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Miercuri, 9 septembrie, Ja Pa
latul Consiliului de Stat, s-au în
cheiat convorbirile oficiale dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și Daniel Toroitich arap 
Moi, președintele Republicii Ke
nya.

în aceeași atmosferă de caldă 
prietenie, stimă și înțelegere re
ciprocă, cei doi președinți au con
tinuat, în cadrul ultimei runde de 
convorbiri, schimbul de vederi 
privind dezvoltarea colaborării 
dintre România și Kenya, precum 
și în legătură cu aspecte actuale 
ale vieții politice internaționale.

Miniștrii de externe ai celor 

două țări au informat în legătură 
cu concluziile la care au ajuns în 
timpul îptilnirilor de lucru cu pri
vire la căile și modalitățile concre
te de dezvoltare pe termen lung a 
cooperării economice și tehnice și 
a schimburilor comerciale dintre 
România și Kenya, în conformita
te cu înțelegerile convenite la 
nivel înalt.

La încheierea convorbirilor, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Daniel Toroitich arap 
Moi au relevat, cu satisfacție, ca
racterul rodnic ăl vizitei, ăl dialo
gului purtat, în aceste zile, la 
București, care, prin rezultatele 
sale, se înscrie ca un moment deo

sebit în relațiile româno-kenyene. 
S-a apreciat că înțelegerile stabi
lite vor asigura extinderea și întă
rirea, în continuare, a raporturi
lor prietenești dintre România și 
Kenya, pe plan politic, economic, 
tehnico-științific, cultural și în 
alte sfere de activitate. A fost 
subliniat faptul că dezvoltarea 
multilaterală a conlucrării dintre 
cele două țări corespunde pe 
deplin aspirațiilor de progres ale 
ambelor popoare și reprezintă, tot
odată, o contribuție de seamă la 
cauza păcii, înțelegerii și colaboră
rii internaționale.

în același timp, a fost reafirma
tă hotărîrea României' și Kenyei 

de a conlucra tot mai strîns pe 
arena mondială, în cadrul O.N.U. 
și al altor organisme internațio
nale, de a participa activ Ia solu
ționarea, în interesul popoarelor, a 
problemelor complexe ce confrun
tă omenirea, de a milita pentru 
afirmarea fermă a politicii de 
destindere și dezarmare, pentru 
instaurarea unui climat de pace, 
securitate, încredere și colaborare 
în Europa, Africa și în întreaga 
lume.

în legătură cu rezultatele vizitei, 
ale convorbirilor româno-kenyene 
la nivel înalt, a fost adoptat un 
Comunicat comun, care se va da 
publicității.

între cerințele exprimate de se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la re
centa ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. pentru în
deplinirea integrală a sarcinilor de 
plan pe acest an, pentru recuperarea 
tuturor restantelor si desfășurarea 
unei activități economice eficiente, 
cea referitoare la îmbunătățirea ra
dicală a muncii de conducere are o 
importantă primordială. Abordarea 
în acest mod a actului de conducere 
reprezintă o orientare deosebit de 
importantă.

Nu se poate vorbi astăzi în-nici o 
economie din lume de existenta unor 
succese sau insuccese, de afirmarea 
unor salturi calitative sau de anu
mite stagnări, fără a fi analizată și 
contribuția factorului-conducere. E- 
conomiști de reputație mondială a- 
firmă si demonstrează că principa
lele funcții ale conducerii (previziu
ne. organizare, coordonare, antrena
re si control) se folosesc astăzi, in 
condițiile progresului tehnico-știin- 
tific contemporan, mai mult ca ori- 
cind. spre asigurarea desfășurării 
optime a proceselor de producție, 
spre asigurarea celor mai bune co
relații atit in interiorul colectivelor 
de muncă, cit și pe ansamblul eco
nomiei naționale, pentru obținerea 
unor rezultate cit mai eficiente.

Ce perfecționări se oer aduse acti
vității de conducere în economia 
noastră in etapa actuală ?

între multele posibile, în acest co
mentariu ne vom opri la două. Care 
prezintă o importantă deosebită asu
pra eficientei procesului de condu
cere științifică a activității econo
mice.

în primul rind este necesară o 
schimbare rapidă si profundă a con
cepției despre exercitarea conducerii. 
Multă vreme în economia noastră. în 
condițiile asigurării din plin a resur
selor. a înregistrării unor salturi cu 
prioritate cantitative, actul conduce
rii s-a manifestat cu precădere prln- 
tr-un conținut de „directivă", de sta
bilire a cerințelor si orientărilor de 
acțiune si de înregistrare a efectelor 
sale. Astăzi insă. în procesul unei 
economii de tip intensiv, de introdu- 
oere permanentă a progresului teh- 
nico-știintific. actul conducerii nu se 
mai poate exercita numai printr-o 
simplă „comandă", printr-o condu
cere „în general", fără a realiza o 
profundă implicare în rezolvarea 
problemelor, fără o strategie clară, 
științifică, fată de soluționarea lor. 
Cerința exprimată de secretarul ge
neral al partidului de a se asigura 
îmbunătățirea radicală a activității

ARĂTURILE PENTRU INSĂMÎNȚĂRILE DE TOAMNĂ
- în ritm mai intens, eu mare răspundere

pentru calitatea lucrărilor
Din cea de-a doua decadă a lunii 

septembrie se va desfășura pe un 
front larg insămînțarea'cerealelor 
de toamnă. Condiția hotăritoare 
pentru creșterea randamentului la 
aoeste culturi o constituie efec
tuarea din vreme și de cea mai 
bună calitate a arăturilor pentru 
însămînțări. La recenta Consfă
tuire cu activul de partid și ca
drele de bază din agricultură, to
varășul Nicolae Ceaușescu subli
nia: „Este necesar să se înțeleagă 
bine că trebuie să fie respectate 
peste tot cerințele si normele sta
bilite privind adincimea arăturilor, 
pregătirea temeinică a terenului. 
Nu putem să insămînțăm in orice 
condiții !“. în lumina acestor sar
cini. organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare, organele 
de specialitate au datoria să spri
jine conducerile unităților agri
cole în vederea grăbirii arăturilor 
și efectuării lor la un nivel tehnic 
înalt.

întrucît pină . la 10 octombrie 
urmează să se încheie însămînță- 
rile in întreaga țară, iar în zonele 
de deal pină la 1 octombrie, se 
impune să fie intensificat mult 
ritmul efectuării arăturilor. Care 
este stadiul efectuării acestor lu
crări ? Pină în seara zilei de 8 
septembrie, potrivit datelor furni
zate de Ministerul Agriculturii, au 
fost făcute arături pe 1 654 800 hec
tare. reprezentind 47 la sută din 
suprafața prevăzută a se insămînța 
în această toamnă. Așa cum rezul
tă din cifrele înscrise pe harta 
alăturată, cele mai mari suprafețe 
au fost arate în județele Argeș. 
Bistrița-Năsăud, Vranoea, Vaslui, 
Olt, Giurgiu. Bacău. Sibiu, Covasna 
și sectorul agricol Ilfov. Restanțe 
mari la efectuarea arăturilor se în
registrează in județele Harghita, 
Mureș, Iași, Suceava, Caraș-Seve- 
rin. Satu Mare, județe in care în- 
sămințările trebuie' să se încheie 
mai devreme. 

de conducere nu reprezintă deci un 
simplu deziderat, o „modă", ci este 
o necesitate vitală. Angajarea eco
nomiei noastre pe drumul dezvoltării 
intensiv-calitative. al modernizării în 
pas cu ultimele cuceriri ale progre
sului tehnico-științific nu este posi
bilă fără situarea in prim-planul a- 
cestei bătălii aspre — pentru că de 
o asemenea bătălie este vorba — a 
eforturilor factorului conduoere.

în domeniul direcționării si orien
tării acestor eforturi s-au făcut. în 
ultimii ani. datorită gindirii prospec
tive a conducerii partidului, a secre
tarului său general. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, progrese remar
cabile. Există in prezent, pentru 
dezvoltarea economiei românești, 
strategii pe durate mai scurte sau 
de perspectivă, adevărate „pache
te de acțiuni", pentru promovarea 
progresului tehnic, pentru creș
terea eficienței economice in toate 
sectoarele de activitate. Puține eco
nomii din lume au fundamen
tate la ora actuală programe și 
strategii atit de clare — fie că e 
vorba de modernizarea producției, 
promovarea unei înalte productivi
tăți a muncii, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, re
ducerea cheltuielilor materiale, de
rularea prospectivă și eficientă a 
exportului. întrebarea firească care 
se pune este de ce in aceste condi
ții rezultatele din unele unități, din 
unele ramuri importante ale econo
miei nu sint pe măsura acestor stra
tegii. Orice analiză lucidă nu poate 
conduce decit la un răspuns logic: 
in sectoare importante ale econo
miei se manifestă evident un deca
laj intre ceea ce se gindește și mo
dul in care se aplică in practică gin- 
direa bună.

Specialiștii în știința conducerii a- 
preciază că astăzi conducătorii efi
cienți — fie că este vorba de cei din 
ministere, centrale ori Întreprinderi 
— se disting nu numai prin stabi
lirea de strategii clare intr-un do
meniu sau altul — accesul la pro
gresul tehnico-științific fiind. în 
general, suficient de larg — cit 
prin capacitatea de a recepta meto
dele noi și moderne de conducere, 
de a aplica rapid in practică aceste 
metode. Dacă toate programele prio
ritare inițiate pentru buna desfășu
rare a activității in economia noas
tră, pentru angajarea ei fermă pe 
drumul unei calități noi. superioa
re, pe drumul maximei eficiente, 
s-ar fi îndeplinit integral și la ter
menele prevăzute, am putea vorbi 
astăzi nu despre eforturi în recupe
rarea restanțelor, ci despre indepli-

STADIUL EFECTUĂRII ARATURILOR PENTRU INSĂMÎNȚĂRILE DE
TOAMNA, in procente pe județe, in seara zilei de 8 septembrie (date 
furnizate de Ministerul Agriculturii).

Pentru a se asigura condițiile ne
cesare ca însămințările să se în
cheie la termenele stabilite, este 
necesar ca ritmul arăturilor să fie 
intensificat în toate unitățile agri
cole. în toate județele. Aceasta 
presupune repartizarea unui număr 
sporit de tractoare la arat și folo
sirea lor intensă, lucrindu-se in 
schimburi prelungite și în două 
schimburi. Pentru ca mecanizatorii 
să poată ara din plin, este necesar 
să fie recoltate cu prioritate cultu
rile agri oole de pe suprafețele pre
văzute a se însămînța in această 
toamnă, lucrări la care să fie mo
bilizați toți locuitorii satelor.

Concomitent cu măsurile vizind 

ninea exemplară a planului în toate 
domeniile, despre situarea econo
miei noastre in prima linie a com
petitivității și eficienței. ,

Apariția unui decalaj între ceea 
ce se gindește bine și insuficienta 
materializare în practică a acestei: 
gîndiri este — trebuie s-o spunem 
deschis — expresia clară a unor 
deficiențe in primul rind in domeniul 
conducerii, a insuficientei implicări a 
forțelor de care dispun ministerele, 
centralele și întreprinderile in rea
lizarea programelor stabilite. Pentru 
că e un adevăr de necontestat, ușor 
de verificat de către oricine, in1 
unitățile în care funcțiile conduce
rii — de la cea de previziune pină 
la cea de control — s-au mani
festat din plin, făcind din pro
gramele prioritare, din sarcinile 
curente ale planului busola lor de 
orientare în activitatea practică, s-au 
obținut și se obțin rezultate econo
mice comparabile cu ale oricăror 
unități din lume. A încerca: astăzi, 
in condițiile unei economii puterni
ce, de tip intensiv, să conduci o în
treprindere modernă fără a încor- 
pora în actele de decizie, în egală 
măsură, metode științifice și eforturi 
organizatorice, fără a fi, in calitate 
de conducător, in „miezul fierbinte- 
al producției, e ca și cum ți-ai pro
pune să escaladezi Himalaia des
culț.

Conducerea partidului, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu au 
atras atenția nu o dată că în economia 
noastră au început să se manifeste 
anumite tendințe de rutină, de biro
cratizare a actului de conducere, 
Avem programe clare, bine funda
mentate, pe baza cărora se poate 
asigura buna desfășurare a activită
ții in toate domeniile — sublinia 
secretarul general al partidului —> 
dar numai existența lor. fără tradu
cerea aoestora în viață etapă de 
etapă, pas cu pas. fără a încorpora 
în ele multă gindire și mult efort, 
nu se obțin rezultate care să contra
careze efectele crizei economice 
mondiale, care să ne ajute să ținem 
pasul. cu progresele revoluției teh- 
nico-științifice. Manifestarea direc
tă sau indirectă a acestui decalaj 
între ceea ce se gindește bine si 
cum asigurăm aplicarea in practică 
a acestei gindiri aparține, deci, nu 
unor cauze obiective, legate de 
inexistența unor resurse, de incapa
citatea de a importa la timp o can
titate sau alta de materii prime, 
cum încearcă citeodată unii să acre
diteze asemenea „explicații", ci mo-

(Continuare in pag. a V-a)

grăbirea ritmului la efectuarea 
arăturilor, este neoesar ca. în fie
care unitate agricolă, să se acorde 
cea mai mare atenție calității aces
tor lucrări. Comisiile constituite în 
acest scop au datoria să dovedească 
cea mai mare exigență, urmărind 
la fața locului să fie îndeplinite 
întocmai normele de calitate pre
văzute in tehnologii.

Grăbirea arăturilor pentru însă- 
mințările de toamnă și efectuarea 
unor lucrări de oea mai bună cali
tate sint sarcini actuale de cea mai 
mare răspundere . pentru oamenii 
muncii din agricultură, care tre
buie îndeplinite exemplar pentru a 
se obține recolte mari in anul viitor.

OAMENI CARE TRĂIESC 
SATISFACȚIA PERFORMANȚEI

Crișul Repede, curge încet. Tre
ce pe sub șase poduri — unul 
dintre ele, cel mai nou, se numește 
Decebal — reflectă în undele sale 
cartiere vechi și noi, sălcii bătrine, 
siluete de trecători grăbiți sau 
privindu-1 meditativ chiar pe ei. 
mai ascultă o dată bătăile de gong 
din turnul primăriei.

Iancule mare, 
Iancule tare. 
Cu noi să fii !

— semn că limba mare a ceasu
lui stă acum fix la 12 — se uită 

parcă înapoi bătrînul riu și curge 
spre destinul său. Crișul Repede 
curge încet la Oradea...

Este, probabil, singurul element 
molcom in orașul de Ia fruntariile 
de nord-vest ale patriei. Ce depar
te este municipiul de imaginea 
consacrată dar, vai, falsă, a unei 
așezări in care toate s-ar mișca 
altfel, mai lent ; 24 de ore aici 
ne conving că ritmurile Oradei 
sint sincronizate cu cele mai tre
pidante ritmuri ale patriei, că 

orașul este conectat prin toate le
găturile sale, la cea mai înaltă ten
siune a trăirilor țării.

SECVENȚE ORÂDENE

Pentru că văzusem din avion o 
construcție întinsă și impunătoare 
în estul orașului, ne hotărim să 
începem de aici reportajul nostru. 
Este Centrala, electrotermică II, 
aflată în preajma unui eveniment 

de seamă, a marelui eveniment de 
fapt : punerea în paralel — adică, 
intrarea în funcțiune. Acum, cînd 

citiți aceste rînduri, au început pro
bele la grupul 1. In final. C.E.T. II 
va produce 150 de megawați, cu 
trei grupuri.

