român, profund implicat în 
destinul vieții poporului, al crea
ției «ale spirituale.

20.00 Telejurnal
20,15 în lumina orientărilor șl sar

cinilor subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceanșescu la Congresul 
educației politice și culturi! so
cialiste • O înaltă conștiință so
cialistă, patriotică si rgvolutlona-

păcate, 
corespund

nouă din 
acestor

Încrederea
universală", In

in „ra- 
puterea

M. COSTEA

Cu puțină bunăvoință...
Recent am vizitat o 

microferma zootehni
că — a Uniunii jude
țene a cooperativelor 
de producție, achiziții 
și desfacere a mărfu
rilor. UJECOOP — din 

. Buzău. Nu e. cum 
s-ar putea crede, am
plasată pe lingă o 
cantină, nici pe lingă 
o altă unitate econo
mică sau de consum. 
Microferma respecti
vă este a depozitului 
de mărfuri al coopera
ției. Ce și cite, ani
male se găseau in 
microferma respecti
vă ? 21 de vaci cu 
lapte, 12 juninci și 20 
de viței, 40 de porci 
și peste 4 000 de păsări. 
O turmă intreagă de 
animale și o adevărată 
crescătorie de păsări 
pe lingă un depozit 
Nu se poate să nu-ți 
pui citeva întrebări :
• Unde sint adă

postite aceste anima
le ? Răspuns : tn 
posturi ușoare și

adă- 
ief-

tine, construite de coo
peratori din materiale 
rezultate de la demo
lări, din materiale re- 
folosibile.

• Cu ce sint hră-' 
nite vitele și păsările 
respective ? Răspuns : 
Cu nutrețul obținut 
de pe cele 8 hectare 
de pămint, pină mai 
acum 2 ani nefertil, 
devenit groapa de gu
noi a 
siliul 
dat. 
UJECOOP-ului. 
după cum 
produce. Și

• Cine 
animalele ? 
ședințele 
am primit 
..Firește, nu altcineva 
decit lucrătorii 
pozitului".

Exemplul bun se 
pare că e molipsitor : 
in județul Buzău coo
perativele de produc
ție, achiziții și desfa- 

a mărfurilor 
anual 2 000 de

orașului. Con- 
popular l-a 

In folosință 
St. 

te vede, 
încă mult.
îngrijește 

De la pre- 
UJECOOP 

răspunsul •'
de-

cere 
cresc

porci fi 5 000 de pă
sări. Cum ? După ace
leași metode folosite 
de depozitul de măr
furi 
care 
aa : 
lor 
culturile 
unde primesc o 
parte de furaje pentru 
animale. Aflăm de la 
conducerea Uniunii 
județene a cooperati
velor de producție, 
achiziții si desfacere a 
mărfurilor că nu toa
te unitățile au f 
tot ce le stă In 
tință să . dezvolte 
continuare acest 
ie sectii-anexâ, 
multă ..materie 
mă" pentru creșterea 
animalelor se pierde. 
Că, dacă s-ar mani
festa mai mult interes 
din partea cooperati
velor comunale, numă
rul de ' păsări și porci 
ar putea fi dublat.

din Buzău. La 
te poate adău- 
munca membri- 
cooperatori 

duble.
la 
de 

cotă

făcut 
pu- 

in 
tip 
că 

pri

Gh. GRAURE

Simple omisiuni?
știe.Dună cum se 

raporturile dintre be
neficiarii unor lucrări 
si întreprinderile pres
tatoare de servicii că
tre populație sînt re
glementate prin con
tractul încheiat intre 
părți. Acest contract 
obligă prestatorul de 
servicii să execute lu
crarea solicitată . de 
beneficiar, iar benefi
ciarul. la rindul său. 
este dator să achite

valoarea devizului în
tocmit.

Din păcate, in nu 
puține cazuri. între
prinderile de prestări- 
servicii sînt preocu
pate mai mult de în
tocmirea devizelor si 
încasarea banilor de 
ia oetăteni si mai pu
țin de executarea lu
crărilor. Cum 
plică acest 
contracte 
stipulate si 
de începere

se ex- 
fapt ? In 
nu sînt 
termenele 
si termi-

nare a lucrărilor. O o- 
mis.une care, de ce'.e 
ma> multe ori. ii poar
tă oe cetățeni oe dru
muri, Pierzi nd ore si 
zile ■ din timpul lor. 
pentru a afla de ce nu 
incep sau nu se ter
mină lucrările achita
te si pentru care au 
încheiat contracte de 
execuție.

Dar iată două exem
ple din cele mai re
cente semnalate re
dacției.

stării de sen- 
eenerozitato. 

capacității de 
la capriciile

si o expoziție ce 
darul

si.
ale

să evoce 
implicit, 

arhitecturii
„Expozi ției

Natalia STANCU

20,30

20,50

. 21.50
22.00

re-• ■Bulgaria azi. „Sofia '87 
portaj (color)
Film serial (colori : ,.E timpul să 
pornim". Producție a Televiziunii 
din R.P. - •
țară. Cu : Kosta Tonev.
Radeva, Valentin Gagiokov, 
r a Kavarglkova. Ștefan Danailov. 
El.fană Popova. Nevena Kokanova. 
Rcsla : Nedelcfo Cernev. Episodul
• : Clnd vara «e duce
Telelurnal
închiderea. programului

Bulgaria. Premieră 
Emilia

Ma-

ne cinema

Mihail Scârlăteșcu, 
din str. Alex. Moghio- 
roș nr. 15, bl. E 9. ap. 
33 din Capitală, a a- 
chitat anul trecut (Ia 
9 iunie) Întreprinderii 
de prestări servicii 
(eu chitanța nr. 200173) 
suma de 17 586 lei 
pentru o lucrare (con
form contractului nr. 
338). ..De abia după 10 
luni de la acea dată
— ne scrie cetățeanul
— au venit meseriașii 
să inceană treaba. Au 
venit citeva zile, ca să 
„deschidă" lucrarea, 
după oare s-au făcut 
nevăzuti 
revenit 
ziua de 
de mai

si n-au mai 
nici oină in 
azi. Am fost 
multe ori in

audientă Ia conduce
rea întreprinderii, dar 
toate demersurile mele 
s-au soldat cu simple 
promisiuni. Abia acum 
m-am convins de spu
sele altor cetățeni, 
care, la fel ca mine, 
au olătit devizele la 
I.P.S.. după care au 
tot așteptat meseriașii 
«ă le facă lucrările".

Despre un caz ase
mănător ne scrie si 
comitetul asociației 
de locatari de Ia blo
cul 13. din strada Ar
mata Poporului nr. 14, 
din sectorul 5. ..Cu 
chitanțele nr. 194863 s| 
194874 din august 1986 
am achitat la centrul 
S.G.L., din subordimăa

ICRAL Giulești, suma 
de 17 481. dreot avans 
oentru un deviz de 
zugrăvire a unei scări 
de la bloc. Timo de 
un an. ICRAL-ul a 
rulat banii cetățenilor 
!n interesul întreprin
derii. dar lucrarea tot 
n-a făcut-o !“

Să nu existe o mo
dalitate de a-i trage 
Ia răsoundere oe 
contractantei 
care
..sacii 
dică 
de la
se mai interesează de 
lucrările clătite ?

răspundere 
„uituci", 

dună oe-si văd 
in cărată" (a- 

tncaseazâ banii 
beneficiari) nu

Dumitru MANOLE

Ceasuri în suferință
Pe Calea Griviței. In 

apropierea depoului do 
locomotive. funcțio
nează un centru de di
rijare a rețelelor elec
trice din cadrul I.T.B. 
Nimic deosebit in în
fățișarea acestei clă
diri. cu o singură ex
cepție : un ceas insta
lat pe fațadă. Pentru 
călătorii din mijloace
le de transport in co
mun ori pentru simplii 
locuitori ai cartierului, 
ceasul acesta n-a fost, 
pină
obiect indiferent.
in șir. el a indicat ..la 
secundă" ora exactă. 
Printr-un gest, deve
nit reflex, trecătorii 
tși potriveau ornicele 
după ceasul I.T.B. Din 
păcate, de la o vreme, 
ceasul a căzut... in su
ferință, acele sale in- 
vîrtindu-se capricios, 
cu un decalaj de mai 
multe ore — înainte

nu demult, un 
Ani

sau fnapoi — tn raport 
cu timpul real.

Interesindu-ne de 
cauzele „suferinței", 
aflăm că respectivul 
ceas are un „frate", 
așezat, in spatele celui 
de la stradă. ,.' 
care îi transmite, 
exactă. Numai că sis
temul 
funcționează 
tuos și, in loc de ..ora 
exactă", ii transmite 
„ore inexacte". „S-a 
considerat (de către 
cine ?! — n.n.) că oro
logiul dinspre stradă 
nu mai e necesar — 
ne-a explicat un re
prezentant al I.T.B.- 
ului — care a adăugat 
că cei de la «-Atelierul 
ceasuri»; obligați prin 
natura sarcinilor de 
serviciu să întrețină 
bunul mers al crono- 
metrelor I.T.B., nu 
prea pot fi găsiți, de-

frate"
... ora

de transmisie
defec-

oarece «sînt mai toată 
ziua pe teren-".

Sincer vorbind, nu 
știm cit d'e adevărată 
este această afirmație, 
din moment ce. fiind 
mereu „pe teren", res
pectivii meseriași n-au 
trecut și pe la ceasul 
cu pricina (și care e 
„în suferință" de ani 
de zile). Sau pe la 
ceasul din chiar curtea 
depoului „Bucureștii 
Noi", care de luni de 
zile a intepenit la „10 
și 5". Oare șă nu se 
găsească o zi „de te
ren'1 și pentru aceste 
ceasuri în suferință ? 
Mai ales că. apartt- 
nind de I.T.B., ceasu
rile capătă și o sem
nificație suplimentară 
ce ar trebui să tină de 
,firma" întreprinderii: 
punctualitatea.