Gospodăria de cărbune. de 
combustibil lichid, instalațiile de 

tratare a anei, doar ele — în 
fond. instalații secundare — 
și sint de ajuns ca să te impresio
neze. La șantierul cazanului 2, 
două macarale se pierd în nesfîr- 
șit. Oamenii care lucrează cu ele 
nici nu se văd de aici, pină și ca
binele lor par niște cutiuțe.

— Turnul pe care îl vedeți are 
170 de metri — ne spune interlo
cutorul nostru; inginerul Constantin 
Dumitrescu.

— O sută șaizeci și opt virgulă 
trei — se aude un glas. Este șo

ferul „Daciei" în care ne aflăm.
La intrarea în pavilionul unde 

sînt birourile, însoțitorul nostru 
este salutat de un tinăr cu o pri
vire încețoșată. „Ei ?“ „Gata !“ — 
zice tinărul.

— Poftiți, tovarăși ziariști, su
biectul vă caută el pe dumnea
voastră.

Așa e. îl cheamă Sorin Lipovea- 
nu, este inginer stagiar, are 27 de 
ani, a terminat lucrările de înzi- 
dire refractară Ia cazanul 1 „acum 
o oră, vin de la beneficiar, mi-a 

semnat recepția" și ne arată hîrtii- 
le pe care le ține in mină.

— Acum mergem să ne culcăm... 
Sintem 35 de oameni... n-am fo«t 
acasă de alaltăieri... nu... ce zi e 
astăzi ? A, da. de răsalaltăieri...

Calitatea lucrărilor ? Dumitru 
Timotin. directorul Antreprizei 
energomontaj „Transilvania", om 
care, cum zice, a pornit ci te va zeci 
de cazane și turbine, ne dă un 
exemplu din activitatea montori- 
lor :

— Cînd s-a făcut proba hidrau
lică la cazanul 1 — cazanul o să 
lucreze la 140 de atmosfere, proba 
s-a făcut la 210 — s-au verificat 
înainte, cu filme. 14 000 de suduri. 
Știți la cîte s-au găsit defecte ?

— Eu știu ? O sută.
— Mai puțin.
— Treizeci.
— Una ! Și Dumitru Timotin e 

mîndru ca un copil.
(Continuare în pag. a Il-a)
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Din noile construcții ale municipiului de pe Crișul Repede

(Urmare din pag. I)
Reprezentanții celor trei — con

structorii. montorii si beneficiarii 
— se întrunesc o dată pe săptămi- 
nă intr-un comandament care 
„parlamentul" șantierului. 28 
bărbați de toate virstele. 
toate temperamentele, care 
salopetă, 
care în 
se ceartă 
dintre ei. 
te o listă 
Ie impută 
scări, capace, șamotă, suflante, ca
zan, cărămidă, pompe — și alți o 
sută de termeni tehnici se încru
cișează în văzduh, arme într-un 
război care ține citeva minute. 
Aici înțelegi că un C.E.T. înseam
nă zeci, sute de mii, milioane da 
operații, fiecare importantă, că in 
final el va fi o orchestră care va 
concerta fără ca un singur 
instrument să aibă voie să gre
șească măcar o notă.

— Cine a stricat scările ? Noi 
le-am făcut bune.

— Tot voi, la plecare.
— Dacă le-am stricat, le plătesc. 

Dar să cercetăm.

e 
de 
de 
in 

care in blue-jeans, 
costum, cu cravată, 
sub conducerea unuia 
Pe rind. fiecare scoa- 

de nereguli pe care 
partenerilor. Ștuțuri,

— Nu așa ! Să le faci, nu să le 
plătești, că e specialitatea voastră.

— Capacele au fost executate cu 
fi patruzeci, și trebuie douăzeci.

— Le-am făcut conform proiec
tului.

— Proiectul e greșit, fă-mi 
tele !

— Costă 18 000. Plătești tu ?
— Nu, că n-am greșit eu 1
— Atunci, vezi-ti de drum 1
...Așa trece punct cu punct fie

care lucrare, fiecare frintură de 
lucrare, prin filtrul exigentei colec
tive. Se spun și vorbe mai tari, 
deh. ca între bărbați de șantie1'. 
„Bă 1 — se aude mezzovoce — e 
presa aici, potoliți-vă !“ ...Dar pre
sa n-aude, nici nu vrea să audă.

— Nu înțelegeți? Sintem toți în 
aceeași oală ! Avem un termen și 
trebuie să-l respectăm.

— ...In țară sint în lucru zece 
termocentrale — ne spune 
in mașină.

— Douăsprezece — zice

al-

cin eva

_ ___ „____ „ __  șoferul
„Daciei". 11 cheamă Vasile Pop și 
a făcut in construcții, „numa’n 
construcții am lucrat", 2 000 000 d.' 
kilometri. Ar fi ocolit Pămîntul pe 
la ecuator de 50 de ori...

Meridiane și lungimi de undă
...Și totuși, simt în Oradea alții 

care l-au ocolit, au fost și la anti
pozi, au trecut și jȘeste poli de 
sute și de mii de ori. Și nu unul 
sau doi, ci peste o sută. Unul din- 
trei ei este YO5 BBL ; familia, 
prietenii, colegii, serviciul de evi
dentă a populației îl cunosc insă 
sub numele de Vasile Nistor. Are 
34 de ani. este inginer și acum un 
sfert de veac a declarat că vrea 
să se facă radioamator. Și...

— ...m-au trimis acasă, că-s prea 
. mic. M-am dus și-am inceput să

lucrez singur, cum m-am priceput. 
Pină la urmă, a trebuit să mă pri
mească.

Radioclubul din Oradea este 
foarte puternic. Ne-a atras către el 
afișul care anunță in centru că 
radioamatorii au deschis o expozi
ția : aparatură de antrenament și 
concurs pentru sală și radiogonio
metric, aparate de măsură și auto
matizări, emițătoare-receptoare de 
înaltă performanță, concepție pro
prie. Interlocutorul nostru, Vasile 
Nistor, are aici o invenție.

— Y05 BRZ a lucrat cu 250 de 
țări; a lucrat cu mai multe, dar 
din 250 are confirmări.

— 250 ? Știam 
o sută cincizeci 
bri.

— La noi, la
316 teritorii. (Mai aflăm ceva — 
n.n.J. Recordul național la număr 
de legături stabilite intr-o oră in

că O.N.U. are doar 
și ceva de meni-
radioamatori, sint

telegrafie ne aparține tot nouă — 
91 de stații intr-o oră. Cea mai 
mare realizare a noastră este locul 
IV ocupat la campionatele mondia
le de anul trecut de YO5 TO....

— Prietenii il alintă, probabil, 
igrecel...

— Nu, zice cu umor ardelenesc 
YO5 BBL ; îl alintă Tibi. fiindcă 
îl cheamă Tiberiu Covaci.

...Nu sint rude. Gheorghe Covaci 
este matrițer Ia întreprinderea 
„Metalica". La 46 de ani,' virsta 
lui de astăzi, are 32 de ani de 
muncă ; iși aduce foarte bine amin
te ziua cind a intrat ucenic aid. 
la sculări e. Cooperativa — pe a- 
tunci era cooperativă — fabrica 
potcoave, țesale. cutii de bacheli- 
tă. Astăzi...

Dar să vorbim mai intîi despre 
evenimentul care ne adusese aici: 
aflasem că la întreprindere s-a 
primit brevetul „Ordinului Muncii" 
cl; I obținut in întrecerea socia
listă pe 1986. Directorul nu e in 
birou, are niște oaspeți. II cheamă 
Petru Cristea, nu este chiar 
mai inalt bărbat din Oradea, 
măcar din întreprindere, nici 
car... dar să lăsăm asta... și 
cunoscut prin aceea că asigură 
tății o mobilitate extraordinară, 
aruncindu-se asupra a tot ceea ce 
este nou, a ceea ce reprezintă o 
probă de virtuozitate tehnică sau, 
pur și simplu, asigură o eficiență 
economică superioară.

— Și el, dar invenția ar putea 
să facă mult mai bine.

— Cine este titularul de brevet ?
— Centrala automobilului.
Atit despre una dintre celebrită

țile municipiului de pe Crișul Re
pede. O altă celebritate ne zimbeș- 
te in piața centrală dintr-o poză 
aflată la colțul unei clădiri : Da
niela Popa, campioană europeană. 
Daniela are 15 ani. Acum patru ani 
a ocupat locul III la campionatele 
naționale de sărituri în apă pen
tru copii. Se antrena doar de un 
an. Anul următor, locul II în Cupa 
speranțelor. Acum 2 ani, la 13 ani 
deci, campioană națională absolută 
la copii, locul I la juniori, 
de pe platformă, și prima 
internațională.

...Ce s-o mai lungim, 
Popa a adus la Oradea anul aces
ta : titlul de campioană națională 
absolută la juniori, vicecampioană 
națională la seniori, locul III in 
Cupa prieteniei la Phenian, lo
cul II la campionatele europene de 
la Roma.

Iarna, pină prin ianuarie, se pre
gătește în aer liber ; afară sint cinci 
grade sub zero, in jurul bazinului 
se ridică „ziduri" de carton, apa, e 
drept, e termală și... fetele sar. 
Cind gerul se întețește, se mută la 
Sibiu, la Bacău.

...Inginerul Ștefan Ni.colaescu 
ne-a lăsat la Muzeul Țării Crișu- 
rilor. Palatul in care este adăpos-

sărituri 
medalie
Daniela

O rezolvare de

Invenții, inovații, recorduri
Pină vine, parcurgem expoziția, 

veritabila expoziție de pe pereți : 
brevete de invenții, brevete da 
decorații, diplome care atestă do- 
bindirea locului I in „Cintarea 
României".

— Felicitări, tovarășe director !
— Nu știu pentru ce.
îi arătăm masa de lucru. Nu 

știe, brevetul a fost adus de citeva 
minute. Este... emoționant să vezi 
un bărbat emoționat.

— Ce face „Metalica" ? Ce tre
buie. Uite, acum mașina de gătit 
..Gina". O să ziceți : mare scofală ! 
Ei bine, aflați că e mare. Are in
corporate patru brevete de in
venții. Asta e corpul arzătorului. 
Pe plan mondial s-a făcut din fon
tă, pe urmă s-a trecut la tablă, 
acum s-a revenit la fontă. Noi 
l-am făcut din ceramică, primii din 
lume.

— Astea sint circuite imprimate ?
— Nu, folii flexibile. Sint, dacă 

vreți, niște „reșouri imprimate", se 
folosesc de la tehnica spațială pină 
la aparatura casnică. Numai una 
sau două țări Ie fac în lume, afară 
de noi.

...Și așa mai departe. Gheorghe 
Covaci ne spune intre șase ochi că 
„sigur, cu așa director nu dai fali
ment. Nu stă o clipă, mereu inven
tează ceva si ne cere si nouă. Ne 
cere, fiindcă știe că și noi putem 
6ă facem orice".

— Să vă prezint un posibil 
director — intră iar în încăpere 
Petru Cristea. aducînd cu el un 
bărbat tînăr, cu o înfățișare plă
cută.

— Inginerul Gheorghe Negruț,

cel 
nici 
mă- 
este 
uni-

iar pleacă 
unitate, 

trei rînduri de •
șeful cercetării. Și 
directorul ; mai are în 
afară de noi, alte 
oaspeți...

— Ce vă supără 
tovarășe inginer ?

— Sincer ?
— Altfel ce rost 

ția ?
— Prețul obținut pe piața 

nă cu produsele noastre. Nu avem 
un preț de revenire prea rău, nici 
prea bun, mediu, dar sufărTa gin- 
dul că intermediarii noștri reali
zează .cîștiguri de două sute și de 
trei sute la sută, cit ai bate din 
palme. Nu putem să încasăm noi 
banii ăștia ? Ce fac negustorii 
noștri ? Probabil că n-avem. Dar... 
n-o să scrieți dumneavoastră in 
ziar asta.

— Cine știe ?
Inginerul Gheorghe Negruț vor

bește cu o patimă molipsitoare 
despre eforturile de creație, des
pre inovații, despre invenții. Ochii 
i se aprind. Hotărîm in gînd că 
este un reprezentant tipic al 
intelectualității tehnice formate in 
anii noștri, aflată 
putere de creație, 
xim al forței sale 
sionale.

...Pe stradă, un 
volanul unei „Dacii" galbene 
face semne. îi facem și noi semn 
să oprească și unul dintre noi. pri
eten cu el, il prezintă pe celălalt. 
Omul de la volan este inginerul 
inventatorul Ștefan Nicolaescu.

— Ce mai face metanolul ?
— El bine, acum ne poartă.
— Și inventatorul ?

cel mai

ar avea

mult,

discu-
exter-

acum în plină 
in punctul ma- 

umane și profe-
bărbat aflat la 

ne

O creșă ca atîtea altele

tit reprezintă el însuși un expo
nat. Secția de istorie a muzeului 
este ultima deschisă in țară și a 
beneficiat din plin de cele mai noi 
date ale cercetării de specialitate, 
s-a deschis ca o adevărată floare 
a adevărului sub soarele înalt al 
eoocii noastre. Străbatem sălile 
dăinuirii românești, exponatele evo
catoare de timpi glorioși, de timpi 
ai luptelor ; furtuna timpilor este 
din nou prezentă, bunele și relele, 
cum spune cronicarul, se reconsti
tuie infățișind trecutul — cel de 
acum cinci veacuri sau de acum 
cinci decenii. Anii din preajma și 
anii celui de-al doilea război mon
dial sint înfățișați în toată amploa
rea tragicelor intimplări prin care 
a trecut pămîntul vremelnic ocupat 
al Bihorului. Sălile consacrate re
voluției socialiste dau măsura par
ticipării de cuget și de simțire a 
locuitorilor județului la cea mai 
glorioasă epopee din istoria mile
nară a patriei.

Ca o altă ilustrare foarte concre
tă a unității românilor, în aceste 
zile, în sălile muzeului, vizitată de 
toată Oradea, marea expoziție 
Nicolae Grigorescu. Ciobănașul, 
Bălăioara, Atacul de la Smîrdan, 
Lada de zestre. Care cu boi... in 
fine, toate capodoperele grigores- 
ciene au poposit sărbătorește sub 
cerul Oradei, dînd măsura uneia 
dintre cele mai înalte întruchipări 
ale geniului artistic al românilor.

ultim moment?
Nu l-am întrebat pe Emil Măr

gineanu, directorul întreprinderii 
„înfrățirea", dacă a fost la expo
ziția Nicolae Grigorescu, și acum ne 
pare rău. Ar fi fost interesant de 
știut ce crede un om dedioat sută 
la sută tehnicii despre un mare 
piietor. Eram >in biroul 'tUttMStdruîu’i 
adjunct cind a intrat :

— Am verificat acum, vezi că 
oamenii lui Grecu nu-s la post,

— Nu se poate 1
— Uite că se poate, vin de-aco- 

lo. Și nici ai lui... și mai spune un 
nume, pe care nu l-am reținut, 
nu zici că nu se poate...

Dă cu ochii de noi :
— Poftiți pe la mine.
In biroul său :
— Aveți greutăți cu disciplina, 

tovarășe director ?
— Prea vreți să le știți pe toate. 

N-am.
— Păi, ziceați că...
— N-am.
Intră cineva :
— Tovarășe director, a telefonat 

Vrăbiuță că nu-s gata.
— Spune-i fetei să mi-1 dea pe 

directorul întreprinderii...
Intimplarea face că unul dintre 

noi îl cunoaște bine pe directorul 
în cauză.

— Vă face greutăți ?
— Cum să nu-mi facă ? Mi-a 

cuvîntul lui de onoare că azi 
mineată patru motoare sint în 
brică la mine. Azi e 29 și eu 
pot încheia exportul că nu mi le-a 
trimis.

— Tovarășe director, tovarășul 
director a plecat ieri in concediu.

— Tovarășă secretară —intervine 
reporterul care cunoaște uzina cu 
pricina — faceți, vă rog. legătura 
cu secretarul comitetului de partid.

— Bună ziua, tovarășe secretar 1 
De ce faceți greutăți— ?

— Asta-i bună, cind am mai

Să

dat 
di- 
fa- 
nu

făcut ? Dar ce căutați la Oradea ?
— Uite, asta caut, sint in biroui 

tovarășului Mărgineanu și vreau 
să scriu că întreprinderea și-a în
deplinit planul la export și dum
neavoastră...

...ț4u este firesc. Pină la urmă, 
i'mptoarSe au fost pornite^ 

OradeaJ dar au ajuns acolo noap
tea, in ultimele două zild oamenii 
au lucrStW^mz. Planul a’âfet 
îndeplinit — dar este normal ca o 
întreprindere de talia „înfrățirii" 
să-si realizeze planul cu sufletul la • 
gură ?

Dar Emil Mărgineanu, sincer, nu 
este supărat nici cit negru sub un
ghie pe partenerii cu motoarele. 
Zice : „Au avut și ei greutățile 
lor. Ce, de plăcere nu mi-au tri
mis mie motoarele ?“ Știm că așa 
e și nu-1 contrazicem.

— Și cum e o celulă flexibilă, 
tovarășe director ?

— Cum să fie ? O s-o vedeți.
Celula flexibilă, aflasem, se mal 

fabrică doar in citeva uzi
ne din lume. Una dintre ele este 
„înfrățirea", Oradea. România. 
Este sarcina trasată de secretarul 
general al partidului la vizita din 
iunie anul acesta. Nu au trecut 
nici trei luni...

— ...alții lucrează de patru ani 
și noi sintem aproape gata — ne 
spune inginera Silvia Mates, șefa 
colectivului.

— Cum definiți celula flexibilă ?
— O mașină care lucrează de 

sine stătător, fără intervenția omu
lui, 24 de ore, conformindu-se pro
gramului comandat. Are o magazie 
de scule și dispozitive proprie, un 
robocar, un fel de robot, adică are 
doar două grade de libertate, mîini 
mecanice, mașinile propriu-zise, 
totul comandat și controlat de un 
computer pe baza unor programe 
elaborate de noi.

Cea mai tinără promoție
...Să încheiem aceste secvențe 

reportericești din viața unui mu
nicipiu cu un moment deosebit de 
stenic, cu o secvență dedicată vie
ții, dedicată slujirii vieții. Am luat 
parte la întrunirea de repartizarea 
absolvenților Liceului sanitar.

Citeva zeci de fete și băieți, îm- 
brăcațî de sărbătoare, stau emoțio
nați in amfiteatru. Este chemată 
șefa promoției : Adriana-Florica 
Botfci. O fată inaltă, zveltă co
boară treptele amfiteatrului. Peste 
citeva minute :

— Ai mai dat vreodată un in
terviu. Adriana ?

— Da, la „Scinteia tineretului", 
eram în clasa a IX-a și am ciștigat 
olimpiada de română, faza națio
nală.

— O, deci ești o veche premian
tă. De ce țl-ai ales Aleșdul ? Ora
dea...

— Este comuna mea natală, aco
lo locuiește mamă, acolo îmi place.

— Și de ce ți-ai ales Salvarea ?

la datorie
să

de
Adriana-Florica Botici începe 

ridă :
— Cred că de vină e serialul 

Ia televizor...
Urăm succes noii promoții

oameni in alb. slujitori ai sănătății 
și vieții oamenilor. Sint, intr-un 
fel. simbolul acestor zile încărcate 
de tinerețe, de voie bună, de avint.

...Zorii zilei. E liniște, cițiva tre
cători grăbiți. Aerul e pur. sălciile 
se oglindesc în Criș. Trec mașinile 
aprovizionării. Pe faleză, o fată 
face gimnastică, apoi începe să a- 
lerge. Are un fuleu foarte elegant. 
Trece o stropitoare. Orizontul s-a 
înroșit.

Zorii. Din turnul primăriei se 
aude iar :

Iancule mare, 
Iancule tare.
Cu noi să fii !
Răsare soarele.

Micuțul stă intins pe o 
parte, pe cuvertura pe care 
stau la aer și ceilalți copii, 
făcindu-i-se loc cu oareca
re „respect". Două lacrimi 
au incremenit in mijlocul 
obrajilor. Ne aplecăm, cu 
inima strînsă și-l mîngîiem 
pe părul des : „Ce-i cu el, 
e bolnav ?•*  „Da' de unde, 
ne risipește temerile, cu un 
zîmbet ..........
Mama 
citeva 
plecat, 
plecat

Copiii au ieșit pe trei 
cuverturi mari, corespun
zător celor . trei grupe : 
mică, mijlocie și mare. Su- 
pravegheați de asistente și 
infirmiere sint foarte cu
minți.

Vizităm creșa, patronată 
de Filatura românească de 
bumbac și situată in incin
ta fabricii din sectorul 2 al 
Capitalei. Creșa e bine or
ganizată. Are spații sepa
rate pentru dormit, joacă 
și masă, atit la creșa săp- 
tăminală. cit si la aceea 
zilnică, creată în întimpi- 
narea dorinței unor părinți 
de a-și lua copiii la sfirși- 
tul programului cotidian. 
Totul e foarte curat și. în 
general, nu-i o exagerare 
să afirmi că sclipește pur 
și simplu de ordine.

— Grija noastră perma
nentă este ca micuții să fie 
sănătoși și educați potrivit 
vîrstei lor, ne spune admi
nistratoarea Flori ca Iacob.

— Cum colaborați cu fa
brica ?

— întreținem o colabora
re foarte bună. Sintem 
ajutați financiar, moral. 
Numai pentru creșă între
prinderea a alocat anul a- 
cesta peste o jumătate de 
milion. Sigur că nu totul 
este perfect, însă noi ne 
străduim , să fie. Mai exis
tă unii părinți care negli
jează să-și achite contribu
ția bănească : acum însă, 
nu pot să vă dau nume, 
sint cu toții „la zi". O 
mamă, de niște sărbători, 
și-a „uitat" copilul la noi 
și s-a dus 'a munte să se 
distreze... Dar aceste ca-

liniștitor, asistenta, 
lui l-a adus acum 
minute și tocmai a 
Plinge pentî-u că a 

mama lui".

zuri constituie, desigur, 
excepții. Majoritatea o for
mează cei devotați copiilor, 
cei care și-i trimit la cre
șă curați, ingrijiți și care 
sint atenți și săritori, ca 
Iakab Elena, Ludvig Geor
geta, Ivașcu Angelica ori 
Anghel Dumitru cu două 
fetițe...

...La grădiniță, amenaja
tă alături, tot în incinta 
F.R.B.. domnește aceeași 
atmosferă de grijă și dra-

trebuie insă să se acomo
deze. Unii o fac mai re
pede, alții mai incet, inter
vine președinta comisiei de 
femei, Maria Cristescu. Am 
avut de furcă in citeva 
rinduri cu astfel de pă
rinți. Sau. datorită faptu
lui că fabrica e la doi pași, 
dau o fugă in timpul lu
crului să vadă ce le face 
fetița sau băiatul. După ce 
se „conving", sigur că și 
„vizitele" se mai răresc.

J COPIII
-a®; fiecărei familii

| VIITORUL
* întregii țări

goste părintească. Educa
toarea Camelia Moise și 
administratoarea Georgeta 
Moise ne îndrumă prin' 
grădiniță, în timp ce edu
catoarea Mihăiță Marinela 
joacă, cu copiii, „șorice
lul". „Ce pisică le-ne-șă / 
Nu prinde un șoa-re-ce“. 
„Pisica", cu un ultim efort, 
reușește să prindă „șoare
cele"...

Revenim in creșă, atrași 
parcă și mai tare de omu
leții 
unii 
gîne 
data .
mere .
grupele mică, mijlocie și 
mare „la lucru". Ascultăm, 
adică, poezii și cîntece.

— Unii părinți care isi a- , 
duc intiia oară copiii, cind 
se despart de ei. îi văd că 
pling și atunci hotărăsc pri
piți să-i ia înapoi. Copiii

aceștia, dintre care 
abia dacă pot să în- 
citeva cuvinte. De 
aceasta, se află în ca- 
și urmărim, pe rind.

într-o întreprindere cane, 
cum ne spune tovarășul 
Gheorghe Turcu. directorul 
unității, se confruntă cu 
unele dificultăți de per
sonal. problema „mamei și 
copilului" nu rămine în
tr-un plan secund. Dimpo
trivă.

Aflăm, astfel, și despre 
alte aspecte in care se re
flectă preocuparea între
prinderii pentru copiii oa
menilor muncii. Un număr 
de 24 de familii beneficiază 
de prevederile Decretului 
65/1982, conform căruia 
contribuțiile părinților se 
reduc, in anumite condiții, 
cu 20—50 la sută. Au loc 
întilniri cu medici. Oa
menii muncii beneficiază 
de o bază sportivă, dispen
sar, cantină cu patru bu
fete de incintă, două că
mine pentru nefamiliști, 
o bibliotecă sindicală ex-

celent dotată, cu 30 000 vo
lume. Să adăugăm că nici
odată nu a fost respins un 
dosar de înscriere in creșă 
și că din eclțipele de con
trol obștesc 
femei care 
creșă.

...Creșa. 
înainte de 
schimbul doi. facem 
noștință cu Iakab Elena, 
despre care ni s-a vorbit 
deja, muncitoare la atelie
rul de finisaj. Ochii 
umplu de mindrie 
vorbește despre cei 
copii, fetițele și mai 
prislea. băiețelul Ionuț, de 
la grupa mijlocie a creșei. 
„Sint foarte mulțumită de 
creșă. Pe Ionuț l-am adus 
la patru luni. Și, uite, cind 
il văd că a crescut așa fru
mos aproape nici nu-mi 
vine sâ cred. Vreți să vi-1 
arăt ?“

Cu Ionuț ne împrietenim 
numaidecit. Nu, poezii nu 
vrea să ne spună, in 
schimb, escaladează, fără 
frică, in camera de joacă, 
o scară dublă, apoi se 
tîrăște pe burtă, demon- 
strînd că are „mușchi", pe 
o banchetă sportivă.

La fel de elogios se re
feră la creșă și la personal 
(cu o mențiune specială 
pentru sora Flori ca Dumi
tru) Nicolae Neagu, șef de 
formație pază P.S.I. : 

. „Programul săptăminal 
este foarte bun. Eu locu
iam într-o garsonieră și. 
pină am cumpărat un a- 
partament, era foarte greu. 
Aici, cele două fetițe ale 
mele au avut condiții 
foarte bune".

Secretara comitetului- de 
partid pe întreprindere. 
Jemna Viorica, este de 
părere că la serviciile cre
șei ar trebui să apeleze 
mai mulți părinți. Este o 
înlesnire evidentă pentru 
programul lor de lucru, iar 
creșterea și educarea co
piilor se află pe miint 
bune. Are, desigur, multă 
dreptate.

Dan-Vasile 
GRADINARU

fac parte și 
nu au copii la
mereti creșa. 
a se intra in.

cu-

i se 
cind 
trei 
ales

văzut municipiul 
in diferitele etape ale 
sale, mai cu seamă in 

două decanii. înțelege 
sentimentele de mindrie 

săi. înainte de a

Profiluri industriale oradene

Georqe-Radu CHIROVICl 
loan LAZA

Cine a 
Gheorghe 
devenirii 
ultimele 
mal bine
ale locuitorilor 
deveni reședință de județ, orașul 
avea toate atributele unei locali
tăți provinciale, cu case bătrini- 
cioase, străzi întortocheate și în
guste, prăfuite.

Dar iată că. fără multe etape in
termediare. orașul Sf. Gheorghe s-a 
trezit în viitoarea unor transfor
mări fără precedent : o platformă 

. .►.i’Jțil'SliWiibA’nVâ, cu unită'ți|a'e.
■ țefmicțȚ/®9',Atfrf, și, o dată ctțea,' 

"■.:’tm—rrou~oraș"s-a ridicat pe verii-, 
cala Îndrăzneață a prezentuluiUDin' 
1970 pină „la zi- au fost con
struite 14 000 de apartamente din 
fondurile statului : au apărut car
tiere noi — Simeriei, Ciucului. Gă
rii. Un spital modern, o casă de 
cultură, școli și grădinițe, magazine 
spațioase s-au adăugat locuințelor 
noi. Iar transformările continuă : 
s-a proiectat un 
nou centru, pe 
măsura tînăruiui 
municipiu. Pro
porțiile înnoirilor 
sint concentrate 
într-un procent :
90 la sută din populație trăiește in 
case noi.

O dată cu transformarea tirgu- 
lui de pină mai ieri in frumoasa 
și moderna localitate de azi s-a 
schimbat și modul de a, gindi și de 
-a acționa al cetățenilor.

O UTILA „RĂMĂȘIȚĂ" A VE
CHIULUI. Pe cind locuiau in case
le vechi, azi dispărute, oamenii se 
obișnuiseră cu diverse treburi în 
jurul casei. Mutați in bloc, unde 
apa nu mai trebuie adusă cu călda
rea, pentru că vine de-a gata, pe 
conductă, iar ingrijitul florilor nu 
din grădină, ci din balcon, nu le ia 
prea mult timp, ei nu pot privi 
nepăsători cum terenurile din jurul 
blocurilor așteaptă o mină pricepu
tă spre a fi plantate, cum copiii 
așteaptă un leagăn, un teren de 
joacă; Bortho Arpad, tehnician la 
întreprinderea de aparataj electric 
auto și motoare electrice, este pre
ședintele asociației de locatari nr. 
25, din cartierul Ciucului, „cel mai 
vechi dintre cele noi", cum spune 
el. Plantarea spatiilor din jurul 
blocurilor, amenajarea a 4 terenuri 
de joacă pentru copii sint lucrări 
realizate de locatari. Problema care 
se pune acum este păstrarea. în 
bună stare, a apartamentelor, 
blocurilor de locuințe, a ceea ce 
s-a făcut prin muncă obștească. 
„Inițiativele vin spontan de la oa
meni, afirmă interlocutorul. De
unăzi, un locatar din blocul 26 m-a 
oprit să-mi spună: «Eu sint zu
grav și m-am gindit să zugrăvesc 
casa scărilor, ca sâ arate mai 
bine». Altul s-a oferit să sudeze 
acolo unde s-a stricat timplăria 
metalică. Cineva a confecționat 
din resurse recuperabile citeva 
bănci, ca să avem unde sta la um
bră. Szilagyi Denes este electri
cian, se ocupă din proprie iniția
tivă de repararea și întreținerea 
instalațiilor electrice de pe cele 
trei scări ale blocului unde locu
iește. Unul din locatari, proprietar

al unui autoturism ARO, s-a anga
jat ca «șofer voluntar» și a adus 
«lemn ciinesc» pentru gardul viu. 
Chiar și copiii sint de mare ajutor 
in menținerea curățeniei. Ce-i 
drept, nu dezinteresat. Le-am ame
najat două mese de ping-pong, dar 
succesul cel mare l-am obținut cu 
terenul de minifotbal. unde se 
desfășoară adevărate «campionate- 
interasociații. cu public foarte nu
meros și înflăcărat. Dar mingea nu 
se «eliberează» - decit după ce au 
fost strînse toate hîrtiile și s-a fă
cut curat «lună» in spațiile verzi, 
pupă cum-vedeți, me" gospodărim ■ • 
cu forțe proprii".