Dan-Vasile 
GRADINA RU

DRUMUL SA- '
: 19

COTROCENT

«I la
9; ti; 13; 15

mare : GIU-
17.IS:

Bachus : PACEA
13: IS: n: 19

© B. D. intră in acțiune : GRtVITA 
(17 08 58) — 9; 11.15; 13.30; 15.45: 18: 20
• Pădurea de fagi : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20
© A doua variantă :
RTI (3128 13) — 13: 17
• Anotimpul iubirii :
(49 48 48) — 15 ; 17: 19
© R. D. la munte 
LESTI (17 55 46) —
19.30
© Secretul iui
(71 30 85) — 9: 11:
© Și viață, șl lacrimi, și dragoste 
(„Retrospectiva filmului sovietic*4) : 
STUDIO (59 53 15) 9.30; 11,30; 13.30;
15.30: 17.30: 19.30
© Calculatorul mărturisește : MUN
CA (21 50 97) — 19
© Păcală: PROGRESUL (23 94 10) — 
15; 18
© iartă-mă ! TTMPURI NOI
9; ‘ ‘ “ •" "
© Medalion Alain Delon :
(1186 25) - 9: 11.30: 14; 17;
• Acțiunea Topolino : VICTORIA 
(16 28 79) - 9; 1 1,15: )3.30: 15.45: 18: 20 
© Medalion Peter O’Toole : SCALA 
(11 03 72) - 9; 12,15: 16: 19.15
© Program specia! pentru copii $1 ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9: 11; 13; 
15; 17; 19
© Ali-Baba și cel 40 de 
ZE5TI (50 43 58) - 15: 18
© Apașii : POPULAR (35
1.7; 19
© Pistruiatul (I—II) s
(10 67 40 - 15 ; 18.15
© Waterloo : COSMOS (27 54 95)
9; 12; 15.30; 19

11: 13: 13: 17: 19
(15 81 10)

PATRIA
19.30

hoți : BU-

15 17) — 15;

VIITORUL

teatre
• Teatrul Național (14 7171. sala Ma
re) : Zbor deasupra Unui cuib de cuci 
- 18,30; (sala Atelier) ; Autograf — 
19
• Filarmonica ,,George Enescu** 
(15 68 75. sala Studio): Recital Dumi
tru lonescu — bas; la pian Doina 
Micu — 17.30: (la Muzeul de artă):
Zilele culturii sovietice in Republi

ca Socialistă România4*. Concert de 
muzică de cameră — 1.8
9 Teatrul Mic (14 70 81): Mitică Po
pescu — 18.30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Băr
batul și., femeile — 19
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 73 34): Hotel „Zodia gemenilor- — 
19
> Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna- 
se“ (15 56 78. grădina Boema) : Artiștii 
și Boema — 19.30: (sala Victoria): 
Spectacol de jazz •— 19
• Teatrul ..Țăndărică" (11 12 04. sala 
Cosmonauțllor): Dana si Leul — 9.30
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră, în numele poporului 
guineez, al Comitetului Militar de Redresare Națională și al Guvernului Repu
blicii Guineea, precum și in numele meu personal, vă adresez calde și prie
tenești felicitări.

Urmărim cu deosebită atenție marile transformări care se înfăptuiesc în 
viața poporului român sub înalta și clarvăzătoarea dumneavoastră conducere. 
Poporul guineez este ferm atașat solidarității active care leagă in mod tra
dițional guvernele noastre.

Folosesc această ocazie pentru a vă reafirma dorința sinceră a poporului 
și guvernului guineez de a întări și diversifica raporturile de prietenie și de 
cooperare rodnică statornicite în mod atît de fericit intre țările noastre.

Vă rog să primiți, domnule președinte, urările de deplină sănătate și 
fericire 'personală pe care le adresez Excelenței Voastre, de pace și prospe
ritate continuă poporului român.

Cu cea mai înaltă și prietenească considerație.

General LANSANA CONTE
Președintele Comitetului Militar (țe Redresare Națională, 

Președintele Republicii Guineea

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SC1NTE11"

ARAD : Se extinde rețeaua 
transportului in comun
în municipiul Arad, rețeaua 

transportului in comun a sporit cu 
4,3 km, prin darea în folosință a 
unei noi linii de tramvai în zonele 
II și III din cartierul Micălaca. 
înscriindu-se în sfera preocupări
lor de îmbunătățire a transportu
lui în comun, îndeosebi în cartie
rele nou construite, lucrarea a fost 
concepută de centrul de proiectări 
al județului și realizată de brigada 
complexă de antrepriză a I.J.G.C.L. 
Arad. Cu această nouă dotare, re
țeaua de transport in comun pe li
niile de tramvai a atins peste 134 
km, din care 74 numai în munici
piul Arad. în prezent, populația de 
aici are la dispoziție 18 linii de 
tramvai și 21 linii de autobuz, care 
facilitează o deplasare rapidă in 
municipiu, în comunele suburba
ne și pină în podgoria Aradului. 
(Tristan Mihuța).

GALAȚI : Lucrări 
de înfrumusețare 
a falezei Dunării

Pe faleza gălățeană a Dunării au 
fost finalizate importante lucrări 
de Înfrumusețare și reamenajare, 
lucrări care conferă un plus de a- 
tractivitate și funcționalitate aces
tei zone de agrement a marelui oraș. 
Astfel, au fost executate noi refu
gii dalate, cu bănci și flori, s-au 
construit zece scări de acces care 
fac legătura intre partea inferioa
ră și cea superioară a falezei, s-au 
realizat chioșcuri, s-a refăcut și 
modernizat rețeaua de iluminat, au 
fost curățite lucrările de artă din 
cadrul taberei de sculptură etc. La 
efectuarea tuturor acestor operații 
au participat, prin muncă patrioti
că, numeroase colective ale unități
lor economice și instituțiilor gălă- 
țene, organizațiilor de tineret din 
școli ș a. Aceleași colective și-au 
asumat obligația de a contribui la 
întreținerea zonelor verzi, la păs
trarea noilor frumuseți ale falezei 
gălățene de la Dunăre. (Dan 
Plăeșu).

HARGHITA : Realizări 
ale geologilor

Punerea In valoare a noi mine
reuri utile necesare economiei na
ționale este obiectivul principal 
spre care sînt îndreptate eforturile 
geologilor, sondorilor și minerilor 
de la întreprinderea de prospec
țiuni și explorări geologice Harghi
ta. De Ia începutul anului ei au de
pășit cu peste 8 milioane lei planul 
producției proprii datorită execu
tării suplimentare a unul însemnat

Invitațiile toamnei turistice

POPASURI IN JUDEȚUL ARGEȘ
— Se spune că Argeșul nu poate 

fi definit decit ca nume de istorie 
și legendă, ca o citadelă importantă 
a industriei moderne și ca loc pre
destinat pentru turism. Cum ați 
putea argumenta dumneavoastră 
această schiță de profil, in calitate 
de director al Oficiului județean 
de turism Argeș, tovarășă ANA 
BRATU ?

— Sînt atît de multe argumen
tele că nici nu mă pot hotărî cu 
care să încep. Cine nu știe că Ar
geșul e păstrătorul, prin materia
lul arheologic descoperit, al celei 
mai vechi culturi din Europa — 
Cultura Prund — care datează pe 
aceste meleaguri de peste 6 000 de 
ani ? Cine nu știe că de meleagu
rile Argeșului se leagă existența 
primelor voievodate, a primelor 
acte de vitejie săvîrșite de Basa- 
rab I ? Cine nu știe că la Curtea 
de Argeș se află întrupată în zid 
și piatră legenda Meșterului Ma- 
nole1 Sau cine nu știe că Argeșul 
oferă astăzi vizitatorilor unul dfn 
tablourile cele mai impresionante 
ale forței de creație a poporului 
nostru in anii construcției socia
liste ? De la imaginea unui județ 
„eminamente agricol", el se înfă
țișează astăzi — ca de altfel toate 
județele ‘țării — ca una din ma
rile citadele ale Industriei moderne 
românești.

— Acest „profil* anticipează în 
bună parte și potențialul turistic 
al județului Argeș.

— într-adevăr. Si această schiță 
de profil arată că potențialul tu
ristic al județului nostru se ba
zează pe mai multe feluri de 
turism, care se pot practica atit 
individual, cit și organizat 1) tu
rismul cultural reprezentat de un 
număr mare de muzee și monu
mente ale culturii noastre ; 2) tu
rismul de documentare care oferă 
bogate și interesante informații le
gate atit de milenara istorie a po
porului nostru, cit si de marile în
făptuiri ale construcției socialiste ; 
3) turismul de odihnă reprezentat 
prin existenta pe teritoriul jude
țului a unei stațiuni balneare și 
de odihnă în devenire — Brădet 
— a unui număr mare de cabane 
și locuri de popas, situate în zone 
dintre cele mat pitorești, cum ar 
fi cabanele Cumpăna și Valea cu 
Pești, aflate pe malul lacului Vi- 
draru. un fel de mare in inima 
munților, cabanele Voina și popa

volum de lucrări fizice. între care 
360 metri galerii. 700 metri foraje, 
peste 1 000 metri liniari puțuri de 
prospecțiuni. (Nicolae Șandru).

SATU MARE : Apele 
geotermale — în procesele 

tehnologice
Apele geotermale. importantă 

bogăție a subsolului județului Satu 
Mare, și-au găsit utilizarea, cu 
prioritate, in scopuri de tratament 
și agrement. în ultima vreme însă, 
apa termală a început să fie folo
sită cu bune rezultate și în pro
cesul tehnologic al unor unități 
industriale. Astfel, la întreprin
derea de in și cinepă Cărei, în 
imediata apropiere a celor două 
puțuri forate in incinta unității, 
s-au construit două bazine în care, 
cu ajutorul apei calde furnizate... 
gratuit de natură, se realizează to
pirea a 15 tone tulpini de in in 72 
de ore la temperatura de 30 de 
grade, cu respectarea tehnologiei la 
cei mai inalți parametri calitativi. 
Pe această cale se asigură econo
misirea a circa 400 tone combusti
bil convențional anual. Și la între
prinderea de produse de pasman
terie „Solidaritatea" — Satu Mare 
se economisesc anual citeva zeci de 
tone de combustibil convențional 
prin folosirea în procesul tehnolo
gic de limpezire și vopsire a fire
lor a apei termale ce provine 
dlntr-un puț forat aparținător con
siliului popular. (Octav Grumeza).

VASLUI : Noi unități 
prestatoare de servicii 

pentru populație
Concomitent cu darea în folosin

ță a unor confortabile apartamen
te în municipiile Vaslui și Birlad, 
Ia parterul blocurilor se ame
najează spații comerciale și u- 
nftăți prestatoare de servicii 
pentru populație. în luna august, 
de exemplu, cooperativele mește
șugărești Progresul" și „Presta
rea" din Birlad au deschis, in car
tierul „Lirei — Olga Bancic", sec
ții de reparații radio-tv, obiecte de 
uz casnic, tricotaje, confecții pen
tru femei și bărbați și altele. De 
asemenea, în noul ansamblu de lo
cuințe Gară din municipiul reșe
dință de județ cooperativa „Avîn- 
tul" a înființat o secție de tocilă- 
rie, încărcat brichete, confecționat 
chei yale și de reparat stilouri, iar 
în cadrul magazinului de mobilă a 
inițiat serviciul de închirieri obiec
te de uz gospodăresc. Tot aici 
și-au început activitatea alte două 
secții ale noii cooperative mește
șugărești „Arta pielăriei". (Petru 
Necula).

sul Rucăr ș.a.; 4) turismul de tran
zit reprezentat prin existența pe 
teritoriul județului a unor trasee 
turistice care fac legătură cu cele 
mai importante zone ale tării și a 
unor trasee ce atrag vizitatorii 
prin unicitatea lor. Ne referim, in 
special, la traseele ce fac legătura, 
prin Rucăr—Bran, cu Brașovul, la 
cele care duc spre drumurile de 
istorie de la Cîmpulung si Curtea 
de Argeș, ori la cele care permit 
turiștilor să escaladeze „magistrala 
albă", cum este numit Transfăgă- 
rășanul.

— Valorificarea acestui potențial 
neoesită, desigur, existența unei 
baze materiale puternice, a unei 
organizări corespunzătoare a ac
tivității de turism.

— Chiar dacă baza materială nu 
a atins condițiile ideale. O.J.T. 
Argeș — prin eforturile de inves
tiții făcute — are. in linii mari, o 
dotare corespunzătoare cerințelor 
actuale. Avem în municipiul Pi
tești două hoteluri — Muntenia 
și Argeșul — care au împreună 
peste 700 de locuri ; dispunem în 
zona Cîmpulungului. nrin hotelul 
„Muscelul" și cabana „Voina". de 
posibilitatea de a caza peste 400 
de turiști ; în zona ce face le
gătura cu Transfăgărășanul, pe

Modernul hotel „Posada" din Curtea de Argeș

Plecarea delegației
Delegația parlamentară egipteană, 

condusă de prof. dr. Rifaat El Mah- 
goub,- președintele Adunării Poporu
lui, care, la invitația Marii Adunări 
Naționale, s-a aflat in vizită in țara 
noastră, a părăsit, marți dimineața. 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, de deputați.

A fost prezent Saad Abou El 
Kheir, ambasadorul R. A. Egipt la 
București.

★
Președintele Adunării Poporului 

din R. A. Egipt s-a întîlnit, înainte 
de a părăsi țara, cu reprezentanți ai 
presei centrale. Agenției române de 
presă — Agerpres și Radiotelevi- 
ziunii.

în numele delegației, oaspetele a 
exprimat satisfacția de a fi fost 
primiți de președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, relevînd că a- 
ceastă primire și rodnica vizită efec
tuată reflectă bunele relații existen
te între România și Egipt. Aceste 
relații, a subliniat el. s-au dezvoltat 
și amplificat în cursul anilor, și cu 
precădere in ultima perioadă, pa 
rezultat al întîlnirilor și convorbirilor 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mohamed Hosni Mubarak.

Exprimind înalta sa considerație 
și apreciere fată de președintele 
Nicolae Ceausescu, oaspetele a elo
giat eforturile șefului statului 
român pentru soluționarea marilor 
probleme care confruntă omenirea, 
în special pentru găsirea unei solu
ții politice de pace în Orientul Mij
lociu.

împărtășindu-și impresiile din Vi-

Cu prilejul celei de-a 39-a aniversări a proclamării
R. P. D.

Cu ocazia celei de-a 39-a aniversări 
a proclamării Republicii Populare 
Democrate Coreene. ambasadorul 
acestei țări la București. Zo lăng 
Guk, a orgănizat. marți, un cocteil, 
precedat de o gală de film.

Au participat tovarășul Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, vicepreședinți ai Marii Adunări

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 9 septembrie, ora 21—12 sep
tembrie, ora 21. In tară : vremea va fi 
predominant frumoasă. Excepție, vor 
face regiunile nordice și estice, unde, 
in prima zi, vremea va mai fi, in 
general, instabilă. Cerul va fi variabil, 
mal mult noros la Începutul Intervalu
lui in Maramureș, nordul Transilva-

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Campionatul mondial de haltere

Camplonatul mondial de haltere 
a continuat la Ostrava cu întrecerile 
de la categoria 60 kg, in care victo
ria a revenit sportivului bulgar S. 
Topurov, cu un total de 315 kg. Pe 
locurile următoare s-au clasat I.

Azi, în divizia „A” de fotbal
în cadrul etapei a 4-a a campio

natului diviziei A la fotbal se vor 
desfășura astăzi trei meciuri : 
Sportul studențesc — Universitatea 
Cluj-Napoca (stadionul Sportul stu
dențesc) ; Victoria București — Uni
versitatea Craiova (stadionul Di
namo) și Petrolul Ploiești — Steaua.

Partidele vor începe la ora 17.

care noi o numim zona Curtea de 
Argeș, asigurăm pe întregul traseu 
condiții bune de cazare pentru 
peste 700 de turiști. Avem în ve
dere posibilitățile de găzduire in 
modernul hotel „Posada" din 
Curtea de Argeș. în hanurile 
Albești și Dumbrava. în cabanele 
Valea cu Pești; Cumpăna si Capra.

— Argeșul are condiții de a 
primi permanent atît turiști români, 
cit și străini.

— Este ceea ce ne preocupă cel 
mai mult. Dacă pentru turiștii ro
mâni am acționat și acționăm pe 
toate căile spre a-i atrage spre 
frumusețile Argeșului — ne gin- 
dim ca în viitor să ne prezentăm 
direct oferta la filialele întreprin
derii de turism, hoteluri și restau
rante București — pentru turiștii 
străini solicităm O.N.T. „Carpați" 
București să promoveze cu mai 
multă încredere și baza materială 
din județul nostru, în special caba
nele Voina și Cumpăna.

— Alte proiecte ?
— Am dori ca împreună cu fac

torii de răspundere din județ și 
ministerul nostru să găsim soluții 
pentru a valorifica mai bine pen
tru agrement apele lacului Vidra- 
ru și împrejurimile sale.

Constantin PRIESCU

parlamentare egiptene
zita Întreprinsă în țara noastră, 
oaspetele a arătat că delegația par
lamentară egipteană a putut lua cu
noștință nemijlocit de marile reali
zări ale poporului român in toate 
domeniile vieții economico-sociale. 
realitate care — a apreciat el — 
constituie o bună premisă pentru 
găsirea' unor noi posibilități și do
menii de cooperare între România 
și Egipt, la care parlamentele celor 
două țări pot să aducă o contribuție 
sporită. Vorbitorul a arătat că a fost 
impresionat de progresele remarca
bile pe care România le-a înregis
trat în industrie, agricultură, știință 
și tehnică, pe plan edilitar și în cel 
al turismului.

în încheiere, președintele Adună
rii Poporului din R. A. Egipt a ară
tat că pe tot parcursul vizitei mem
brii delegației au fost întimpinați 
cu ospitalitate șl multă căldură, ceea 
ce reflectă o dată in plus trainioele 
relații de prietenie existente între 
popoarele român și egiptean.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația parlamentară egipteană a 
vizitat obiective economice, social- 
culturale și turistice din Capitală și 
județul Brașov.

★
Ambasadorul R. A. Egipt la Bucu

rești. Saad Abou El Kheir, a oferit 
un dineu cu prilejul vizitei în tara 
noastră a delegației parlamentare 
egiptene.

Au participat Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
membri ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe, deputați, repre
zentanți ai unor ministere si insti
tuții centrale.

(Agerpres)

Coreene
Naționale si ai Consiliului Național 
al Frontului Democrației si Unită
ții Socialiste, membri ai guvernului, 
membri ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe, ai altor ministere 
și instituții centrale, ai Asociației de 
prietenie româno-coreeană. reprezen
tanți ai unor organizații de masă si 
obștești, generali și ofițeri superiori, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

(Agerpres)

nlel, Moldova, Dobrogea sl estul Mun
teniei, unde, pe alocuri, va ploua sub 
formă de averse, însoțite de descărcări 
electrice. In rest, ploi Izolate. Vtntul 
va sufla, slab plnă la moderat. Tempe
raturile minime vor oscila Intre t șl 
16 grade. Izolat mai coborite In denre- 
slunl. Iar maximele Intre 17 șl 27 
grade. Ceată slabă dimineața. In 
București : vremea va fi' predominant 
frumoasă, cu. cerul variabil, favorabil 
ploii, la Începutul intervalului. Vlnt 
slab oină la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre 10 șl it 
grade. Iar maximele Intre 22 șl 26 
grade. Ceață slabă dimineața.

Sarklzian (U.RJS.S.) — 307,500 kg, O. 
Mirzoian ' (U.R.S.S.) — 305 kg. A. 
Czanka (România) — 297.500 kg, A.
Letz (R.D, Germană) — 290 kg. Lai 
Runming (R.P. Chineză) — 283 kg, J, 
Muraki (Japonia) — 285 kg șl G. 
Ensenat (Cuba) — 280 kg.

Celelalte jocuri ale etapei se vor 
disputa după următorul program : 
Joi, 10 septembrie : Flacăra Moreni
— Dinamo ; duminică. 13 septem
brie : Oțelul Galați — Politehnica 
Timișoara ; F.C.M. Brașov — Rapid ; 
F.C. Argeș — C.S.M. Sucea'va ; F.C. 
Olt — Corvinul Hunedoara; A.S.A. 
Tg. Mureș — S.C. Bacău.

RUGBI. în turneul internațional 
de rugbi de la Moscova, selecționata 
de tineret a României a întrecut cu 
scorul de 3—0 (3—0) formația secun
dă a U.R.S.S. într-un alt joc, repre
zentativa U.R.S.S. a dispus cu 23—9 
(7—6) de echipa Poloniei.

BASCHET • în ziua a patra a 
Campionatului european feminin de 
baschet, ce se desfășoară în diferite 
orașe din Spania, s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Polonia — | 
România 88—66 (45—36) ; Cehoslova
cia — Italia 88—60 (39—35) ; Iu
goslavia •— Finlanda 81—58 (38—37) ; 
Bulgaria — Spania 84—74 (50—40) ; 
Ungaria — Suedia 103—74 (50—39) ; 
U.R.S.S. — Franța 109—47 (50—26).

• în cadrul turneului de califica
re pentru Campionatul european 
masculin de baschet; ce se desfășoa
ră la Pleven, selecționata Finlandei 
a învins cu scorul de 89—77 (46—38) 
formația Norvegiei.

TENIS • Proba de dublu din ca
drul turneului internațional de tenis 
desfășurat în orașul polonez Bytom 
s-a încheiat cu victoria jucătorilor 
români Adrian Popovici și Gheorghe 
Cosac. învingători cu 6—7, 6—3. 6—2 
In finala susținută cu perechea so
vietică Andres Visând, Vladimir 
Gavrihidze.

Proba de simplu a revenit sporti
vului sovietic Andres Visând, care
1- a întrecut în finală cu 7—6, 6—2 
pe olandezul Glen Schaal.

• în turul III al turneului inter
național de tenis de la Flushing 
Meadow, suedezul Mats Wilander l-a 
eliminat cu 6—2. 6—0, 6—1 pe ceho
slovacul Libor Pimek. Andrei Ces- 
nokov (U.R.S.S.) a dispus cu 6—1,
6—2, 6—2 de Diego Perez (Uruguay), 
Ramesh Krishnan (India) l-a întrecut 
cu 6—3. 6—4, 6—3 ne americanul 
Johan Kriek. iar Stefan Edberg 
(Suedia) a cîștigat cu 6—1, 6—1. 6—4 
partida cu neozeelandezul Kelly 
Evernden.