Despre asemenea acțiuni de în
treținere a fondului locativ, 'între
prinse din inițiativa și cu partici
parea directă a cetățenilor. ne-a 
vorbit și loan Dgmian. administra
torul asociației nr. 6. Creșterea spi
ritului de răspundere al fiecăruia 
din cei peste 1 100 de locatari 
oglindește in faptul că, numai
cițiva ani in urmă, suma cheltuie-

se 
cu

A locui la bloc...
însemnări din municipiul 

Sf. Gheorghe

a

Iilor de întreținere neplătite se ri
dica la o cifră considerabilă. Mulți 
gindeau că pot să se folosească 
pe gratis de tot confortul unei lo
cuințe. Deficitul era insă supor
tat de ceilalți, astfel că opinia pu
blică a intrat in acțiune, iar cei in 
cauză au fost aduși la realitate. 
Szilagyi Lajos, subinginer la 
I.A.I.A., este reprezentantul zonei 
Oltului. „La inceput a fost mai 
greu, ne spune el. Fiecare venise 
cu obiceiurile lui, bune și rele. Dar 
acum lucrurile s-au așezat, iar oa
menii ău înțeles că nu poți aștepta 
totul de la stat. Sint multi mese
riași printre locatari și ei 
se știe că. o dată ajunși 
nu-și uită meseria, ci se 
slujba colectivității".

Oriunde te-ai duce ți se 
tește, desigur in termeni . .
aoeeași istorie: a unei zone noi, in 
care oameni ce nu se cunoșteau 
înainte au devenit vecini și, după 
o perioadă de ezitări, rețineri sau 
tatonări, s-au împrietenit, alcă
tuind o mare familie, care acțio
nează unită, spre a păstra locuin
țele ce le-au fost date in folosință, 
spre a spori frumusețea cartierului 
și a orașului. Mentalitatea celui 
care „trage poarta" sau ușa după 
el și nu-I mai interesează ce se in- 
timplă dincolo de ea a făcut 
unei conștiințe 
nevoii 
tățli.

CEI
TORI 
NIEI

■ Cind ai plantat, cu mina ta. o 
floare sau un pom. ai săpat și 
udat iarba sau ai măturat aleile, 
nu poți privi indiferent cum altul 
iți nesocotește munca. Este fi-

vor să 
acasă, 

pun in
poves- 

diferiti.

Ioc 
civice înaintate, 

de implicare in viata locali-

MAI VAJNICI APARA- 
AI ORDINII ȘI CURAȚE- 
SINT ÎNȘIȘI CETĂȚENII.

bunii gospodari 
să fie exigenți față de ei în
șiși. dar și intransigenți față de 
neglijențele sau indiferenta altora. 
Chiriță Moraru. din cartierul Si- 
meria, este un mare iubitor al ve
getației. în asociația nr. 6 i s-au 
încredințat, de aceea, spațiile verzi. 
Pină și copiii din cartier știu acest 
lucru și se mărginesc să se joace 
in spațiile special amenajate. Mi
hai Sava este deputat in circum
scripția electorală 15': „Ne respec
tăm și ne ajutăm unii pe alții, așa 
cum am spus și la ultima sesiune 
a consiliului popular ' municipal. 
Dar. în spiritul adevărului, tre
buie să arăt că educația civică mai 
lasă la unii de dorit. Se întimplă 
să mă trezesc la ușă cu cite un lo
catar care se plinge că vecinul lui 
face petreceri zgomotoase și nu se 
poate odihni. «Bine, ii spun eu. 
dar sinteți perete-n perete. De ce 
nu-i atragi dumneata atenția ?» 
îmi răspunde că nu vrea să-și stri
ce relațiile cu vecinii și mai bine 

ar fi să... mi le 
stric eu. Sint 
încă destule dis
cuții ce pornesc 
de la copii. Ca 
peste tot. cei mai 
mărișori fac poz

ne ce se soldează cu stricăciuni. 
Mai deunăzi, se efectuau lucrări de 
izolații la terasa unui bloc. Ciț’iva 
puști, cu riscul de a cădea in caza
nul cu smoală, au înmuiat in ea ' 
niște bețe și au mînjit toate băncile 
proaspăt vopsite din preajmă. Alții 
au fixat pe geamul ușii de la in
trare o țintă și au vrut să știe dacă 
săgețile trec prin sticlă. Și au 
trecut... Din păcate, părinții lor nu 
sint prea dornici să acopere pagu
bele, ceea ce constituie o încu
rajare și un prost exemplu pentru 
«făptași». ■ Educația civică trebuie 
să înceapă in familie, cu cei șapte 
ani de-acasă“.

Este și opinia Lilianei Neagoe, 
deputat in circumscripția 69. ad
junct al șefului inspectoratului, 
școlar județean. „In școală se în
treprind acțiuni teoretice și prac
tice. de educație civică, dar fami
lia are rolul de a consolida, in con
știința copiilor, răspunderea pen
tru ceea ce edilii, chiar părinții lor 
fac pentru ca orașul să fie o ade
vărată «carte de vizită» pentru toți 
locuitorii, chiar și pentru cei de 
virstă școlară". Un astfel de tinăr 
gospodar era de-a dreptul contra
riat de cei care taie „cărări" peste 
iarba din parcuri, numai pentru a 
„economisi"... 4—5 pași in plus. 
Numărase că, in fiecare minut, 
tăiau colțul — călcind in picioare 
florile — nu mai puțin de cinci 
trecători! Firește, aceste neglijențe 
nu trec neobservate: reprezentanții 
consiliului popular, precum și cei 
50 de împuterniciți din rindul ce
tățenilor aplică amenzi, conform 
Legii 10.

Este o exigentă pe deplin justi
ficată, izvorită din dorința unani
mă de a nu permite nimănui să 
știrbească din frumusețea nouă a 
acestei vechi așezări, prin negli
jență sau nepăsare fată de efortul 
colectiv, 
expresia 
civic.

Iar această exigență este 
vie a creșterii spiritului

Rodica ȘERBAN

Dreptul de a împuternici alte persoane să 
depuse la C.E.C.

Titularul unui instrument de eco
nomisire are oricind posibilitatea 
să ceară înscrierea in acesta a unei 
clauze de împuternicire, prin care 
să acorde dreptul de a dispune-de 
sumele economisite și altor per
soane (cel mult două), pe care le 
indică pe documentul de depune
re. In instrumentul de economisire 
respectiv se înscriu de către C.E.C. 
numele, prenumele si anul naște
rii persoanelor împuternicite.

De clauza de împuternicire pot 
beneficia numai persoanele majo
re, ea actionind numai pe timpul 
vieții titularului instrumentului 
de economisire.

Clauza de împuternicire poate fi 
modificată sau anulată in timpul

vieții titularului numai de către 
aoestă.

Dacă la emiterea libretului nu a 
fost introdusă clauză de împuterni
cire, ulterior, cu ocazia unei ope
rații de depunere chiar si pentru 
suma de 5 lei, titularul instrumen
tului poate introduce clauză de îm
puternici re.

Depunătorii care efectuează de
puneri pe numele altor persoane 
pot cere la prima depunere intro
ducerea in favoarea lor sau a altor 
persoane a clauzei de împuterni
cire.

Minorii nu pot fi trecuti la clau
za de împuternicire.

Minorii care efectuează depu
neri pe numele lor pot introduce

dispună de sumele

clauza de împuternicire numai dacă 
aii împlinit virsta de 14 ani.

Titularul unui instrument de eco
nomisire. are dreptul să stabileas
că prin „dispoziție testamentară" 
persoanele fizice sau juridice care 
să dispună de sumele economisite 
la C.E.C. după decesul său. Dispo
ziția testamentară se înscrie in 
fișa de cont a instrumentului de 
economisire. Ea poate fi 
sau modificată numai de 
tularul depunerilor.

Minorii care efectuează
pe numele lor pot introduce dis
poziții testamentare numai dacă au 
împlinit virsta de 14 ani și se în
trețin singuri.

revocat ă 
către ti-

depuneri
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Calitate ireproșabilă 
fiecărui produs!

întreprinderea .,Electrotimiș“ din 
Timișoara, unitate-etalon a industriei 
electrotehnice, distinsă în două rin- 
duri cu înaltul titlu de „Erou . al 
Muncii Socialiste", are ca profil 
principal de fabricație realizarea de 
utilaje, instalații, mașini, matrițe și 
Stanțe de inalt nivel tehnic și cali
tativ. atit pentru dotarea cu tehnică 
de virf a noilor capacități industriale 
puse în funcțiune în diferite zone 
ale țării, cit și pentru reutilarea ce
lor existente, pe această cale con
tribuind Ia reducerea efortului valu
tar al economiei' naționale. Numai 
în acest an, această prestigioasă uni
tate industrială timișoreană furni
zează unor beneficiari interni din di
verse ramuri de activitate, inclusiv 
în cadrul programelor prioritare din 
economie, utilaje tehnologice care, 
importate, ar fi costat peste 600 mi
lioane lei.

în ultimii ani. printr-o mai judi
cioasă, și eficientă folosire a capaci
tăților de producție, a forței de mun
că și mai ales datorită amplificării 
activității de creativitate tehnică — 
solid suport pentru continua înnoire 
și diversificare a nomenclatorului de 
fabricație— colectivul de muncitori și 
specialiști a găsit resurse ca. o dată 
cu îndeplinirea exemplară a obliga
țiilor contractua
le față de bene
ficiarii interni, 
să ofere unele 
produse și Ia ex
port. Acum, a- 
ceastă activitate 
constituie una 
din preocupările 
de bază, pe care 
organizația de partid și consi
liul oamenilor muncii, întregul 
personal muncitor o situează, așa 
cum cere secretarul general al 
partidului, în fruntea priorităților. 
Drept urmare, pe 8 luni din acest 
an, planul la export a fost îndeplinit 
și chiar depășit cu circa 6 la sută.

— Din proprie experiență ne-am 
convins că succesul unei unități eco
nomice in derularea cu bune rezul
tate a activității de export are la bază 
în principal cel puțin doi factori, și 
anume : nivelul tehnic ridicat și 
execuția ireproșabilă — identică cu 
mostra — a produselor, pe de o par
te. și respectarea întocmai a terme
nelor de livrare convenite prin con
tract — ne spune ing. Arke Marcus, 
directorul întreprinderii. Sigur, toate 
clauzele contractuale sint importante 
cînd este vorba să menții o piață 
cîștigată și. mai ales, atunci cind ai 
de-a face cu parteneri noi. Pentru 
a asigura un. înalt nivel tehnic jțti- 
lajelor și ecliipanicatelor tehnologice 
oferite la export. în cadrul atelieru
lui de proiectare am constituit co
lective de proiectanți care au ca sar
cină elaborarea documentației con
structive și tehnologice numai pen
tru produsele de export, por
nind de la tot ce -s-a creat mai 
bun pe plan mondial în dome
niul respectiv, atit in ce pri
vește parametrii tehnico-funcțio- 
nali. cît și indicatorii de eficiență 
economică, respectiv costurile de pro
ducție. Pentru asigurarea unei exe
cuții de o calitate ireproșabilă a pro
dusului. menționez că. o dată cu 
lansarea in fabricație a documen
tației tehnice, formația integrată de 
lucru acționează, pe baza unui gra
fic, pentru realizarea produsului Ia 
termenul stabilit, incepind cu debi
tarea materialelor și pină la preda
rea la beneficiar, adică întreprinde
rea de comerț exterior prin care s-a 
încheiat contractul, și se obține viza 
organelor Inspectoratului General 
de Stat pentru Controlul Cali
tății Produselor. De aici se de
duce, sper, și ce înseamnă o 
formație de lucru integrată. Este 
vorba de o formație speciali
zată în producția de export, con
stituită, așa cum a indicat condu
cerea partidului, din oamenii cei 
mai bine pregătiți profesional, cei

La întreprinderea 
„Electrotimiș" 
din Timișoara

mai disciplinați și ordonați dintr-un 
atelier sau secție. în această forma
ție sint cuprinse toate posturile și 
fazele de lucru, fapt care creează 
condiții pentru o aprovizionare teh- 
nico-materială centralizată, cu tot 
ceea ce este necesar pentru produc
ția respectivă, precum și pentru o 
dotare cu toată SDV-istica specifică 
fabricației produsului sau produselor 
aflate în curs de execuție. La a- 
ceasta se adaugă și posibilitatea spo
rită pe care o are șeful de formație 
sau maistrul de a conduce și supra
veghea direct și permanent atit ac
tivitatea de ansamblu, cît și cea a 
fiecărui membru al formației in 
parte.

în legătură cu asigurarea unei ca
lități ireproșabile fiecărui produs, 
din discuția purtată cu directorul în
treprinderii și cițiva din colaborato
rii săi, intre care inginerii Ioan Pe- 
tran. șeful fabricii de utilaje, și 
Mihai Pogan, șeful secției de matrițe 
și ștanțe. de care aparține atelierul 
specializat în fabricația de echipa
mente tehnologice destinate exportu
lui, am mai reținut că. pe toată du
rata execuției producției pentru par
tenerii externi, proiectanții sint me
reu alături de cadrele tehnice și 
muncitori, acordind o asistentă teh

nică permanentă 
pentru aplicarea 
corectă a soluții
lor constructive 
și tehnologice a- 
doptate. Necesi
tatea unei ase
menea colaborări 
fructuoase, în
deaproape între 

factorii de concepție și de pro
ducție la „Electrotimiș" este cit 
se poate de evidentă, avind in 
vedere și specificul de unicat sau 
de serie mică al producției acestei 
întreprinderi. De fapt. împreună cu 
personalul de execuție, proiectanții 
participă la întreaga activitate de 
realizare a producției de export pînă 
la ambalarea acesteia pentru expe
diție. asumindu-și aceeași răspunde
re ca toți ceilalți membri ai forma
ției de lucru specializate și integrate.

Cu rigurozitate și responsabilitate 
se exercită apoi controlul tehnic de 
calitate interfazic și final. operații 
îndeplinite atit de personalul spe
cializat in acest domeniu, cit și de 
fiecare muncitor și șef de formație 
ori maistru în parte. O particulari
tate intîlnită la această întreprinde
re o constituie regula elaborării unei 
metodologii amănunțite de control 
pentru fiecare produs sau serie de 
produse destinate exportului, carp 
prevede ce anume Se măsoară, cind. 
se măsoară, cu ce se măsoară, meto
dologie care devine funcțională, deci 
obligatorie, o dată cu lansarea in fa
bricație a fiecărui utilaj tehnologic, 
matriță sau ștanță, sub forma unei 
„fișe de măsurători". Un reper sau 
un produs își continuă fluxul de fa
bricație numai în condițiile în care 
sint respectate normele prevăzute de 
aceste fișe. Și încă o precizare : 
nici un produs destinat exportului 
nu părăsește intreprinderea pină nu 
a efectuat probele de funcționare în 
condiții de exploatare pe standul de 
control pentru utilaje tehnologice și 
probele dinamice pentru matrițe și 
ștanțe.

Puternic stimulat de, ‘prevederile 
Decretului privind cointeresarea ma
terială a oamenilor muncii și a în
treprinderilor care realizează produc
ție de export, personalul muncitor 
de la „Electrotimiș", așa cum ne-au 
spus, intre alții, sculerii-matrițeri 
Mihai Piesa și Sekeres Andrei, sub- 
inginerul Marin Goleanu, este hota- 
rit ca și în viitor să acționeze ferm, 
cu pricepere și răspundere comunis
tă pentru a înfăptui exemplar sar
cina numărul unu a economiei — 
exportul !

Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii"

Manopera plătită pentru produsul 
destinat PIEȚEI INTERNE

Manopera plătită pentru produsul 
destinat EXPORTULUI

Ciștig suplimentar:

• ZILM& 10,98 LE[
• LUNAR: 269 LEI

Produsele întreprinderii bucureștene „Electronica" sint des
tinate în parte exportului, în special pe relația devize conver
tibile. Aplicarea prevederilor recentului decret conduce la obți
nerea de către personalul întreprinderii a unor importante 
venituri suplimentare, așa cum reiese și din următorul calcul, 
realizat împreună cu Florin Apostol, șeful secției de montaj 
final televizoare.

Operațiunea de montaj final pentru televizorul „Sport 208" 
este realizată pe linii tehnologice formate din 21 muncitori 
electroniști, care asamblează zilnic 150 televizoare, avînd un 
tarif de manoperă de 15,36 lei pe bucată.

in cazul în care intreprinderea își realizează integral sar
cina de plan la export, pe total și pe relații, tariful de mano
peră pentru asamblarea unui televizor „N.E.C." (așa cum este 
denumit televizorul „Sport 208", destinat pieței britanice) va 
deveni, practic, în condițiile decretului, 16,90 lei.

Pentru un muncitor electronist, acest spor se regăsește 
într-un CIȘTIG SUPLIMENTAR DE 10,98 LEI PE ZI, adică 
269 LEI PE LUNA.

CERCETARE - PRODUCȚIE - EXPORT 
pe drumul cel mai scurt

„Avem în întreprindere un cuptor 
construit de noi in anul 1947 — pe 
atunci nu știam că asta înseamnă 
autoutilare. în acest cuptor, in fie
care zi se topește ceva nou, se în
cearcă ceva nou, care ar putea fi 
valorificat in producția de serie. Un 
cercetător adevărat nu consideră 
niciodată o temă încheiată, așa nu 
ar mai fi nevoie de cercetare...' Foar
te important este ca obiectivul pro
pus să pară, la prima vedere, impo
sibil de realizat, pentru că dacă ar 
fi evident posibil l-ar face produc
ția și fără ajutorul nostru 1“ Am 
transcris aici citeva din gindurile 
exprimate de ing. Valeriu Florea, 
cercetător științific, șeful atelierului 
de cercetare-proiectare din intre
prinderea „Emailul roșu" — Mediaș. 
Acest atelier face parte din Centrul 
de cercetare științifică și inginerie 
tehnologică pentru articole casnice 
București, dar in cazul de față — 
poate mai mult decît în situațiile 
similare din alte sectoare de activi
tate — legătura cercetare-producție 
este atit de directă incit, așa cum 
ne spunea inginerul Florea, „Oame
nii de aici nici nu știu că noi lu
crăm pe baza unul contract de asis
tență tehnică, fiind o subunitate a 
altei întreprinderi, ne consideră ca 
făcind ' parte din același colectiv 
cu ei".

Cum s-a realizat această simbio
ză ? Sigur, hotăritoare este calitatea 
oamenilor, nivelul lor de pregătire 
și conștiință profesională (să notăm 
numele inginerilor Eugen Jimon, 
Maria Gaber, Ana Lupițiu din co
lectivul de cercetare, al proiectanți- 
lor Corina Barna și Ștefan Donose, 
al maistrului Marin Dan din secția 
de pregătire email — iar lista ar 
putea cuprinde, cu egală îndreptăți
re. multe alte nume). Nu sint însă 
lipsite de interes nici formulele orga
nizatorice adoptate. Astfel, secțiile de 
producție sint conduse direct de co
lectivul de cercetare, iar rezultatul 
cercetărilor nu se materializează 
doar într-un dosar de documentație

tehnică, ci este urmărit direct pină 
la realizarea în producție de serie a 
produsului, ceea ce permite atit co
rectarea operativă a tuturor even
tualelor erori, cît, mai cu seamă, 
îmbunătățirea rețetelor propuse.

Am insistat asupra activității de 
cercetare desfășurate in întreprin
dere deoarece, realmente, aceasta 
este „cheia" saltului spectaculos rea
lizat de produsele obținute aici : pe 
de o parte, importurile au scăzut în 
cițiva ani de la 90 la sută din totalul 
materiilor prime la 10 la sută, ur- 
mind ca într-un viitor apropiat ele 
să fie eliminate. Pe de altă parte,

relația devize convertibile — cu 55 
la sută in ultimii doi ani, că inde- 
plinirea și depășirea sistematică a 
sarcinilor de export nu sint cîtuși 
de puțin rodul întimplării...

Cu toate acestea, așa cum de alt
fel este firesc pentru adevărații pro
motori ai noului, rezultatele obținu
te nu-i mulțumesc pe producătorii 
de vase emailate medieșeni. Să dăm 
cuvîntul inginerului Constantin Ta- 
tomir, director al intreprinderii de 
peste trei decenii : „Prin profilul 
nostru de activitate sintem mari con
sumatori de tablă subțire, produsă 
la Galați. Merită să fie subliniate e-

La întreprinderea „Emailul roșu" - Mediaș

produsele purtînd marca „ERO“ sint 
vindute cu succes pe piețe de tradi
ție, deosebit de pretențioase, pre
cum cele din Franța, R.F.G. sau 
Statele Unite, 47 la sută din produc
ția de vase emailate fiind destinată 
exportului, in totalitate pe relația 
devize convertibile. „Atuul" princi
pal il constituie diversitatea sortoti- 
podimensională a produselor, capa
citatea intreprinderii de a se adapta 
tuturor cerințelor partenerilor ex
terni. Este elocvent faptul că pro
dusele exportate în acest an sint noi 
in proporție de peste 50 la sută, 
că gradul de înnoire a produselor pe 
întregul cincinal va fi de 83 la sută. 
Acest ritm rapid este posibil în pri
mul rind datorită faptului că intre
prinderea realizează, prin autodota- 
re, in timp record utilajele — unele 
deosebit de complexe —, sculele și 
dispozitivele necesare fabricării noi
lor produse. Chiar mai mult, unele 
utilaje sint fabricate pentru alte 
unități din aceeași ramură, între
prinderea fiind, deci, și construc
toare de mașini...

Argumente care arată că sporirea 
exporturilor — realizate exclusiv pe

forturile făcute de siderurgiști, mai 
cu seamă in ultima lună, pentru a 
ne asigura întregul necesar pentru 
producție. Nu este insă mai puțin 
adevărat faptul că dacă livrările ar 
fi ritmice și am primi cantități mai 
mari de tablă, ar exista posibilitatea 
să exportăm mult mai mult, deoa
rece avem și capacitate de produc
ție. și comenzi pe care trebuie — 
chiar de la conțiactare — să le de
calăm față de solicitări. Cred că nu 
sint lipsite de importanță argumen
tele noastre : o tonă de produse e- 
mailate valorează pe piața externă 
de peste cinci ori mai mult decit o 
tonă de tablă subțire, intre produ
cerea tablei și a vasului emailat nu 
trec decit circa trei săptămini (in
clusiv durata transportului), produ
sele noastre beneficiază de cele mai 
avantajoase condiții de decontare. 
Ar fi normal, util, avantajos pentru 
economia națională ca noi — și alte 
întreprinderi ale industriei prelucră
toare din țară — să avem asigurate 
toate condițiile pentru a exporta la 
nivelul maxim al posibilităților, va- 
lorificind mai bine resursele mate
riale ale producției interne.

Aceasta, pe de o parte. Pe de altă 
parte, mi se pare nefiresc să impor
tăm ambalajul, pe care am putea, 
foarte bine, să-l obținem în țară la 
parametrii solicitați de partenerul 
extern. Economia noastră este capa
bilă să realizeze lucruri extraordi
nare, produse de mare complexitate, 
de ce ne împotmolim la un carton și 
o poză colorată ?“

Asupra ambelor probleme — pe 
care le supunem spre analiză foruri
lor de resort — vom mai stărui in 
paginile ziarului. Să revenim acum, 
in finalul acestor însemnări, la 
preocupările „la zi" ale ambițiosu
lui colectiv medieșan, care demon
strează, încă o dată, că prețul rea
lizărilor- deosebite este neliniștea și 
neodihna creatoare : în secția de 
sculărie se realizează un nou tip de 
mașină de sertizat, ce va folosi la 
lărgirea gamei de vase cu bordură 
de inox destinate exportului ; con
ducerea unității caută soluții pentru 
lărgirea spațiilor de depozitare și 
construirea unor rampe de încărcare, 
întrucit tendința de pe piața mon
dială este ca importatorii să asigure 
mijloacele de transport auto ; în a- 
telierul de cercetare-proiectare, unul 
din colective a încheiat studiile pen
tru o nouă tehnologie de emailare 
— care asigură reducerea consumu
rilor materiale și de manoperă cu 
20—30 la sută, în paralel cu Îmbu
nătățirea parametrilor produselor — 
iar alt colectiv finalizează acțiunea 
de trecere la prelucrarea automată 
a datelor pentru rețetele de emai- 
lări. Ne spune inginerul Valeriu 
Florea : „Emailurile sint compuse 
din peste 50 de ingrediente. Pentru 
calcularea rețetei, un om consumă 
două-trei zile : microprocesorul nos
tru realizează operațiunea în două 
minute. în felul acesta se scurtează 
durata operațiunilor, iar cercetătorul 
are mai mult timp pentru treaba 
pentru care este angajat : să gin- 
dească".

Eugen RADULESCU

Puternică mobilizare a forțelor 
și organizare exemplară pentru

STRINGEREA IA TIMP ȘI 1N BUNE CONDIȚII
A ROADELOR TOAMNEI

argeș Măsuri chibzuite pentru evitarea
pierderilor la recoltarea florii-soarelui

In județul Argeș se 
muncește Intens la strin- 
gerea grabnică a recoltei 
de pe cele 11 420 hectare 
cultivate cu floarea-soare- 
lui. Despre modul cum 
este organizată acțiunea 
de recoltare ne-a vorbit 
pentru început inginerul 
Petre Leca. directorul 
Trustului S.M.A. : „La
lucrări se folosesc 234 com
bine echipate cu prelate si 
folie, pentru evitarea pier
derilor de sămîntă. Mași
nile respective sint repar
tizate pe unități și execută 
recoltarea mecanizată a 
culturilor, cit și batozarea 
în puncte fixe a capitule- 
lor de floarea-soarelui. 
Prioritate se acordă cultu
rilor situate pe terenurile 
destinate cerealelor păioa- 
se de toamnă. Prin deci
zia comitetului executiv al 
consiliului popular jude
țean s-a stabilit ca lucra
rea să se încheie in cel 
mult 5 zile după ce floa
rea-soarelui a ajuns la 
maturitate. Pină in prezent

a fost strinsă recolta de pe 
47 la sută din suprafață".

Cum se muncește con
cret in unități? La coope
rativa agricolă din Rătestl 
sint cultivate cu floarea- 
soarelui 300 hectare, situa
te in 4 ferme. Pentru ca 
întreaga recoltă să fie 
pusă la adăpost în cel mai 
scurt timp, comitetul co
munal de partid a mobili
zat în cîmp un mare nu
măr de cooperatori și me
canizatori. Semnalul în
ceperii recoltatului s-a dat 
de citeva zile. Lucrarea se 
efectuează mecanic si ma
nual, diferențiat in funcție 
de coacere, acordîndu-se 
prioritate culturilor de pe 
terenurile destinate cerea
lelor păioase spre a se pu
tea executa patul germina
tiv și însămințările de 
toamnă. La fermele din 
Furduiești și Pâtuleni. in
ginerii Ion Cataramă si 
Valentin Chiriac au dispus 
ca lanurile să fie cercetate 
cu atenție de cooperatorii 
prezenți aici, iar capitulele

să fie tăiate manual, solă- 
rizate și treierate stațio
nar". în acest fel ciștigăm 
timp și se evită pierderile 
— ne spune inginerul șef 
Gheorghe Bădescu. Dacă 
ar fi să așteptăm coacerea 
totală a lanurilor am risca 
să pierdem cu bună știin
ță o parte din recoltă. Ca 
atare, creștem și viteza de 
lucru, incit ne vom incadra 
în timpul optim afectat 
lucrării, de 5—6 zile".
. Cu deosebită răspun
dere se lucrează pentru 
stringerea producției si pe 
ogoarele consiliului agro
industrial Miroși. unde 
floarea-soarelui ocupă 
1 490 hectare. Prin cerce
tarea lanurilor in scopul 
cunoașterii evoluției coa
cerii s-au luat la timp mă
suri pentru stringerea di
ferențiată a recoltei. Așa 
se procedează in coopera
tivele agricole din Un
gheni, Strimbeni si Căldă- 
raru, unități cu suprafețe 
de floarea-soarelui destul 
de mari și care sint acum 
în măsură să raporteze.

într-o zi, două, că au .în
cheiat primele pe județ 
recoltarea acestei culturi, 
în cooperativa agricolă Al- 
bota din consiliul unic 
agroindustrial Pitești, re
editarea florii-soarelui a‘ 
inceput manual prin parti
ciparea largă a cooperato
rilor. Lor li s-au alăturat 
apoi și cele 7 combine 
care recoltează mecanizat 
în lanuri și batozează sta
ționar capitulele strinse de 
cooperatori. Evidențiem șl 
măsura întreprinsă aici ea. 
o dată mărunțite. capitulele 
să fie transportate in ba
zele furajere, pentru a i'i 
administrate in hrana ani
malelor.

Este necesar ca. peste 
tot, activitatea la stringe
rea florii-soarelui să fie 
cit mai bine organizată, să 
se asigure o bună coordo-, 
nare a lucrărilor, pentru 
ca producția să fie pusă in 
cel mai scurt timp la adă
post.