Rezultate înregistrate în proba fe
minină : Steffi Graf (R.F. Germa
nia) — Patricia Tabarini (Argenti
na) 6—2. 6—0 ; Chris Evert (S.U.A.)
— Natalia Zvereva (U.R.S.S.) 6—1.
6— 2 Manuela Maleeva (Bulgaria)
— Marv Fernandez (S.U.A.) 6—2, 
0—6, 6—3 ; Lori McNeil (S.U.A.) — 
Nicole Provis (Australia) 5—7, 6—1,
7— 6.

FOTBAL. A început o nouă edi
ție a campionatului de fotbal al Gre
ciei, în etapa inaugurală inregistrîn- 
du-se următoarele rezultate: Panse- 
raikos — Kaiamaria 3—0; Diagoras — 
Aris Salonic 1—3; O.F.I. — Panahaiki 
5—1 ; Larissa — Olympiakos Pireu 
3—1 ; Panathinaikos — Levadiakos
2— 1 ; Ethnikos — Veria 1—0 ; Paok 
Salonic — A.E.K, Atena 2—2 ; He- 
raklis — Panionios 0—3.

a poporului bulgar prieten
Tovarășului TODOR JIVKOV

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului GHEORGHI ATANASOV
Președintele Consiliului de Miniștri

Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii So
cialiste România, al poporului român și al nostru perso
nal. vă adresăm dumneavoastră. Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, 
precum și poporului bulgar prieten călduroase felicitări 
cu ocazia celei de-a 43-a aniversări a victoriei revoluției 
socialiste în Bulgaria.

înfăptuirea actului revoluționar de la 9 septembrie 1944 
a deschis calea unor profunde transformări social-eco- 
nomice, a edificării unei noi orînduiri în patria dum
neavoastră.

în țara noastră sint bine cunoscute și apreciate rea
lizările remarcabile obținute de poporul bulgar, sub con-

al Republicii Populare Bulgaria
SOFIA

ducerea Partidului Comunist Bulgar. în dezvoltarea eco
nomico-socială, înflorirea științei și culturii.

Dind o înaltă apreciere evoluției favorabile a raportu
rilor tradiționale de prietenie și colaborare rodnică dintre 
partidele și țările noastre, ne exprimăm convingerea că 
acestea vor cunoaște un curs mereu ascendent, in spiri
tul convorbirilor și înțelegerilor la care am ajuns cu 
prilejul frecventelor noastre întîlniri, spre binele și în 
interesul popoarelor român și bulgar, al cauzei socialis
mului, păcii și colaborării în Balcani, înțelegerii și des
tinderii în lume.

Folosim prilejul sărbătorii naționale pentru a vă adresa 
dumneavoastră, comuniștilor și întregului popor bulgar 
urări de noi succese în înfăptuirea hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea al Partidului Cbmunist Bulgar, în edi
ficarea societății socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU

Cu prilejul celei de-a 43-a ani
versări a victoriei revoluției socia
liste în Bulgaria, președintele Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România, ministrul afaceri
lor externe și ministrul apărării

Poporul Bulgariei vecine și prie
tene sărbătorește împlinirea a 43 
de ani de la memorabilul act revo
luționar din 9 septembrie 1944, cind 
forțele patriotice și progresiste, or
ganizate și conduse de partidul co
munist, au înlăturat regimul mo- 
narho-fascist. instaurlnd puterea 
populară. Victoria revoluției socia
liste, moment de răscruce pentru 
destinele poporului bulgar, a des
chis calea împlinirii aspirațiilor de 
progres ale maselor populare, calea 
edificării noii orînduiri.

In cei 43 de ani de construcție 
socialistă, poporul bulgar, sub con
ducerea partidului său comunist, a 
obținut realizări remarcabile in 
toate domeniile. Eforturile stărui
toare ale clasei muncitoare, țărăni
mii, intelectualității pentru dezvol
tarea forțelor de producție, pentru 
creșterea avuției naționale și ridi
carea întregii vieți șociale pe trep
te superioare de progres și civili
zație iși găsesc întruchipare in 
chipul nou al țării.

Depășind intr-un timp scurt sta
diul de țară agrară cu economie 
înapoiată, Bulgaria de astăzt se în
fățișează ca un stat socialist înflo
ritor, cu o economie, știință și cul
tură in plin avînt, ca un factor ac- 

■tiv al progresului, păcii și colabo
rării internaționale. Miile de fabrici 
si uzine construite in tocite regiu
nile țării, noile centre industriale 
ridicate in anii socialismului au fă
cut ca producția industrială a țării 
să sporească in acest răstimp de 
peste optzeci de ori.

în același timp, remarcabile rea
lizări au fost dobindite în dezvolta
rea științei, invățămintului. in ridi
carea nivelului profesional și de 
cultură al intregii populații.

Oamenii muncii din R.P. Bulgaria 
marchează sărbătoarea de astăzi

Pe magistralele
„Nou" și „tradiție" — noțiuni ce 

revin mereu în convorbirile cu in
terlocutorii din Bulgaria vecină. 
Noțiuni doar aparent antonime, căci 
dialectica acestui timp le-a. făcut să 
conviețuiască, ba chiar să-și condi
ționeze reciproc existența. Adică 
tradiția să genereze noul, iar noul — 
tradiția. în drum spre Gabrovo, 
ziarista Veselina Gheorghieva ne 
vorbește despre tradiția de meșteșu
gari a gabrovenilor. Iar printre 
multele meșteșuguri — acela ■ de a 
smulge forța apei, adică a pîrîiașu- 
lui Etira. Este vorba de renumi
tele „roti bulgărești" ce puneau in 
funcțiune mici mori, pive sau joa- 
găre. A rămas oare tradiția „roții 
bulgărești" ? A rămas, da, însă ea 
se cheamă azi turbină, cu forță de 
sute de mii de ori mai mare. Față 
de anul 1939. cind era „la modă" 
„roata bulgărească", turbinele cen
tralelor pulsează in rețeaua ener
getică a tării o cantitate de curent 
electric de 158 de ori mai mare.

Dar oricît de bogate ar fi tradițiile 
unui popor, există una care rămine 
mereu tinără. mereu generatoare de 
nou în viața oamenilor, a întregii 
societăți : dorința omului de a da 
viață năzuințelor, de a se regăsi și 
a fi regăsit de viitorime în fapte, 
de a crea in libertate. Dorință ce 
a pornit pe făgașul împlinirii, in 
Bulgaria. începînd cu istoricul mo
ment al eliberării tării, la 9 sep
tembrie 1944. Stat ani în cane nou
tățile (unele nici măcar visate plnă 
atunci) au devenit „tradiții" în viața 
cotidiană a bulgarilor. Interlocutoa
rea enumeră citeva : siderurgia (o 
creștere a producției de 1069 de 
ori 1). chimia (de 832 ori!), construc
țiile de mașini — inclusiv elec
tronice și electrotehnice (de 1937 
ori !). materialele de construcții (de 
213 ori 1). Munca plină de abnegație 
a poporului bulgar, sub conducerea 
partidului comunist, a innoit In 
acești ani — cu deosebire după 
plenara din aprilie 1956 a C.C. al 
P.C. Bulgar — chipul țării, viata 
oamenilor, transformînd noul în tra
diție. dind istoriei adevăratul sens.

Deși- gabrovenii sînt vestiți în 
întreaga Bulgarie pentru metafori
zarea expresiilor, interlocutorul nos
tru Ghencio Popov, președintele Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular Gabrovo, ne asigură că 
expresia „tradiție a noului" (pe care 
aveam să o auzim adesea) nu e o 
metaforă, ci o... istorie condensată a 
acestor locuri, ba chiar a intregii 
țări. Drept care ne propunem o 
excursie prin oraș... în timp. înoe- 
pind cu... secolul al 17-lea. La cîțiva 
kilometri de oraș se află, pitulată 
sub o costișă, o minusculă localitate 
a meșteșugarilor „medievali": Etîra, 
străbătută de pirîul cu același nume. 
Zeci de „roti bulgărești", turbine de 
lemn de diferite tipuri pindesc par
că firicelul zglobiu de apă chiar de 
la ieșirea lui din coastă sî-I însoțesc 
pînă la ieșirea din sat. Nici o „turbi
nă" nu seamănă cu alta, deși unele-s

Marea sărbătoare

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Socialiste România

TELEGRAME
naționale au adresat telegrame de 
felicitare omologilor lor bulgari.

Au mai trimis telegrame de felici
tare organizațiilor sl instituțiilor si
milare din R. P. Bulgaria Consiliul 
Național al Frontului Democrației 

prin noi și importante realizări in 
înfăptuirea hotăririlor Congresului 
al XIII-lea al P.C. Bulgar. In fa
brici și uzine, in cooperativele agri
cole, in celelalte unități economice 
este pregnantă preocuparea pentru 
ridicarea eficienței întregii activi
tăți, prin mecanizarea și automati
zarea producției, prin perfecționa
rea continuă a conducerii sociale.

Aniversarea victoriei revoluției 
socialiste in Bulgaria oferă poporu
lui român prilejul de a-și reafirma 
sentimentele de satisfacție pentru 
evoluția pe care o cunosc relațiile 
de strinsă prietenie și colaborare 
romăno-bulgare. Avind vechi și 
trainice rădăcini in trecutul de 
luptă al popoarelor noastre, in so
lidaritatea dintre forțele lor demo
cratice, revoluționare, care s-au 
găstt adesea alături in aspirațiile 
lor de eliberare națională șt socia
lă, aceste legături au dobindit un 
conținut nou, calitativ superior, in 
anii construcției socialiste in cele 
două țări, s-au intensificat con
tinuu, pe cele mai diferite planuri 
— politic, economic, tehnico-știlnțl- 
fic și cultural. In acest sens, un rol 
hotăritor îl au relațiile dintre forțe
le politice conducătoare din cele 
două țări — Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bul
gar — șt, in acest cadru, frecvente
le întilniri și convorbiri dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Todor Jivkov. Prin caracterul 
lor sistematic, prin stima și încre
derea reciprocă ce le caracterizează, 
prin perspectivele mereu noi pe 
care le-au deschis colaborării ro
măno-bulgare, întîlnirile și convor
birile la nivelul ■ cel mai inalt au 
imprimat un permanent impuls an
samblului legăturilor noastre de 
prietenie și conlucrare pe multiple 
planuri.

făcute la distanțe de nici un an tată 
de precedentele. Orice turbină nouă 
avea ceva nou ca tip ori construc
ție. $i orice produs asemănător avea 
ceva nou. Altfel nu rezista „concu
rentei".

Tradiția noului a căpătat insă ade
vărata șa forță in anii de după eli
berarea tării. Dar însăși noțiunea de 
industrie s-a schimbat aici. Căci, 
dacă în urmă cu 30 de ani ea însem
na in proporție de 86 la sută textile 
si pielărie. în prezent ponderea pro
ducției b dețin construcțiile de ma
șini : agregate electrice, războaie de 
țesut, scule de precizie etc. Pe scurt, 
gabrovenii și-au creat o nouă tradi
ție. cea de iscusiți constructori de 
mașini.

Hotărîrile Congresului al XIII-lea 
al P. C. Bulgar au deschis si gabro-

Insemnâri de călătorie

venilor căi largi de afirmare a nou
lui. „Ne regăsim in fiecare din pre
vederile cincinalului, ne măsurăm 
pasul după vitezele noului mileniu"
— ne spune interlocutorul. Iar prin
tre acestea — electronizarea. roboti
zarea energetica atomică, noi teh
nologii si materiale, biotehnologia. 
Iată citeva din prevederile cincina
lului : producția mașinilor de calcul 
electronic urmează să crească de 
dbuă ori. iar a microoomputereior — 
de. 2,5 ori ; cea de roboți, sisteme de 
producție flexibil-automatizate — de 
circa trei ori : cea a construcțiilor 
de. mașini — cu circa 50 la sută, iar 
a agregatelor cu programare cifrică
— cu 55—60 la sută. „Pe scurt, dez
voltarea extensivă a tării si-a în
cheiat socotelile sau, cum spun ga
brovenii noștri, albia Etîrei a dat cit 
a putut. Dar dacă străbunii noștri eu 
pus la treabă apele piriului. avem si 
noi oe pune la treabă : mintea. Și 
ăsta-i un rîu nesfîrsit".

în urmă cu cițiva ani, la combina
tul textil din Gabrovo, cineva a avut 
ideea înființării unui club unde oa
menii să' invete să... gîndească. Da, 
să gîndească. Amatori — mai multi 
tineri. Se adunau după orele de ser
viciu si „iși băteau oapul" cu fel de 
fel de probleme ce se iveau în 
timpul schimbului. Și. de cele mai 
multe ori. nu numai că le găseau 
„cheia", dar cu timpul au pornit să 
abordeze teme ce nu erau deloc

La Ambasada R.P. Bulgaria din București
Cu prilejul celei de-a 43-a aniver

sări a victoriei revoluției socialiste 
din Bulgaria, ambasadorul acestei 
țări la București, Boncio Mitev, a 
oferit marți un cocteil.

Au participat tovarășii Ion Coman, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Di- 
mitrie Ancuța, viceprim-ministru al 
guvernului, miniștri, adjuncți de șefi

t <

și Unității Socialiste. Consiliul Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist, 
alte organizații de masă și obștești.

(Agerpres)

Beneficiind de condițiile favora
bile stabilite prin Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală, ale cărui prevederi și-au 
găsit concretizarea in numeroase 
declarații comune semnate la nivel 
inalt, in alte importante documen
te bilaterale, colaborarea dintre ță
rile noastre capătă un conținut tot 
mal bogat.

în ritm susținut s-a dezvoltat co
laborarea in domeniul economiei, o 
trăsătură caracteristică în acest sens 
fiind creșterea ponderii cooperării 
și specializării in importante ra
muri ale producției. în același 
timp, se extinde Colaborarea pe 
plan tehnico-științific, tot mai le
gată de rezolvarea unor probleme 
concrete ale progresului economiilor 
naționale ale celor două țări, in 
alte domenii de activitate.

Amplul tablou al raporturilor 
romăno-bulgare este întregit de co
laborarea in domeniul vieții inter
naționale, in lupta pentru promo
varea destinderii, pentru stăvilirea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare, în vederea întăririi 
securității popoarelor din Europa și 
din întreaga lume. Totodată, Româ
nia și Bulgaria militează pentru 
statornicirea unor relații de buni 1 
vecinătate și prietenie In regiunea 
noastră geografică, pentru transfor- 
marea Peninsulei Balcanice intr-o 
zonă a înțelegerii și păcii, fără 
arme nucleare și chimice, a colabo
rării multilaterale și ințelegerii.

l.a cea de-a 43-a aniversare a 
victoriei revoluției socialiste in Bul
garia, poporul român iși reafirmă 
încrederea că relațiile de prietenie 
și colaborare româno-bulgare vor 
cunoaște o continuă dezvoltare, In 
interesul progresului operei de 
construcție socialistă din cele două 
țări, al cauzei socialismului și păcii.

noului
„curente" în fluxul producției. Așa 
incit conducerea întreprinderii a 
început să-i consulte pe „gînditori" 
atunci cînd era vorba de diferite 
noutăți ce trebuiau aplicate.

„Cam acesta e începutul' istoriei 
mișcării de tineret pentru creația 
științifică" — ne spune Ivan Gospo
dinov, prim-secretar al Comitetului 
Gabrovo al Uniunii Tineretului Co
munist-Dimitrovist.

Numărul cluburilor de tineret din 
întreprinderi și instituții de învăță- 
mînt pentru creația tehnico-științi- 
fică a ajuns la 147. S-a creat și un 
consiliu județean care coordonează 
activitatea acestora, urmărind desco
perirea de talente in rîndul copiilor 
și tinerilor. Dar. nu in ultimul rind, 
se urmărește eficiența nemijlocită a 
acestei activități.

Un nou pas pe treptele „intelectua- 
lizării producției" — expresie deve
nită curentă de la Congresul al 
XIII-lea al P.C.B. La Gabrovo a 
fost creată asociația denumită 
„Avangard-plasmă-lasser". Este, 
după expresia localnicilor, un fel de 
„vîrf de piramidă" al celor peste 
7 000 specialiști de înaltă calificare 
(la un număr de 179 000 locuitori ai 
județului) încadrați în producție 
direct sau în cele 6 institute și 7 
baze de cercetări științifice. „Pisc 
inaccesibil" pentru producătorii „de 
rind" ? „Dimpotrivă — ne asigură 
directorul asociației. Ștefan Paras- 
kov. Mai bine de jumătate din mem
brii activi ai asociației stat munci
tori, restul cercetători, cadre didac
tice șl studențl". Contribuția acestei 
asociații la formarea și valorificarea 
gîndirii tehnico-științifice ? îmbogă
țirea cunoștințelor oamenilor : în
cepînd cu anul viitor, toți membrii 
fără studii superioare vor urma un 
curs special de matematică și fizică ; 
familiarizarea muncitorilor cu ma
șinile și utilajele tehnicii de vîrf, 
încă din stadiul de prototip ; Însuși
rea de către specialiști a îndeletnici
rilor practice ale muncitorului indus
trial. Pe scurt, apropierea, pînă la 
contopire, a cercetării cu producția.

„în toate ne simțim Implicați — 
ne spunea, la încheierea convorbirii, 
președintele Comitetului executiv al 
consiliului popular. Adică in toate 
planurile pe care țara le Înfăptuieș
te. Și în cele viitoare. Șl punem 
gîndirea la muncă. Iar gindirea crea
toare a omului liber e ca apele 
Etîrei. Se împrospătează mereu".

Eaurențin DUTA

de secție la C.C. al P.C.R., membri 
ai conducerii unor ministere, insti
tuții centrale, organizații de masă și 
obștești, activiști de partid și de stat, 
oameni de cultură și artă, generali 
și ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi da misiuni di
plomatice acreditați In țara noastră..

*
(Agerpres)



R. D. G. și R.F.G. se pronunța pentru continuarea 
dialogului și cooperării

Promovarea colaborării economice 
între țările în curs de dezvoltare
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tanți americani împotriva ameste- i 
cului S.U.A. în America Centrală, '

Acțiuni și luări de poliție
pentru încetarea cursei înarmărilor

„Nu, rachetelor nucleare în Olanda 1"
■ HAGA. — în apropierea 

militare de la Woensdrecht, 
vor fi instalate 48 de rachete 
ricane de croazieră, a avut 
demonstrație de protest față de
amplasarea acestor arme pe terlto-

bazel 
unde 
ame- 
loc o

riul Olandei, 
țiată de mai 
luptă pentru 
a intervenit, 
clpanți.

Acțiunea a fost îni- 
multe organizații de 

pace din țară. Poliția 
arestind 22 de parti-

Inițiativă a militanților pentru pace din Viena
VIENA. — Luînd cuvlntul la 

Viena, în cadrul unul miting, Otto 
Podolski, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Comu
nist din Austria, președintele orga
nizației din Viena a partidului, a 
avansat propunerea privind decla
rarea Vienei drept „un oraș al 
păcii". El a subliniat că aceasta

ar aduce o contribuție importantă 
la asigurarea unei păci trainice în 
această parte a lumii, transmite 
agenția T.A.S.S. P.C. din Austria 
consideră necesară încheierea unui 
acord privind eliminarea rachete
lor cu rază medie de acțiune din 
Europa, ca un pas pe calea 
zării dezarmării nucleare.

reali-

Miting al mișcării antirăzboinice din S.U.fl.
lovit de un tren care transporta 
muniție, la 1 septembrie.

La această acțiune au rostit dis
cursuri o serie de cunoscuți mili-

WASHINGTON. — Peste 5 000 
de militanți pentru pace din Sta
tele Unite au participat la un mi
ting în apropierea bazei navale de 
la Concord (California), pe locul 
unde un activist în mișcarea anti
războinică, Brian Willson, a foft

vuiui kj.su.x-x. in ninciicu
între care reverendul Jessie Jack- \ 
son și cîntăreața Joan Baez.

ORIENTUL MIJLOCIU

MOSCOVA

Inaugurarea Tirgului 
internațional al cărții
MOSCOVA 8 (Agerpres). — S. Mor-' 

covescu transmite : Sub deviza „Car
tea in slujba păcii și progresului", la 
Moscova a fost inaugurată, marți, cea 
de-a Vl-a ediție a „Tirgului inter
național al cărții". își prezintă pro
ducția de carte și poligrafică peste 
3 000 de firme din 103 țări, intre care 
șt România, precum și 13 organizații 
internaționale.

In standul țării noastre, la loc de 
frunte se află lucrări din gindirea 
social-politică, economică și filozofi
că a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, precum și vo
lume din ciclul „România pe drumul 
construirii societății socialiste multi
lateral dezvoltate", apărute in limba 
rusă și in alte limbi de circulație 
internațională.

Un loc aparte il ocupă lucrarea 
științifică a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
„Cercetări in chimia și tehnologia 
polimerilor", in limbile română și 
germană, precum și cele trei volume 
ale „Enciclopediei de chimie", 
elaborate sub inalta sa îndrumare.

Este, de asemenea, prezentat volu
mul în limba română „Scrieri alese" 
de M. S. Gorbaciov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S.

In standul românesc mai sint ex
puse numeroase volume de literatură 
beletristică română și universală, de 
istorie și arheologie, de filozofie, so
ciologie, economie, drept, lingvisti
că și filologie, dicționare enciclope
dice, lucrări de matematică, fizică și 
chimie, de biologie, medicină, litera- 

I tură tehnică, artă plastică.