Gheorghe CÎRSTEA
corespondentul „Scinteii”

buzău Prelucrarea sfeclei de zahăr
- temeinic pregătită

„întreprinderea de industrializare 
a sfeclei de zahăr Buzău este pregă
tită corespunzător pentru începerea 
campaniei de industrializare a sfe
clei de zahăr" — se consemnează în 
procesul verbal de recepție a lucră
rilor efectuate în timpul remontului, 
încheiat pe 28 august. Se apreciază 
că dr șăntănlina viitoaren-uatineepe 
la Buzău producerea primelor canti
tăți de. zahăr din recolta de sfeclă a 
acestui an. Pregătirile au presupus un 
mare volum de lucrări, de o inaltă 
complexitate tehnică. „Ca și în anii 
trecuți, ne-am fabricat singuri unele 
piese de schimb — precizează ingi
nerul loan Marcbșanu.. directorul 
unității. Și nu numai pentru nevoile 
proprii, ci și pentru fabricile de za
hăr de la Călărași. Lechința și Ian- 
ca. Valoarea pieselor de schimb 
realizate cu forțe și mijloace proprii, 
a celor recondiționate a ajuns în 
prezent.la, 3.3 milioane lei. cu 166 0.00 
lei mai mult decit era prevăzut. Si 
aceasta in condițiile in care. în pe
rioada 30 martie — 15 iulie, remon- 
tui s-a efectuat concomitent cu ra
finarea zahărului brut. în special la 
utilajele cu ciclu mai lung de fabri
cație — turnurile de difuzie, roata 
elevatoare, cuptorul de var, care nu 
au fost pe fluxul rafinării,

Așa după cu-m aveam să . consta
tăm. pregătirile pentru prelucrarea 
producției de sfeclă de zahăr din re
colta anului 1907 s-au caracterizat și 
printr-o atenție deosebită acordată 
modernizării proceselor de, producție 
și dotării cu utilaje noi. de mare ran
dament. Reținem, in primul rîrid. 
montarea .feuClonte proprii a 'încă :5 
centrifuge de fabricație românească 
(„Centra 1 000"). care, in condițiile 
unui consum mai redus de energie, 
au șarje aproape duble față de cele 
din import. Tot pe linia modernizării 
se înscrie montarea, pe fluxul teh
nologic. a unor debitmetre electro
magnetice, ceea ce înseamnă, de 
fapt, automatizarea stației de evapo- 
rație. cu efecte pozitive asupra re
ducerii cu 15—20 la sută a consumu
rilor energetice. Prin modificările 
funcționale aduse refrigerenților de 
produs finit. în premieră pe tară, se 
realizează o mai bună răcire a ma
selor groase, care conduce Ia mări
rea randamentului de extracție a za
hărului din melasă. în stadiu de 
definitivare se află o nouți schemă 
tehnologică pentru prelucrarea sfe
clei de zahăr concomitent cu rafi
narea zahărului brut, tehnologie im

pusă de sporul de capacitate de la 
secția rafinare, creat prin montarea 
celor cinci centrifuge „Centra 1 000". 

Prin urmare, recoltarea sfeclei de 
zahăr de pe cele peste 10 000 hecta
re cultivate în acest an poate ince- ■ 
pe. După cum ne-a precizat ingine- ' i 
rul Gheorghe Maftei. director cu.

■ producția vegetală Ja direcția agrico- j*  
lă județeană. recoltarea sfeclei de r 
zahăr, lucrare care a fost pregătită, 
minuțios, va începe la sfirșitul âBes- ( 
tei săptămini. Pentru a se asigura 
ritmic materia primă necesară fa-1 
bricii, au fost luate măsuri ca în j 
unitățile agricole din cele 14 con
silii agroindustriale cultivatoare de < 
sfeclă să fie respectate graficele de" 
recoltare și livrare. Pentru a se pre- ' 
veni deshidratarea rădăcinilor. în
treaga cantitate de sfeclă recoltată i 
va fi transportată in aceeași zi laj 
fabrica de zahăr. In raport de pro- 
ducția evaluată in fiecare unitate , 
agricolă s-au stabilit și asigurat mii- ■ 
Joacele auto de transport, la care • 
se vor adăuga și cele peste 3 000 de 
atelaje. în acest fel se va menține 
un ritm continuu pe întregul flux 
recoltare-transport-prelucrare.

Stelian CHIPER
corespondentul „Scinteii”

Toate resursele de furaje - adunate
și folosite gospodărește

Asigurarea furajelor pentru peri
oada de stabulație a animalelor con
stituie una din preocupările actuale 
ale oamenilor muncii din agricultura 
județului Brașov. „In acest an. deși 
a plouat puțin, au fost strinse can
tități mai mari de furaje față de 
anii precedenți — ne spune ing. loan 
Bogdan, director cu zootehnia la 
direcția agricolă județeană. Pină 
acum au fost depozitate 65 500 tone 
fin și peste 100 000 tone suculente. 
Continuă in ritm intens depozitarea 
suculentelor — cite 8 000—10 000 tone 
zilnic — și adunarea otavei și altor 
plante furajere. Iată cițiva dintre 
factorii care au favorizat să se ob
țină. pe ansamblul județului, rezul
tate măi bune în ce privește asigu
rarea furajelor : efectuarea unor 
ample lucrări de îmbunătățire a 
pajiștilor. începerea mai devreme a 
primei coase, pășunarea rațională a 
animalelor, ceea ce a permis ca o 
parte din masa verde să fie cosită 
și transformată in fin. Desigur, nu 
toate unitățile agricole și-au asigu
rat cantitățile necesare de furaje. 
De asemenea, nu peste tot cadrele 
de conducere și tehnice din unități 
acționează pentru buna lor gospo
dărire".

Exemplificăm afirmația directoru
lui direcției agricole județene prin 
situația a două unități zootehnice : 
asociațiile intercooperatiste din Dum- 
brăvița și Măierus. care au unele ele
mente de bază comune. Ambele se 
găsesc amplasate în zona colinară, 
au aceleași tipuri de sol — podzol — 
aceeași dotare si cadre de specialiști 
și ambele sint specializate pe produc
ția de lapte. Din punctul de vedere 
al factorilor de producție, se pare 
că totuși asociația din Măieruș are 
un oarecare ascendent în fata celei
lalte. Cu tot ascendentul însă, ea în
registrează rezultate economice mult 
inferioare celeilalte asociații. Dacă 
unitatea din Dumbrăvi'ța obține in 
această perioadă cite 9 litri pe cap 
de vacă furajată, unitatea din Măieruș 
nu realizează decit 4.1 litri. Și aceas
ta în condițiile in care, sub aspect 
biologic, efectivul de animale al uni
tății din Măierus este mai valoros. 
Cum se explică această stare de lu
cruri ?

Așa cum a reieșit cu ocazia inves
tigației efectuate la cele două unități, 
cauza principală constă în modul în 
care s-au ocupat si se ocupă con
ducerile si specialiștii celor două 
unități de producerea furajelor, de 
asigurarea hranei pentru animale. 
Dar să dăm cuvîntul faptelor.

La asociația din Dumbrăvi ța. ac
tualul efectiv de animale este for
mat. in cea mai mare măsură, din 
vaci tinere aflate la prima lactație. 
Conducerea și cadrele de specialiști 
ale complexului, in frunte cu Ni- 
colae Șaramet. directorul acesteia, 
s-au străduit să asigure o bună bază 
furajeră. Și așa cum procedează ori
care bun gospodar, ei au acționat mai 
întîi pentru ridicarea gradului de 
fertilitate a solului si îmbunătățirea 
structurii calitative a bazei furajere. 
Terenurile unității sint reci, cu un 
grad ridicat de aciditate. Una din 
primele măsuri luate a constat in 
combaterea acidității solului si a 
excesului de umiditate prin adminis
trarea in mai puțin de doi ani a pes-

Ce arată rezultatele 
a două unități zootehnice 

din județul Brașov

te 4 000 tone de amendamente si exe
cutarea unor lucrări de desecări pe 
80 de hectare. Pe 40 hectare din 
aceste terenuri, aflate in imediata 
apropiere a grajdurilor, a fost orga
nizată o pășune cultivată, amenajată 
în sistem de exploatare intensivă, 
destinată exclusiv vacilor în lactație. 
O altă suprafață din pășunea natu
rală a fost supusă unor lucrări de 
regenerare a covorului ierbos. Deși 
seceta s-a resimțit puternic si aici, 
datorită măsurilor de ridicare a fer
tilității solului și a lucrărilor de în
treținere. ca și a pășunatului rațio
nal s-a reușit să se asigure animale
lor hrana necesară. Iar pentru a 
menține ridicată producția de lapte, 
conducerea complexului se îngrijeș
te să dea animalelor un supliment 
de masă verde la grajduri. Și are de 
unde, deoarece și-a asigurat o ase
menea rezervă. Desigur, acest lucru 
este posibil in condițiile în care în 
finarele unității se găsesc. Ia ora 
actuală, adunate pentru perioada de 
stabulație, 940 tone fin, față de 
892 tone, cite sint prevăzute, canti
tăți care vor spori o dată cu adu
narea otavei. La suculente s-au rea
lizat 2 200 tone față de 2 500 tone, 
iar lucrările de insilozare continuă.

Altfel se prezintă situația la aso
ciația din Măieruș. Aici s-au asigurat 
doar 737 tone fin față de 1 267 tone 
prevăzute in plan și doar 1 700 tone 
suculente din cele 9 200 tone nece

sare. Situația se datorează modului 
defectuos in care s-a acționat la 
producerea furajelor. De acest fapt 
te convingi ușor fie și numai străbă- 
tînd pășunile unității. Pășunea si
tuată la intrarea în pădurea „Bogă
ții" arată dezolant. Vacile din cele 
două tabere organizate aici n-au, 
practic, ce minca. Lipsa spiritului 
gospodăresc își spune cuvîntul. Nici 
un semn că această pășune a fost 
fertilizată și întreținută de cind 
intreprinderea de pajiști a amena
jat-o. Mărturie stau buruienile și 
mărăcinii netăiați, gardurile fixe dis
truse etc. Acest tablou explică pu
ținătatea laptelui care se mulge. Con
ducerea unității nu-și poate permite, 
cum fac cei din Dumbrăvița, să asi
gure un supliment de iarbă vacilor 
cu lapte. Pentru că n-au de unde. Nu 
este sigur că finul adunat pentru pe
rioada de stabulație va ajunge. Și 
aceasta nu pentru că ar lipsi finețele. 
Ca suprafață, ele sint indestulătoare. 
dar au o producție scăzută. Din lipsa 
aceluiași spirit gospodăresc, pajiștile 
sint invadate de tufe de brusturi și 
alte buruieni, de spini, care dijmu- 
iesc o bună parte din iarba valo
roasă. Asemenea buruieni au invadat 
și spatiile dintre grajduri, iar direc
torul și ceilalți specialiști se pare că 
s-au obișnuit cu acest decor. Aici 
s-ar putea amenaja o pășune cultiva
tă și exploatată insistent intensiv. Ea 
ar putea fi fertilizată cu dejecțiile 
care acum se scurg prin canalul co
lector, îmbogățind vegetația neva- 
loroasă de pe marginea lui. De ce nu 
se amenajează o asemenea pajiște 
pentru vacile aflate in lactație ? E 
greu de înțeles. Așa cum greu de 
înțeles sint și alte lucruri care nu 
și-au găsit încă o rezolvare. Explica
ția s-ar găsi poate in sensul cuvinte
lor tovarășului Constantin Sălăvăs- 
thu vicepreședintele consiliului 
popular f comunal, cum că greu se 
POt face asemenea lucruri cind con
ducerea și specialiștii complexului 
sint mereu cu gindul si cu privirea 
spre trenurile care se Îndreaptă spre 
Brașov.

Așadar, două unități agricole care 
beneficiază in general de condiții 
asemănătoare, dar care obțin rezul
tate diferite in asigurarea bazei fu
rajere pentru animale și. implicit, in 
producția de lapte. Două moduri și 
stiluri de muncă. Direcției agricole a 
județului îi revine datoria să tragă 
concluziile de rigoare.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scinteii”
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PRIMIREA ÎN RlNDURILE COMUNIȘTILOR
de înaltă răspundere politică

Pornind de la concepția că Partidul 
Comunist Român. învestit de popor 
cu înalta misiune istorică de a con
duce opera de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism. trebuie să cuprindă in rindu
rile sale pe cei mai buni dintre cei 
mai buni oameni ai muncii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut, in repe
tate rinduri, tuturor . organelor și 
organizațiilor de partid să privească 
această acțiune ca un proces con
tinuu. cu implicații directe asupra 
calității rîndurilor partidului, asu
pra întineririi și creșterii vigorii 
sale, asupra sporirii spiritului revo
luționar de muncă și luptă.

„Cerințele formulate de secretarul 
general al partidului cu privire la 
calitatea de membru al partidului 
constituie și pentru organele și orga
nizațiile de partid din județul Brăila 
repere fundamentale ale activității 
de primire a noi oameni ai mun
cii în rindurile P.C.R., urmărin- 
du-se ca toți cei care doresc aceasta 
să aplice in viață prevederile Statu
tului. documentele de partid și de 
stat, principiile și normele muncii 
și vieții comuniștilor, ale eticii .și 
echității socialiste — ne spune to
varășul Alexandru Coadă, secretar 
cu problemele organizatorice al co
mitetului județean de partid. în spi
ritul acestor cerințe activitatea de 
întărire 
județul 
direcția 
fată de 
profesionale 
partid.
să fie atribuit numai celor care 
—, la locul lor de muncă, in viață și 
in societate — dovedesc spirit revo
luționar. o atitudine înaintată și res
ponsabilă în îndeplinirea sarcinilor, 
o înaltă conștiință politică și cetățe
nească".

Analizele lunare întreprinse de 
secretariatul comitetului județean de 
partid asupra muncii organelor și 
organizațiilor de partid privind creș
terea calitativă și numerică a rin
durilor comuniștilor și educarea per
manentă a celor nou primiți in partid 
au reliefat 
ținute, 
se in 
printre 
luarea 
de creștere a numărului membrilor 
de partid in fiecare întreprindere, 
unitate agricolă și instituție, in mod 

. special din rindul tinerilor și femei
lor : instruirile tematice în această 
privință ale birourilor organizațiilor 
de bază ; participarea lunară a 
membrilor biroului comitetului ju
dețean de partid, a activiștilor la 
adunările generale ale organizațiilor 
de bază in care au loc primiri in 
rindurile partidului ; întilnirile și 
dezbaterile periodice organizate la 
diferite niveluri cu noii tovarăși 
primiți in partid. Aceste preocupări 
au avut drept rezultat ca. pe an
samblul județului, in primele șase 
luni din acest an să fie primiți in 
partid 1 100 oameni ai muncii, dintre 
care 701 muncitori și 222 țărani ; 
dintre noii membri de partid, 594

a

a rîndurilor partidului in 
nostru este concentrată in 
sporirii continue a exigenței 
calitățile moral-politice și 

ale celor primiți în 
astfel ca titlul de comunist 

fie atribuit numai celor

rezultatele bune ob- 
unele experiențe valoroa- 
această direcție. Reținem, 
altele : cunoașterea și eva- 
amănunțită a posibilităților

sint femei și 819 uteciști. O atenție 
crescindă pentru consolidarea pro
priilor rinduri au manifestat Organi
zațiile de partid de la întreprinderea 
de utilaj greu „Progresul". Șantierul 
naval, din comunele Ianca. însu
răței, Unirea. Romanu. Tufești și 
altele.

Metodele folosite în acest dome
niu și eficienta lor sint reliefate și 
de experiența unor organizații de 
partid. Astfel, in a doua jumătate a 
lunii august a.c„ la punctul de do
cumentare al întreprinderii de utilaj 
greu „Progresul". comitetul muni
cipal Brăila al P.C.R. a organizat un 
util schimb de experiență cu secre
tarii adjunct! pentru problemele or
ganizatorice de la nivelul comitete
lor de partid. „Dezbaterile au fost

tot ceea ce întreprind la locurile de 
muncă, în activitățile patriotice 
sau cele cultural-artistice și edu
cative, o comportare ireproșabilă 
în viața de familie și în 
tate". Concomitent, in afara cuprin
derii tinerilor viitori membri de 
partid și a noilor comuniști in învă- 
țămintul politico-ideologic, in or
ganizațiile de partid din intreprin- 
dere au loc. trimestrial. întîlniri 
pregătitoare, pe teme variate și di
versificate, legate de viața și activi
tatea membrilor de partid.