— pe agenda reuniunii de la Havana
HAVANA 8 (Agerpres). — La Ha

vana s-au deschis lucrările celei 
de-a Vl-a reuniuni a Comitetului 
interguvernamental de urmărire și 
coordonare a cooperării economice, 
din „Grupul celor 77", la care iau 
parte reprezentanți din 60 de țări — 
transmite agenția Prensa Latina. 
Agenda reuniunii cuprinde . teme 
referitoare la evaluarea rezultatelor 
aplicării „Programului de acțiune 
de la Caracas", adoptat anul trecut, 
in scopul promovării cooperării eco
nomice intre țările in curs de dez
voltare și aspecte privind schimbu
rile comerciale și cooperarea econo
mică Sud-Sud.

în cuvîntarea pronunțată în des
chiderea lucrărilor, ministrul cuba
nez al relațiilor externe, Isidoro 
Malmierca. a evidențiat necesitatea 
sporirii eforturilor țărilor în curs 
de dezvoltare îndreptate împotriva

cursei înarmărilor, pentru orientarea 
fondurilor spre dezvoltarea social- 
economică a statelor și eliminarea 
foametei, analfabetismului și a altor 
fenomene care grevează nivelul de 
viață al popoarelor din țările „lumii 
a treia". Totodată, el s-a pronunțat 
pentru acțiuni comune susținute în 
direcția intensificării și diversificării 
cooperării dintre, țările în curs de 
dezvoltare.

Lucrările vor continua în comitete 
specializate pe probleme. Comitetul 
numărul unu se ocupă de sistemul 
global de preferințe vamale, prețu
rile la materiile prime, stadiul de 
dezvoltare a sectoarelor agroali- 
mentar și energetic al economiilor 
naționale, în timp ce comitetul nu
mărul doi este angajat în elaborarea 
unor măsuri unitare de acțiune pen
tru soluționarea problemei datoriei 
externe.

BONN 8 (Agerpres). — La Bonn 
s-aU încheiat marți convorbirile ofi
ciale dintre Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al R. D. 
Germane, și Helmut Kohl, cancela
rul R. F. Germania.

După cum transmite agenția 
A.D.N., a fost adoptat un comunicat 
comun, în care părțile subliniază, 
intre altele, că R. D. Germană, și 
R. F. Germania trebuie să depună 
eforturi deosebite pentru conviețui
rea pașnică in Europa, pentru ca 
de pe pămintul german să nu mai 
pornească niciodată războiul. ci

numai pacea. în document se expri
mă hotărîrea celor două țări de a 
milita pentru reducerea tensiunii și 
salvgardarea păcii, pentru continua
rea dialogului și cooperării, pentru 
sprijinirea eforturilor de realizare a 
dezarmării. S-a subliniat că cele 
două state germane trebuie să ră- 
mînă un factor de stabilitate pentru 
relațiile constructive între Est și 
Vest..

în prezenta lui E. Honecker șl a 
lui IL Kohl au fost semnate o serie 
de acorduri de cooperare in dife
rite domenii între cele două țări 
— menționează agenția citată.

Adunare solemnă la Phenian
cu prilelul celei de-a 39-a aniversări a proclamării 

R.P.D. Coreene

ÎN ȚĂRILE AMERICII LATINE

Efectele crizei declanșate de povara 
datoriei externe

PHENIAN 8 (Agerpres). — La 
Phenian a avut loc marți o adunare 
solemnă, consacrată celei de-a 39-a 
aniversări a proclamării Republicii 
Populare Democrate Coreene.

în cuvîntul rostit cu acest prilej, 
Hong Song Nam, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, prim-vicepremier 
al Consiliului Administrativ al R.P.D. 
Coreene, a evidențiat realizările de 
seamă obținute de oamenii muncii 
coreeni în anii care au trecut de la 
proclamarea republicii. Subliniind 
că R.P.D. Coreeană militează activ

pentru menținerea păcii în Asia și 
in intreaga lume, vorbitorul a rea
firmat principiile politicii externe a 
R.P.D.C., poziția privind reunificarea 
pașnică și independentă a patriei. în 
context, el a cerut Statelor Unite și 
autorităților sud-coreene ca. in sco
pul realizării destinderii și menți
nerii păcii in Peninsula Coreea, să 
se alăture propunerilor și acțiunilor 
R.P.D. Coreene menite să ducă; la 
înfăptuirea dezarmării și transfor
marea Peninsulei intr-o zonă dehn- 
clearizată, într-o regiune a păcii, 
transmite agenția A.C.T.C.

• Conferința internațională de la Geneva • Convorbiri irakiano- 
libiene • Propuneri privind reglementarea situației economice 
din Liban • Condamnarea actului agresiv comis de trupele 

israeliene asupra unei tabere de refugiați palestinieni
GENEVA 8 (Agerpres). — Luînd 

cuvlntul în cadrul lucrărilor celei 
de-a IV-a Conferințe internaționale 
a organizațiilor neguvernamentale 
consacrate problemei palestiniene. 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, a arătat că 
toți membrii Consiliului de Secu
ritate și toate părțile implicate, cu 
excepția Israelului și a S.U.A., sînt 
gata să ia parte la o conferință de 
pace în Orientul Mijlociu. Acceptăm 
orioe inițiativă internațională in ve
derea unei păci juste și durabile în 
regiune și, în primul rind, convoca
rea unei conferințe internaționale 
de pace. O pace justă nu poate fi 
obținută în zonă fără retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate și fără recunoașterea drepturi
lor inalienabile ale poporului pales
tinian, a spus Yasser Arafat. Tot
odată, el a făcut un apel de a se 
uni eforturile pentru a se pune ca
păt războiului iraniano-irakian prin 
soluții pașnioe.

Secretarul general adjunct al 
O.N.U., Diego Cordovez, a declarat 
de asemenea, de la tribuna confe
rinței, că soluționarea conflictului 
arabo-israelian constituie o priori
tate în cadrul preocupărilor organi
zației mondiale. El a arătat că o se
rie de obstacole trebuie să fie depă
șite și și-a exprimat speranța că 
viitoarea sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. va constitui un bun 
prilej pentru a avansa în procesul 
păcii în Orientul Mijlociu.

BAGDAD 8 (Agerpres). — Pre
ședintele Irakului. Saddam Hussein, 
l-a primit pe secretarul Comitetului 
Popular General al Biroului de Le
gături Externe al Marii Jamahirii 
Arabe Libiene Populare Socialiste, 
Jadallah Azouz El Talihi, aflat în 
vizită. In fruntea unei delegații, la 
Bagdad.

BEIRUT 8 (Agerpres). — în ca
drul unei întrevederi pe care pri- 
mul-ministru interimar al Libanu
lui, Selim Al-Hoss, a avut-o cu Na- 
bih Berri, ministru de stat pentru 
problemele sudului tării, și Walid 
Joumblatt, ministrul lucrărilor pu
blice și turismului, au fost discutate 
modalitățile de a înviora economia 
țării. Surse guvernamentale au a- 
nunțat că Selim Ar-Hoss a elaborat 
un proiect de document incluzînd 
propunerile sale pentru reglementa
rea situației economice a tării. Pro
iectul va fi consultat de oeilalti 
membri ai guvernului pentru pre
gătirea unei dezbateri pe această 
temă în cadrul unei reuniuni minis
teriale pe care primul-ministru in
terimar urmează să o convoace in. 
cutând.

CAIRO 8 (Agerpres). — Egiptul a 
condamnat actul de agresiune comis 
de Israel la sfîrșitul săptămînii tre
cute asupra taberei de refugiați pa
lestinieni Ain El-Hiloweh din Liban. 
O oficialitate a Ministerului de Ex
terne, citată de postul de radio Cairo, 
a arătat că astfel de acțiuni nu fac 
decît să afecteze procesul de pace în 
regiune și eforturile în direcția con
vocării unei conferințe internaționale 
în problema Orientului Mijlociu. In 
context, s-a cerut Israelului să acțio
neze în direcția bunei vecinătăți cu 
țările din zonă, în scopul creării ca
drului favorabil convocării unei ast
fel de conferințe, singura în măsură 
să ducă la o soluționare justă și 
globală a situației, informează agen
ția FANA.

BAGDAD 8 (Agerpres). — Secre
tarul general al Ligii Arabe. Chedli 

. Klibi, a. condamnat raidurile de 
bombardament lansate, sîmbăta tre
cută. de forțele aeriene israeliene 
asupra taberelor de refugiați pales
tinieni din sudul Libanului.

In sprijinul intensificării 
cooperării regionale

BRUXELLES 8 (Agerpres). — La 
Bruxelles se desfășoară o reuniune 
a reprezentanților grupului tarilor 
din Africa, zona Caraibilor si Pacifi
cului asociate la C.E.E. (A.C.P.). in
formează agențiile China Nouă și 
A.N.S.A. Participantii s-au pronun
țat pentru întărirea cooperării regio
nale in vederea depășirii dificultăți
lor financiare si comerciale cu care 
se confruntă tarile în curs de dez
voltare. Președintele Comitetului de 
Cooperare al A.C.P.. Jeshua Iroha, a 
subliniat că o asemenea cooperare va 
ajuta țările în curs de dezvoltare să 
facă fată 'problemelor generate de 
datoria externă, reducerea preturi
lor la materiile, prime pe care le ex
portă/ si de menținerea unor termeni 
de schimb inechitabili in comerțul 
international.

Grupul A.C.P. a fost înființat în 
1975 in baza acordului de la Lome, 
avînd scoDul să asigure impulsiona
rea cooperării dintre aceste țări și 
Piața comună.

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
Datoria externă a țărilor latino-ame- 
ricane a devenit o amenințare pen
tru stabilitatea politică și socială a 
țărilor din regiune, se arată în ra
portul anual al Băncii Interamerica- 
ne pentru Dezvoltare (B.I.D.), dat 
publicității la Washington. La sfîr
șitul anului 1986 — relatează agen
ția E.F.E. — totalul datoriei externe 
a țărilor Iatino-americane era de 388 
miliarde dolari, cu 11 miliarde do
lari mai mare decit cu un an în 
urmă. în document se subliniază că 
nivelul și efectele crizei declanșate 
de datoria externă sint diferite de ia 
țară la țară.

tn 1986. ritmul de creștere a pro
dusului intern brut al celor 25 de țări 
din regiune a fost de 3,8 la sută, 
inferior mediei de 6,1 la sută pentru 
deceniul precedent. Țările cu mari 
datorii au devenit exportatoare nete 
de capital, transferînd resurse in 
valoare totală de 28 miliarde dolari 
anual. Pentru depășirea actualelor 
dificultăți, generate și de criza eco
nomică mondială, țările latino-ame- 
ricane au trecut la aplicarea unor 
programe de ajustare și de austeri
tate. De asemenea, majoritatea țări
lor și-au 'impulsionat exporturile

pentru a putea să-și sporească ve
niturile externe — se spune în do
cument. .