O preocupare constantă privind 
întărirea calitativă și numerică a 
rindurilor comuniștilor manifestă și 
comitetul comunal de partid Ianca. 
„De la începutul anului, 29 de to
varăși au primit calitatea de mem-

socie-

în județul Brăila

axate pe experiența pozitivă 
acumulată de numeroase organizații 
de bază in oe privește pregătirea 
.temeinică a viitorilor membri de 
partid, formele și modalitățile de 
integrare operativă a acestora în 
viața de organizație — preciza 
tovarășul Gheorghe Niculici, secretar 
cu problemele organizatorice al co
mitetului municipal de partid — 
in consens cu aplicarea în viață a 
măsurilor stabilite de Plenara C.C. al 
P.C.R. din .majtie a.c„ a prevederi
lor Statutului partidului și ale In
strucțiunilor C.C. al P.C.R. cu privire 
la primirea în partid". Stind de vorbă 
cu tovarășul Petruș Turcu. secretar 
adjunct al comitetului de partid al 
I.U.G. „Progresul", care, de altfel, 
a prezentat și experiența comitetu
lui de partid al unității referitoare 
la conducerea muncii de primire in 
partid, aflăm, printre altele : „Am 
acordat și acordăm o atenție sporită 
muncitorilor și specialiștilor care 
lucrează nemijlocit in sectoarele 
productive, urmărind, in mod deo
sebit, creșterea exigenței față de 
promovarea si stimularea calităților 
moral-politioe și profesionale ale ce
lor ce solicită primirea in partid". 
Reținem că, in cele 74 de organizații 
de bază din întreprindere, s-a sta
tornicit metoda de a se acționa in 
citeva . ~_.ri . ‘
avind perspectiva de primire in 
partid, 
partid.

directii principale cu tinerii
noii membri decit și cu

Una dintre ele se referă la 
cuprinderea ____
sarcinii de partid. „In acest 
repartizarea pe lîngă comuniștii cu 
experiență — ne spune interlocuto
rul — are nu numai menirea reali
zării sarcinii în sine, ci și pregătirea 
îndeaproape, politică, pentru înțele
gerea deplină a calității de membru 
al partidului, care incumbă un înalt 
spirit de răspundere în îndeplinirea 
sarcinilor profesionale, politice și 
obștești. acțiune -revoluționară” în

acestora în sistemul 
sens.

bru al partidului. Dintre aceștia, 19 
sint femei" — ne spune tovarășul 
Aurel Cioran. secretar al comitetului 
comunal de partid. Stăm de vorbă cu 
cooperatoarele Dobrița Manta (or
ganizația de bază din C.A.P. Peri- 
șoru — sectorul vegetal 2), Elena 
Cutinică (C.A.P. Plopu — zootehnie), 
Ecaterina Stănculescu (C.A.P. Ianca 
— zootehnie). Paulina Petcu (C.A.P. 
Perișoru — zootehnie), cu muncito- 

și Cristian 
de indus- 
zahăr lan
de curind 
partidului, 

reținem că. 
premergătoare

rit Emil Vizireanu 
Badea (întreprinderea 
trializare a sfeclei de 
ca), cițiva dintre cei 
primiți in rindurile 
Din discuțiile purtate 
încă din perioada 
primirii lor in rindurile partidului, 
au fost invitați să participe la unele 
adunări generale de partid in care 
s-au dezbătut sarcinile economice 
imediate și de perspectivă. De ase- 

’menea, au fost cuprinși la cursul de 
învățămint politico-ideologic de stu
diere a Statutului P.C.R., au fost 
ajutați să dovedească prin fapte ca
litățile cerute comunistului de a fi, 
intr-adevăr, un exemplu în muncă, 
în comportare.

La însurăței, tovarășa Anișoara 
BUrlacu. secretar al comitetului co
munal de partid, ne precizează : „In 
prezent, organizația noastră de partid 
are un efectiv de 1 025 membri, in 
primul semestru din acest an pri
mind în rindurile sale un număr de 
17 noi comuniști, din care 10 sint 
cooperatori. Sintem preocupați ca in 
toate organizațiile de bază, cu prio
ritate insă în cele din sectorul 
zootehnic, să acordăm o atenție deo
sebită calităților profesionale, poli
tice și morale pe care le întrunesc 
cei ce solicită primirea in partid".

Dar răspunderea privind primirea 
în partid a celor mai buni oameni 
din comună nu încetează o dată cu 
punerea in dezbaterea adunării ge
nerale • a, «cererilor lor; ttln>a planurile

de muncă ale comitetului comunal 
de partid, in hotăririle adoptate de 
adunările generale ale organizațiilor 
de bază sint consemnate măsuri, 
acțiuni care reliefează preocuparea 
permânentă pentru sprijinirea noilor 
membri de partid in vederea inte
grării lor in viața organizației — 
încredințarea unor sarcini și răspun
deri concrete, antrenarea lor in pre
gătirea diferitelor acțiuni, a unor 
adunări generale — ca și pentru 
educarea lor in spiritul exigențelor 
comuniste, pentru imbogățirea cu
noștințelor lor politico-ideologice.

La sediul comitetului județean de 
partid a avut loc. de curind. o nouă 
intilnire cu cei mai recent 
primiți in rindurile partidului. Intil- 
nirea — intrată in practica activi
tăților politico-organizalorice și edu
cative desfășurate la nivel județean 
— departe de a avea doar un carac
ter festiv, de inminare a documen
telor de partid, a constituit, prin 
expunerea 
purtate cu activiști 
județean de 
informare a 
a sarcinilor 
le revin la 
în societate, 
educativ.

Desigur, experiența acumulată de 
Unele organizații de partid din În
treprinderi industriale si unități 
agricole capătă valoare de generali
zare, întrucît. în 1986 
parte a acestui an, un 
tant de organizații de 
cooperativele agricole 
Cireșu.
Tudor _ ___ ,___ , _ ____ ____ ,
sau de la Întreprinderea de bere și 
amidon. Baza nr. 8 de aprovizionare 
tehnico-materială a agriculturii. în
treprinderea antrepriză de construcții 
speciale și instalații-montaj indus
triale, schelele de producție petro
lieră și de foraj și altele — au ac
ționat insuficient in această direcție. 
Tocmai de aceea, analizind lunar si
tuația in acest domeniu, prectlm și 
cauzele pentru care unele organizații 
de bază nu se ocupă cu perseverentă 
și exigență de primirea de noi mem
bri de partid, îndeosebi de cultivarea 
calităților moral-politice ale celor ce 
solicită să devină comuniști, biroul 
și. secretariatul comitetului județean 
de partid au stabilit măsuri con
crete și' operative pentru sprijinirea 
mai puternică a organelor și orga
nizațiilor de partid, in pregătirea, 
organizarea și desfășurarea acțiunii 
de creștere calitativă și numerică a 
rindurilor 
largă cunoaștere a celor mai 
experiențe in aoest sens. Ceea 
inseamnă că există premise ca 
tuația să se îmbunătățească și 
organizațiile de partid care astăzi 
pot fi criticate pentru modul in care 
se

prezentată și discuțiile 
ai comitetului 

partid, un prilej de 
acestora, de subliniere 

și răspunderilor noi oe 
locurile lor de muncă, 
' un moment profund

și in prima 
număr impor- 
bază — de la 
din comunele 

Frecăței. Jirlău, Mărașu, 
Vladimirescu, Surdila-Greci,

comuniștilor, asigurind o 
bune 

ce 
si- 
in

ocupă de primirea in partid.
Candiano PRICEPUTU
corespondentul „Scinteii"

„Să aducem viitorul în prezent 
un demers temerar, dar realist

//

Sub emblema facultăților cu profil 
agronomic, funcționind astăzi in 
cinci dintre centrele noastre univer
sitare, regăsim nenumărate desco
periri științifice cu aplicare imediată 
in sporirea recoltelor agricole. Și nu 
numai din zona lor geografică de 
referință, ci din intreaga țară, in 
cuprinsul căreia, dat fiind stadiul 
inalt atins de conlucrarea invăță- 
mintului superior agronomic cu cer
cetarea și producția, facultățile cu 
acest profil funcționează acum ca 
veritabile laboratoare ale recoltelor 
bogate, factori de emulație și de 
răspindire a spiritului novator cu 
mult peste limitele perimetrului lor. 
La chemarea repetată a secretarului 
general al partidului, facultățile 
agronomice și-au amplificat necon
tenit rolul social, și astăzi ele nu 
numai că pregătesc noi și noi promo
ții de specialiști, ci creează soiuri 
de plante și animale, elaborează teh
nologii superioare de cultură a solu
lui. seruri și vaccinuri, metode avan
sate de îmbunătățiri funciare, asigu
ră cantități apreciabile de sftmință 
selecționată și, ca un corolar al în
tregii acestei activități, iau sub pa
tronaj științific zeci și zeci de uni
tăți agricole pe care le îndrumă 
să-și perfecționeze oamenii șl teh
nologiile, să obțină producții agrico
le de vîrf. Dacă s-ar evalua sta
tistic numai această activitate de 
indrumare științifică acordată între
prinderilor agricole s-ar obține pro
porții dintre cele mai sugestive cu 
privire la îndeplinirea menirii esen
țiale a invățămintului superior 
românesc : de a premerge. de a 
pregăti din vreme aplicarea îmbu
nătățirilor tehnice operate succesiv 
în economie și de a le consacra 
sub raport valoric.

Iar asemenea evaluări statistice 
se fac frecvent în aceste zile de bi
lanț și de pregătire a noului an uni
versitar 1987—1988. Dările de seamă 
ale consiliilor profesorale și senate
lor universitare reliefează in expre
sii grăitoare ponderea și valoarea 
mereu sporite ale cercetării științi
fice universitare pe bază de contract 
economic, perfecționările aduse pla
nurilor și programelor de invăță- 
mint pe temeiul descoperirilor sur
venite in cimpul cercetărilor științi
fice, mai buna adaptare a programe
lor studențești de practică la exi
gențele sporite ale pregătirii viitori
lor specialiști și. drept chintesență a 
conlucrării invățămintului cu cer
cetarea științifică și producția, nece
sitatea situării întregului proces de 
formare și de perfecționare a pre
gătirii cadrelor din agricultură Ia un 
nivel superior de calitate. Așa se 
face că starea de spirit din institute
le agronomice este acum net favo
rabilă eliminării tuturor neajunsuri
lor resimțite în desfășurarea pro
cesului de învățămint : cu deosebire 
a mediocrității și formalismului, a

tendințelor de a unilateraliza pre
gătirea inginerească prin circum
scrierea ei unei viziuni rutiniere, 
căreia riscă să-i scape tocmai atri
butele de esență și de perspectivă 
ale științei agricole. In discuțiile cu 
universitarii agronomi se subliniază 
frecvent, și pe bună dreptate, că im
plicarea din ce în ce mai amplă a 
invățămintului superior agronomic 
in bătălia intregii țări pentru ob
ținerea de producții record il solicită 
intens și in ritmuri mult mai inalte 
sub raportul competenței, al moder
nității ideilor, situindu-1 nemijlocit 
sub semnul exigentei sporite a gîndi- 
rii prospective, interdisciplinare și 
indemnindu-1 spre o necontenită 
aprofundare teoretică a tuturor 
obiectivelor sale. Ca atare, adin- 
cirea și mai buna sistematizare a 
studiului universitar, lărgirea ori
zontului studențesc de informații cu 
mult peste limitele cursului, apre
cierea calității pregătirii universi
tare atit pe baza asimilării răspunsu
rilor pe care o disciplină sau alta le 
sintetizează la un moment dat, cit 
și în raport de disponibilitățile crea
toare. vizibile inclusiv in întrebările 
fundamentale cu care absolvenții

1-hA a 'iii

politico-educative
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in formarea conștiinței noi, revoluționare ?

Cum sint folosite pirghiile muncii

EMISIUNILE STAȚIILOR DE RADIOAMPLIFICARE

A intrat in practica activității cu
rente ca, periodic, secția de propa
gandă a Comitetului județean Mu
reș al P.C.R. să organizeze. în dife
rite centre, consfătuiri metodice cu 
factorii responsabili ai stațiilor de 
radioamplificare din municipiile si 
orașele județului. Ele urmăresc atit 
conținutul activității, cit și dezbate
rea, însușirea Și aplicarea mecanis
mului economico-financiar. popu
larizarea experiențelor privind eco
nomisirea energiei și combustibilu
lui, creșterea producției de export, 
precum si antrenarea colectivelor de 
muncă la aceste acțiuni. Asemenea 
consfătuiri au avut loc recent la Tîr- 
năveni și în municipiul Tirgu Mureș, 
prilei cu care, in partea sa metodi
că. s-au prezentat citeva modalități 
concrete de acțiune in două mari ci
tadele muncitorești. Ce experiențe 
au relevat cele două consfătuiri ?

O primă constatare : la Combina
tul chimic din Tirnăveni. ca și m 
alte mari citadele muncitorești, emi
siunile! stației de radioamplificare 
«s*  bucură de o largă audiență in 

■ rindul oamenilor muncii. „Practic, 
nu există instalație, secție sau atc- 

.lier — ne preciza tovarășul Teodor 
Spineanu. secretarul comitetului de 
partid din combinat — în care cu- 
vihtul partidului, preocupările de zi 
cu zi ale chimiștilor să nu fie di
fuzate și receptate de către lucrăto
rii combinatului".

— Pentru a avea 
aprecia laborantul

vele cuprinse in acestea, sint jalona
te direcțiile de acțiune ale fiecărui 
colectiv muncitoresc. Intre rubricile 
care, prin calitatea și frecvența lor, 
se bucură de o largă audiență in 
rindul lucratorilor se numără cele 
intitulate: „Agendă politică". „Punc
tul de documentare politico-ideolo- 
gică ne informează", „Din activitatea 
comisiei inginerilor și tehnicienilor". 
„Curier juridic", „Din activitatea 
gazetelor de perete" și altele. Majo
ritatea emisiunilor sint realizate 
direct în secții și ateliere, avind un 
pronunțat caracter practic-aplicativ. 
Bunăoară. Ia rubrica „Din activita
tea comisiei inginerilor și tehnicie
nilor". una din emisiunile recente a 
avut drept obiectiv dezbaterea in
tr-un cadru larg a unei probleme 
deosebite : necesitatea îmbunătățirii

Din experiența 
a două unități

mureșene

efectul scontat — 
____ ___  . __ loan Burdulea, 

responsabilul stației de radioamplifi
care — ne-am conceput activitatea 
in așa manieră incit tematica emi
siunilor difuzate să fie emanația, cu 
precădere, a colectivelor muncito
rești, să reflecte preocupările lor zil
nice pentru bunul mers al produc
ției materiale și înfăptuirea, pe a- 
oeastă bază, a hotăririlor de partid, 
a indicațiilor tovarășului 
Nicolsfe Ceaușescu in domeniul nos
tru de activitate. Toți oei 12 membri 
ai colectivului redacțional — lăcă
tuși, laboranți, operatori chimiști, 
carbidari, ingineri, economiști, 
riști, sau medici — reprezintă, 
fapt, mediile și locurile vitale 
producției din marele combinat.