CARACAS 8 (Agerpres). — La Ca
racas a fost dat publicității un ra
port al Sistemului Economic Latino- 
American (SELA) privind situația 
economică și financiară actuală a 
Americii Latine, cu accent pe pro
blema datOȚipi externe și pe conse
cințele acesteia asupra dezvoltării 
social-economice a statelor din re
giune. Potrivit studiului amintit, din 
America Latină au fost transferate 
in' străinătate, în ultimii 15 ani, ca 
plăți pentru acoperirea unor cote 
scadente ale datoriei externe, sume 
ce depășesc 130 miliarde de dolari, 
în aceeași perioadă de timp, țările 
latino-arhericane au înregistrat un 
deficit cumulat de aproximativ 132 
miliarde dolari, datorită, între altele, 
Creșterii dobînzilor percepute la da
toria externă regională și scăderii 
veniturilor nete de capital.

în ultimii cinci ani, plata dobin- 
zilor a ajuns în America Latină la 
peste 30 miliarde de dolari, iar ve
niturile nete obținute din exporturi 
au fost sub 9 miliarde da dolari.

886 milioane neștiutori de carte 
în întreaga lume

Apel adresat de S.W.A.P.O. pentru
eliberarea patrioților namibieni

Contenciosul comercial 
C.E.E. — Japonia

TOKIO 8 (Agerpres). — într-o 
conferință de presă organizată la so
sirea în capitala Japoniei. WiUy de 
Clercq. vicepreședinte al Comisiei 
C.E.E. însărcinat cu relațiile comer
ciale externe, a relevat că echilibra
rea schimburilor comerciale dintre 
cele două părți este esențială pentru 
Piața comună. Anul trecut, țările 
C.E.E. au înregistrat un deficit de 
21.4 miliarde dolari în schimburile 
cu Japonia, pentru anul în curs an- 
ticipîndu-se o creștere a soldului 
pasiv cu. sase la sută.

BEIJING 8 (Agerpres). în în
treaga lume există in prezent 886 
milioane de persoane neștiutoare de 
carte, din care 666 milioane numai in 
țările d'in Asia — a declarat Ama
dou Mahtar M’Bow, directorul gene
ral al UNESCO. în cadrul unei con
ferințe de presă care a avut loc Ia 
Beijing. El a precizat că, raportat la 
numărul total al populației pe conti
nente, analfabetismul este de 17 la 
sută în Asia, de 50 la sută în Africa 
și de 14 la sută în America Latină.

în 1985. UNESCO a lansat un pro
gram de acțiune care are ca obiectiv

eliminarea totală a neștiinței de 
carte pînă la sfîrșitul acestui secol. 
Programul, a arătat M’Bow, se des
fășoară in două direcții principale : 
pe de o parte, se urmărește genera
lizarea educației pentru copii și ti
neret, ceea ce se va traduce prin 
înlăturarea sursei potențiale de anal
fabetism, și. pe de altă parte, alfa
betizarea persoanelor adulte. ,

Totodată, s-a subliniat că 75 la 
sută dintre analfabeți se află, potri
vit datelor statistice mondiale. în 
mediul rural, iar din total, 30 la 
sută sint femei.

Criză în siderurgia vest-europeană
BRUXELLES 8 (Agerpres). — Mi

niștrii industriei din țările membre 
ale C.E.E. se vor întruni la Bruxelles 
in ziua de 21 septembrie Dentru a 
examina o serie de probleme eu care 
se confruntă siderurgia ..celor 12".

Referindu-se Ia dezbaterile reuniu
nii. agenția italiană de presă A.N.S.A. 
apreciază că este improbabil ca mi
niștrii să) ajungă la .un acord asupra

viitoarei structuri a industriei vest- 
europene a oțelului, EUROFER — 
organul de conducere al industriei si
derurgice din. C.E.E. — nu a elaborat 
încă un text definitiv pe marginea 
propunerilor Comisiei Pieței comune 
privind restructurarea acestei indus
trii. Se preconizează, in esență, re
ducerea capacităților de producție cu 
30 milioane tone anual

O concluzie majoră la Conferința internațională privind relația dintre dezarmare și dezvoltare

în locul investițiilor pentru noi arme - fonduri pentru 
soluționarea unor grave probleme social-economice!

Cheltuielile militare mondiale, care 
e.u depășit 1 000 miliarde dolari pe an, 
reprezintă o uriașă risipă de resurse 
financiare, materiale și umane, de 
potential științific și tehnologic ; ele 
frînează puternic relațiile economice 
dintre state și reprezintă. în același 
timp, unul din factorii de bază care 
au dus la apariția fenomenelor de 
criză din economia mondială, la 
perpetuarea si acutizarea lor. Dim
potrivă. trecerea la măsuri efective 
de dezarmare, de reducere a cheltu
ielilor militare și folosire a fonduri
lor astfel eliberate în scopul dezvol
tării ar fi de natură să impulsioneze 
schimburile economice si tehnico- 
Stiintifice. să conducă la instituirea 
unor mecanisme de cooperare, capa
bile să dea economiei mondiale vi
goarea necesară depășirii actualului 
impas, să asigure o mai mare stabi
litate și un dinamism sporit progre
sului economico-social al tuturor sta
telor, îndeosebi al celor rămase în 
urmă. Iată principalele constatări, ce 
se desprind din intervențiile de pînă 
acum din cadrul Conferinței inter
naționale privind relația dintre 
dezarmare și dezvoltare, ale cărei 
lucrări se desfășoară la sediul 
O.N.U. din New York. în prezența 
reprezentanților unui mare număr de 
state, între care și România.

Cu o deosebită forță s-a relevat 
In dezbaterile de pînă acum ..cercul 
vicios" cane antrenează înarmările si 
criza economică. Pe de o parte, în 
condițiile de criză economică, cli
matul politic Înregistrează tendințe 
de încordare, de ascuțire a contra
dicțiilor și tensiunilor, ceea ce. în 
ultimă Instanță, stimulează înarmă
rile. Pe de altă parte, cheltuielile 
militare sustrag activității productive 
resurse considerabile, generează, sau 
agravează deficitele bugetare si ale 
balanțelor de plăți, duc la defor
marea structurilor economice si la 
alte fenomene negative.

De altfel, din datele supuse aten
ției conferinței rezultă că deterio
rarea generală a situației economice 
în anii ’80. care au .cunoscut și cea 
măi profundă recesiune din perioada 
postbelică, a coincis cu escaladarea

fără precedent a cursei înarmărilor, 
în timp ce cheltuielile militare au 
crescut, în pțima jumătate a actua
lului deceniu. într-un ritm mediu 
anual de 3,6 la sută (față de 2,4 la 
sută în cei cinci ani precedenti). atit 
producția mondială, cît si comerțul 
international au sporit mult mai 
lent, cu 2,7 și. respectiv. 2,8 la sută. 
Acestea sînt însă cifre medii. în 
spatele cărora se ascunde faptul că 
peste două treimi din omenire, care 
trăiește în țările rămase în urmă, 
n-a cunoscut nici un progres real, 
producția si venitul pe locuitor au 
stagnat sau chiar s-au redus în cele 
mai multe din țările în cauză. Cu 
alte cuvinte, sporul de avuție pe 
glob, care ar trebui să asigure ridi
carea bunăstării popoarelor, se iro
sește. ca în ..butoiul fără fund al 
Danaidelor", pentru fabricarea unel
telor mortii Si distrugerii. în vreme 
ce zonele bîntuite de sărăcie si foa
mete se extind tot mai mult.

Numeroși vorbitori au apreciat că 
repercusiunile cursei înarmărilor sînt 
cu atît mai grave pentru economia 
mondială cu cît capacitatea intrinse
că a acesteia de a se reproduce se 
amplifică într-un mod irațional, ca 
rezultat al creșterii producției mili
tare și. mai ales, al ridicării gradu
lui de sofisticare al armamentului, 
într-o asemenea situație, activitatea 
productivă în scopuri pașnice nu are 
în mod constant condițiile necesare 
pentru a realiză o dinamică superi
oară celei militare, ansamblul econo
miei mondiale fiind subordonat. în- 
tr-o proporție tot mai mare, scopu
rilor militare. Este semnificativ, în 
acest sens, că, în ultimul sfert de 
veac, cheltuielile pentru înarmări au 
sporit an de an. în pofida recesiuni
lor ciclice din economia unor state și 
chiar a unor măsuri — din păcate 
foarte limitate — de control al arma
mentelor.

Relația directă dintre eforturile de 
înarmare și ..pulsul" economiei, s-a 
arătat la conferință, este evidentă. 
Dar nu mai puțin evidentă este și 
amploarea impactului cursei înarmă
rilor; sporirea arsenalelor militare, 
tn care sînt antrenate unele state,

determină alte state să ia contramă- 
suri, ceea ce facilitează exportul 
fenomenelor de criză, astfel încît, 
pînă la urmă, toate țările suportă 
consecințele înarmărilor. Nu este 
stat — indiferent de mărime, poten
țial economic sau orînduire socială 
— a cărui dezvoltare să nu fie afec
tată de efortul impus de . înarmare.

Dimpotrivă, așa cum au subliniat 
aproape toti vorbitorii de pînă acum, 
trecerea la dezarmare ar avea efecte 
dintre cele mai favorabile asupra 
economiei mondiale. Calcule ale spe
cialiștilor O.N.U. arată, de exemplu, 
că reducerea cu numai 10 la sută a 
cheltuielilor militare ar duce, prin 
efectele cumulative ale acestui trans
fer de resurse, la sporirea investiții
lor in economia de pace cu 28 la 
sută in țările dezvoltate și cu peste 
60 la sută in statele in curs de dez
voltare.

Pe bună drepta'te, o serie de vor
bitori au apreciat că înarmările au 
consecințe dintre cele mai nocive 
asupra comerțului mondial, a rela
țiilor economice. în general. Prin 
orientarea spre scopuri distructive a 
unor uriașe resurse financiare înar
mările limitează și chiar reduc volu
mul schimburilor dintre state. Deo
sebit de evidente au fost asemenea 
consecințe în prima jumătate a ac
tualului deceniu, cînd s-au înregis
trat și cele mai „scumpe" programe 
pențru înarmări din timp de pace. 
După datele relevate în timpul dez
baterilor, valoarea exporturilor mon
diale s-a diminuat aproape în fiecare 
an al perioadei amintite, astfel încît 
în 1985 ea era cu circa 7 la sută 
sub nivelul din 1980.

Un important factor de îngustare a 
pieței mondiale în sectorul civil, s-a 
arătat la conferință, este comerțul 
cu arme, care se află în plină expan
siune. valoarea tranzacțiilor cu mij
loace de distrugere dublîndu-se la 
fiecare 4—5 ani. Impactul vînzărilor 
de arme asupra schimburilor de bu
nuri necesare dezvoltării economice 
și sociale este însă mult mai mare 
decît simpla lor valoare. în cazul 
multor țări. îndeosebi slab dezvolta
te. importul de armament depășește

pe cel de articole pentru nevoile 
civile. De asemenea, multi vorbitori 
s-au referit la faptul că înarmările 
restrîng volumul schimburilor din
tre state și prin aceea că înlesnesc 
aplicarea in relațiile Internationale 
a criteriilor politice și strategico- 
militare. care merg de la discrimi
nări în domeniul comerțului si credi
tului pînă la sancțiuni și embar
gouri.

Potrivit unei păreri larg împărtă
șite la conferință, trecerea la dezar
mare ar avea efecte dintre cele mai 
favorabile asupra relațiilor econo
mice dintre state. După calcule ale 
O.N.U., reducerea cu 10 Ia sută a 
cheltuielilor militare ar duce la spo
rirea cu 5—6 la sută pe an a rit
mului de creștere a comerțu
lui mondial. în timpul dezbateri
lor s-a arătat că dezvoltarea schim
burilor ar avea nu numai o impor
tantă economică, ci și o deosebită 
însemnătate politică, prin faptul că 
extinderea acestor relații contribuie 
la întărirea încrederii între state, 
„țese" legături de conlucrare pașni
că, apropie între ele popoarele. 
Practica ă dovedit, de altfel, cu pri
sosință, că între colaborare si destin
dere, între lărgirea schimburilor 
economice dintre state si securitatea 
internațională există o relație strân
să. o condiționare reciprocă : destin
derea și securitatea creează condiții 
pentru lărgirea colaborării si. invers, 
prin colaborare și cooperare se adîn- 
ceste destinderea, se consolidează 
baza materială a păciL

Realitățile evidențiate mal sus 
pun pregnant în lumină caracte
rul realist al aprecierilor formulate 
de președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. in Mesajul adre
sat Conferinței O.N.U. de Ia New 
York, potrivit cărora fără reducerea 
cheltuielilor militare nu este posi
bilă solutionarea gravelor probleme 
sociale si economice mondiale. înlo
cuirea programelor de înarmare cu 
programe de dezvoltare, pentru care 
se pronunță cu fermitate tara noas
tră, ar însemna atît un pas concret 
în direcția dezideratului vital al

omenirii — securitatea și pacea -- cît 
si o contribuție efectivă la sprijini
rea eforturilor de progres ale state
lor în curs de dezvoltare, la îmbu
nătățirea climatului politic si econo
mic, precum și a condiției sociale în 
întreaga lume.

Demersurile României vizează iden
tificarea nu numai a cauzelor ac
tualei situații critice, ci și a căilor 
și mijloacelor capabile să contribuie 
la depășirea el. în acest sens. în Me
sajul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
se fac o serie de propuneri care pre
văd. între altele, lansarea de către 
conferință a unui apel pentru in
tensificarea negocierilor în toate fo
rurile de dezarmare, pentru adopta
rea in cadrul Națiunilor Unite a 
unul program cuprinzător de dezar
mare nucleară și clasică, de reducere 
substanțială a cheltuielilor militare, 
precum și crearea unui fond inter
national de dezvbltare. sub egida 
O.N.U., care să fie alimentat în mod 
continuu din economiile rezultate 
prin înfăptuirea măsurilor de dezar
mare.

Se apreciază că o însemnătate deo
sebită în declanșarea unui proces 
real de dezarmare, care să determine 
o reducere substanțială a cheltuie
lilor militare și să permită folosirea 
în scopuri pașnice a fondurilor astfel 
eliberate, ar avea, de asemenea, 
transpunerea în viată a propunerilor 
cuprinse în memorandumul „Dezar
marea pentru dezvoltare", prezentat 
conferinței de la New York de 11 
țări socialiste..între care și România.

în opinia tării noastre, a președin
telui Nicolae Ceaușescu, opinie larg 
împărtășită la conferința O.N.U., re
ducerea efectivă a bugetelor militare 
este o sarcină complexă, dar. in ace
lași timp, pe deplin realizabilă — 
dacă se va înțelege caracterul ei 
stringent, dacă se va da dovadă de 
voință politică, dacă opinia publică, 
popoarele își vor face mai puternic 
auzit glasul în favoarea dezarmării, 
a unei lumi a păcii și bunăstării.

Gh. CERCELESCU
New York — Națiunile Unite

LUANDA 8 (Agerpres). — Pre
ședintele Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
Sam Nuioma. a lansat un apei opi
niei publice mondiale de a acționa 
în favoarea eliberării conducătorilor 
S.W.A.P.O. si a liderilor sindicali na
mibieni aflati în închisorile regimu
lui rasist de la Pretoria, într-o de
clarație dată publicității la Luanda, 
citată de agenția A.D.N.. Sam Nu
ioma a menționat că. după trata
mentul inuman la care a fost supus

în timnul interogatoriilor. Daniel 
Tjongarero. lider al S.W.A.P.O.. a 
trebuit să fie transferat într-un spi
tal. unde se află intr-o stare critică- 
Li declarație se relevă că acțiunile 
polițienești împotriva conducătorilor 
S.W.A.P.O. sint însoțite de o inten| 
sificare a măsurilor antisindicale. în 
fotografie : aspect de la o recentă 
demonstrație organizată de militanții 
pentru independenta Namibiei’ ia 
Windhoek.
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e scurt

; INAUGURARE. La Salonic a a- 
> vut loc inaugurarea celei de-a 52-a 

ediții a Tirgului international din 
| localitate, in prezenta primului-mi- 
I nistru al Republicii Ele.ne. Andreas 
1 Papândreu.‘Un număr de 13 între-
• prinderi românești de comerț, exte

rior participă cu produse reorezerf-
• tative din domeniile industriei 

constructoare de mașini, electroni-
I cii. electrotehnicii, chimiei, meta- 
I lurgiei. prelucrării lemnului, ma

terialelor de construcții si indus-
■ triel ușoare.

LA LONDRA se desfășoară 
convorbiri anglo-spaniole in pro- 

I blema Gibraltarului. Potrivit agen- 
| ției EFE, această reuniune ar 

urma să pregătească întîlnirea pe 
I care miniștrii de externe Francisco 
| Fernandez Ordonez și Geoffrey 

Howe urmează să o aibă la Madrid. 
I spre sfirșitul anului. între Spania 

și Marea Britanie există un litigiu
• legat de locul unde se aflăN 

plasat aeroportul Gibraltar, litigiu
I care nu a permis încheierea, in 
1 luna iunie, a unui acord privind 

liberalizarea spațiului aerian ' in 
I cadrul Comunității Economice 

(vest-) Europene.
CONVOCARE. Regele Hassan al 

I II-lea al Marocului a adresat me- 
| saje șefilor de stat ai țârilor isla

mice pentru convocarea unei con- 
I ferințe la nivel înalt extraordinare 

a Organizației Conferinței Islami- 
ce — transmite agenția M.E.N.

ORAȘE ÎNFRĂȚITE. Reprezen- 
I tanții orașelor Erevan (U.R.S.S.) și 

Cambridge (S.U.A.) au' semnat, un 
I protocol de infrățire a celor două 
| localități, relatează agenția T.A.S.S.

Tn document se prevăd acțiuni me- 
| nite să contribuie la o mai bună 
i cunoaștere reciprocă.

UNITĂȚI ALE ARMATEI POPU- 
I LA RE A MOZAMBICULUl au 
I scoS din luptă, în perioada 25 au

gust — 1 septembrie,. un mare nu- 
1 măr de bandiți Înarmați, în cursul 

unor operațiuni desfășurate in 
provinciile Inhambane, Manican 

. Sofala, Zambezi și Cabo Delgadon. 
transmite agenția mozambicană de 

I presă A.I.M. în aceeași perioadă, 
au fost distruse 11 tabere utilizate 

Ide grupările înarmate ostile pentru 
depozitarea de muniții și unde 
erau deținuți civili luați ca osta- 

Itici, adaugă sursa citată. Din aces
te tabere au fost eliberate 1241 
persoane, care primesc acum asis
tentă în cadrul programului de 

I ajutor de urgență al guvernului.
LA BORDUL COMPLEXULUI 

I ORBITAL „MIR". Comandantul e- 
I chipajului, cosmonautul Iuri Roma

nenko, . se află . in spațiul circum- i 
terestru de 215 zile, in timp ce in
ginerul de bord, Aleksandr Alek
sandrov, iși încheie cea de-a șaptea 
săptămină de activitate pe orbită, 
informează agenția T.A.S.S. Marți, I 
cei doi cosmonauți au efectuat o 
■serie de, experimente astrofizice și | 
tehnice, au fotografiat diferite zone 
ale Tetrei. Totodată, membrii echi
pajului au, avut două ore de exerci- . 
ții fizice, absolut necesare in zborul 
cosmic de lungă durată. In zilele de ' 
7 și 8 septembrie, menționează 
agenția citată, cu ajutorul observa- I 
torului orbital „Roentgen", au' fost | 
efectuate observații asupra surselor 
de radiații Roentgen din centrul ga- > 
laxiei noastre. Continuă, de asenie- I 
nea, observațiile, asupra supernovei 
din Marele Nor Magellan.

PRIMUL-MINISTRU AL GRE- I 
(IEI. Andreas Papandreu, a de
clarat, .intr-un discurs rostit la I 
Atena, că programul economic in- | 
trodus in urmă cu doi ani s-a sol
dat cu rezultatele scontate și ur- < 
mărite de guvern. Astfel, a spus 
el, inflația a fost redusă, iar res- ‘ 
trictiile la importuri au dus la di
minuarea considerabilă a deficitu
lui. Programul economic adoptat | 
in 1985 preconizează, între altele, 
devalorizarea cu 15 la sută a mo- , 
nedei naționale (drahma), limita
rea și reducerea importurilor.

STUDIU. Pușcașii marini ameri- I 
câni care au participat la războiul | 
din Vietnam sint mai predispuși 
să se îmbolnăvească de cancer i 
pulmonar sau al glandelor limfati- | 
ce decît militarii forțelor S.U.A. 
care și-au efectuat serviciul mili- , 
tar in alte țări in .străinătate — 
susține un studiu elaborat de Ad- ‘ 
ministrația veteranilor de război 
din S.U.A. Această predispoziție — I 
identificată după inventarierea și | 
compararea cauzelor care au pro
vocat moartea unui mare număr i 
de foști combatanți americani — 
se explică prin efectele nocive, 1 
chiar la o mare, distanță în timp, 
ale utilizării armelor chimice de 
către aviația americană in Viet- I 
nam.

ARESTĂRI ÎN COREEA DE SUD.
Potrivit postului de radio Seul, de 1 
la sfirșitul lunii iunie, cînd a luat 
o amploare deosebită valul de 
mișcări revendicative, autoritățile I 
represive sud-coreene au arestat 
2 459 de muncitori. Dintre aceștia I 
circa 150 sînt deținuți încă, 160 au | 
primit diferite sancțiuni in urma 
unor procese sumare, iar 600 sînt . 
interogati în continuare. Numai în I 
luna septembrie forțele de repre- I
siune au arestat 510 oameni ai
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