Toate acestea explică de ce aici, la 
Tirnăveni, emisiunile stației de ra
dioamplificare sint ascultate și apre
ciate de ascultători. Emisiunile difu
zate nu se desfășoară la intimplare, 
ci săptăminal — in ziua de joi (pre
cum și ori de cite ori este necesar)
— pe baza unui plan elaborat in 
urma unei largi consultări și, ceea 
ce este 
rubrici 
diversă. De fiecare dată, emisiunile
— care se desfășoară pe durata a 
30 de minute — debutează cu prezen
tarea sintetică a celor mai noi hotă- 
riri de .partid și de stat, a cuvîntări- 
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Pornind de la orientările și obiecti-

ju- 
in 

ale

ntai important, cuprinzind 
permanente, cu o tematică

calității bicromatului de sodiu — 
produs deosebit de solicitat in tară 
și la export. Emisiunea a pornit de 
la unele abateri de la normele teh
nologice, oferind soluții de îndrep
tare a lucrurilor. Reușită și ca rea
lizare reportericească, emisiunea — 
la care au participat tehnologi, me
canici, tehnicieni și al ți specialiști.— 
a fost, la cererea- unor colective, re
transmisă, Ascultind-o și alte colec
tive muncitorești, ea a declanșat 
dezbateri similare și in cazul altor 
produse, contribuind, totodată, și la 
soluționarea altor probleme de mare 
actualitate, cum sint : diminuarea 
consumurilor materiale si energetice 
pe unitatea de produs, recuperarea 
resurselor energetice secundare, a 
căldurii topiturii de carbid și altele, 
emisiunile contribuind, in ansamblul 
lor, la ridicarea conștiinței muncito
rești, a răspunderii personale și co
lective față de lucrul bine făcut. La 
acestea, dacă adăugăm și faptul că, 
pu de puține ori. emisiunile vin 
efectiv în sprijinul propagandiștilor 
din invățămintul de partid, U.T.C. si 
sindicat sau că unele semnalează, 
prin recenzii, noile cărți apărute la 
„Editura politică", in alte ediții 
prezintă unele legi nou apărute ori 
se referă la măsuri de protecția 
muncii, avem imaginea unei statii 
de radioamplificare care încearcă și 
reușește să contribuie efectiv — așa 
cum au relevat-o numeroase schim
buri de experiență organizate aici — 
la educarea in spirit revoluționar a 
oamenilor muncii, mesajele educati
ve ale stației de radioamplificare re-

găsindu-se in realizările de zi cu 
ale oamenilor muncii.

Un asemenea mod de a concepe 
emisiunile stației de radioamplifi
care l-a relevat și consfătuirea de la 
intreprinderea „Electromureș" din 
Tirgu Mureș. Multe aspecte fiind si
milare, nu le vom repeta. Vom sub
linia că, dacă la „Electromureș", cei 
7 000 de lucrători și-au realizat lună 
de lună planul la toți indicatorii — 
inclusiv la export — acest lucru 
trebuie pus și pe seama aportului 
stațiilor de radioamplificare de pe 
cele trei platforme ale unității. Aici, 
ca și la Tirnăveni, colectivul redac
țional, condus de ing. Dorel 
a difuzat, numai în aoest an, 
de emisiuni vizind Decretul 
liului de Stat privind unele 
pentru creșterea cointeresării 
riale a oamenilor muncii, a între
prinderii in realizarea producției 
pentru export și a exportului. De 
asemenea, numeroase emisiuni au 
fost consacrate calității produselor, 
rezultatelor obținute, pe secții și 
ateliere in întrecerea socialistă, mo
dului în care problemele întreprin
derii, propunerile oamenilor muncii 
— analizate și dezbătute in cadrul 
consiliului oamenilor muncii — 
prind viață. S-a luat, dacă a fost ca
zul, atitudine fermă față de angaja
mentele formale (din cadrul acestui 
for al conducerii colective), „reținu
te" in adunare, dar. pină la urmă — 
.nefinalizate. Tot aici s-a încetățenit 
și practica desfășurării unor emisi
uni sub forma interviurilor cu cadre 
din conducerea unității, prilej cu 
care cei intervievați informează 
asupra modului de soluționare, la 
un moment dat, a problemelor cu 
care se confruntă compartimentele 
de care răspund direct. „Apreciez că 
dacă o stație de radioamplificare — 
ne-a spus ing. Kopăcz Iosif, șef ser
viciu C.T.C., secretar adjunct cu 
probleme de propagandă al comite
tului de partid pe întreprindere — 
își concepe riguros activitatea, ac
ționează energic și se implică direct 
în problemele producției, în viața 
oamenilor, ea are un rol esențial în 
toate domeniile și, cu deosebire, in 
formarea răspunderii și a înaltei 
conștiințe muncitorești. Pot spune, 
fără exagerare, că dacă în acest an 
întreprinderea „Electromureș" nu a 
înregistrat nici un refuz de calitate, 
iar in oele 8 luni trecute din acest 
an și-a îndeplinit planul la export 
in proporție de 105 la sută, aici se 
regăsește în primul rind spiritul re
voluționar al oamenilor, la formarea 
căruia stația de radioamplificare a 
avut un rol important". Este o 
opinie care, sub o formă sau alta, a 
fost exprimată de toți cei care au 
participat Ia schimburile de expe
riență amintite.

pleacă în producție hotăriți să le în
tregească acolo răspunsul optim, 
toate aceste aspecte rețin atenția ca 
direcții de acțiune în 
versitar 1987—1988.

Pornind tocmai de 
principii, universitarii 
agronomic „Ion Ionescu de Ia Brad' 
din Iași sint hotăriți ca în noul an 
să-și sporească aportul la pregă
tirea de calitate a studenților și la 
modernizarea producției agricole. în 
spiritul exigențelor formulate in 
lucrările recentei Consfătuiri cu ac
tivul de partid și cadrele de bază din 
agricultură, ei desfășoară pregătiri 
intense pentru reunirea intr-un tot 
organic a obiectivelor de actualitate 
cu cele de perspectivă și, pe această 
bază, pentru o mai judicioasă core
lare între cercetarea fundamentală 
și cea aplicativă. De altminteri, la 
Iași au fost efectuate in anii din 
urmă studii interdisciplinare de mare 
complexitate științifică și eficacitate 
economică ce au condus la obținerea 
și omologarea unor noi soiuri de 
plante sau rase de animale și la ela
borarea de tehnologii agricole supe
rioare. Linia „Iași 1“ cu un soi nou 
de fasole a fost omologată pe baza 
unei producții de peste 3 250 kg ha. 
Citorva linii noi de bromus, plantă 
furajeră cu largă utilizare, le-a fost 
sporită producția de masă verde cu 
peste 20 ia sută față de soiurile mai 
vechi. Prestigiul școlii viticole ieșene 
a fost sporit prin crearea mai multor 
clone din soiul „Grasă de Cotnari", 
iar specialiștii în tehnologia crește
rii animalelor au elaborat metoda 
de utilizare a aeroionilor negativi în 
creșterea industrială a păsărilor de 
ouă și de carne, aplicată acum în 
măi multe unități economice, și o 
schemă de ameliorare pentru rasele 
de taurine și ovine, folosită in zona 
de răsărit a țării. Sint, de asemenea, 
în curs de omologare linii noi de 
floarea-soarelui și de plante medi
cinale, seruri și vaccinuri cu un 
spectru mai larg al eficacității și tot 
de numele universitarilor agronomi 
din Iași este legată elaborarea unor 
ample lucrări de sinteză intre care la 
loc de frunte se situează prestigiosul 
Tratat de oenologie. întregul pro
gram de cercetare agricolă din Mol
dova este coordonat de Institutul 
agronomic ieșean.

Și cum unul din secretele aoestor 
reușite constă in îngemănarea ar
monioasă dintre cercetarea funda
mentală și cea aplicativă, o aseme-

noul an uni-

la asemenea
Institutuluit"

nea corelație, singura prin care suc
cesele prezentului pot fi perpetuate 
în timp, se definește astăzi ca un 
obiectiv esențial al noului an de în
vățămint 1987—1988. Pe parcursul 
acestuia, la Institutul agronomic ie
șean vor fi proiectate, intre altele, 
noi metode de combatere a bolilor 
și dăunătorilor, îndeosebi pe cale 
biologică și nu numai chimică sau 
mecanică, cum s-a procedat in tre
cut, metode de absorbție extraradicu- 
lară a principalelor macro și micro- 
elemente, soluții noi privind înmul
țirea rapidă a plantelor prin tehnica 
meristemelor etc. „Ne propunem ca 
nu numai planurile noastre de cer
cetare științifică, ci întregul proces 
de formare și de perfecționare a pre
gătirii specialiștilor să coreleze mai 
bine obiectivele actuale cu cele de 
perspectivă, scop în care — ne-a 
spus conf. univ. dr. Adrian Ionel, 
rectorul Institutului agronomic din 
Iași — cursurile universitare, inclu
siv cele fundamentale, vor fi aduse 
la zi sub raportul tuturor cercetări
lor. iar activitatea studenților va fi 
mai bogată și mai bine structurată 
pe direcțiile esențiale, de fond și de 
amplă perspectivă ale agriculturii 
românești".

Exigențele și autoexigențele spe
cifice puternicului colectiv de învă
țămint, de cercetare și de produc
ție pe care-1 reprezintă Institutul 
agronomic „Nicolae Bălcescu" din 
Bucuhești se răsfrîng firesc și asu
pra pregătirilor organizatorice con
sacrate noului an universitar. Din 
această perspectivă, prof. univ. dr. 
Costică Bărbulescu, prorector al 
institutului, ne-a înfățișat citeva din
tre preocupările prin care prestigioa
sele nuclee interdisciplinare exis
tente aici, preocupate și ele de aejin- 
cirea cercetărilor fundamentale ca 
rezervă „strategică" a succeselor vii
toare. se străduiesc acum să asigure 
contracte de cercetare nu numai 
pentru anul ce vine, ci pentru un în
treg cincinal, tocmai pentru ca in
vestigațiile universitare să poată 
opera mai profund și cu rezultate de 
mai largă aplicabilitate practică, iar 
studenții, din ce în ce mai mult 
implicați acestei activități, să dobin- 
dească imaginea integrală a realită
ții. Este o preocupare la reușita că
reia contribuie atit valoarea cerce
tării din anii precedenți (in anul 
1986 au fost onorate 173 de contracte 
însumînd peste 20 milioane lei), cit 
și baza materială din ce în ce mai 
perfecționată, care îngăduie folosirea 
pe larg în procesul de învățămint a 
tehnicilor nucleare, a microscopiei 
electronice, a tuturor aparatelor și 
instalațiilor moderne din dotarea 
laboratoarelor institutului agronomic 
bucureștean. Unul dintre aceste 
laboratoare, cel de biotehnologie 
horticolă, deși are o vechime de 
numai cițiva ani, și-a cîștigat un 
amplu renume prin contribuția sa la 
ameliorarea tehnicilor de microin- 
mulțire a plantelor horticole in ve
derea selectării și înmulțirii mai 
rapide a formelor valoroase, lipsite 
de boli. Pe baza contractelor sale de 
cercetare, care-i asigură un grad 
sporit de autofinanțare, laboratorul a 
creat și crează soiuri noi de legume, 
pomi și viță de vie prin utilizarea 
pe larg a metodelor ingineriei gene
tice. Dar realizarea sa cea mai de 
preț este pregătirea de înaltă cali
tate a studenților ; conducătorul și, 
în bună parte, fondatorul 
laborator, conf. univ. dr. 
Petrescu, ne declara în acest 
fiecare oră de curs sau de
tor, desfășurată cu participarea stu
denților, va trebui „să reproducă" 
stadiul de cercetare și de practică 
așa cum va arăta el peste 10—15 ani, 
cu alte cuvinte, să aducă viitorul în 
prezent, astfel incit noile promoții 
de specialiști să se poată adapta 
exigențelor profesionale mereu spo
rite, dar care se cer a fi și perma
nent stăpinite.

Este unul dintre obiectivele teme
rare, dar realiste, sub incidența că
rora se situează pregătirile consa
crate noului an universitar 1987—1988.

acestui 
Cornel 
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Lucrările celui de-al 
III-lea Congres al educa
ției politice și culturii so
cialiste au scos încă o dată 
în evidență deosebita im
portanță pe care viața cul
turală românească, prin 
însăși esența ei, o are in 
vastul program politico- 
educativ inițiat și promo
vat de partidul nostru, de
finind cu claritate rolul și 
rosturile artei în opera de 
modelare a conștiințelor, 
de formare a omului nou. 
Teatrului, ca modalitate 
institutionalizată de prac
tică artistică, ii revin in a- 
cest context sarcini deose
bit de importante, în înțe
legerea și concretizarea că
rora trebuie pornit tocmai 
de la conștientizarea la un 
nivel superior a actului ar
tistic și a sensurilor lui — 
a conștientiza actul teatral 
insemnînd azi, ca finalita
te, a educa prin teatru, și 
nu a educa oricum, ci a 
educa programatic, cu o- 
biective tactice și strate
gice in cadrul a ceea ce se 
cheamă a fi un program 
teatral. Este evident că 
primordiala modalitate de 
exprimare a unui colec
tiv teatral este tocmai re
pertoriul, ca sumă a preo
cupărilor și atitudinilor 
politico-ideologice și este
tice, ca bază de pornire și 
desfășurare a procesului 
educațional.

A educa programatic 
prin actul teatral — in 
actuala etapă istorică
dezvoltării vieții sociale și 
politice românești — pre
supune înainte de toate 
consolidarea și dezvoltarea 
la parametri superiori (atit 
numeric, cit și ca diversi
tate si calitate) a insuși

a

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii

sistemului de relații crea
tor de artă, consumator 
de artă. cu alte cu
vinte relația directă scenă- 
public, cu multitudinea-i 
de sensuri, de interdepen
dențe și influențări reci
proce. Pe de o parte se 
impune procesul de educa
re estetică și de înțelege
re și însușire a însemne
lor și modalităților de ex
primare specifice artei sce-

rii și tehnicii, ale civili
zației in general — intere
sul față de fenomenul tea
tral fiind menținut treaz 
(din acest punct de vede
re) tocmai prin perma
nenta înnoire a modalită
ților și mijloacelor de ex
primare, existind insă în
totdeauna spectatori ce se 
află doar pe prima (sau 
primele) trepte ale înțele
gerii estetice și care obli-

înarmarea omului Româ
niei contemporane cu cele 
mai valoroase idei și con
cepte născute de-a lungul 
istoriei civilizației umane 
— care in cea, mai mare 
parte a lor se regăsesc in 
atitudinile consemnate de 
istoria literaturii, a drama
turgiei, în speță, de la 
Eschil și Aristofan la Sha
kespeare și Calderon, de la 
Barca la Corneille și Schi-

TEATRUL ȘI REPERTORIUL
nice, proces obligatoriu 
chiar pentru a face ințeles 
(cit mai bine și mai com
plet), insuși spectacolul, cu 
ansamblul de idei ce-1 ve
hiculează— de aici declan- 
șindu-se dezbaterea pe 
care acesta o propune, de 
aici chiar incepînd defi
nirea atitudinilor (dorite a 
se 
de 
de 
Și 
Pe 
acestui proces, în mod le
gic crește numărul de 
trepte ale înțelegerii, și 
anume în partea de sus a 
scării — fapt normal și lo
gic, in deplină consonanță 
de altfel cu evoluția gene
rală a societății noastre, 
ce incumbă permanenta in
cludere in practica de zi 
cu zi a mereu și mereu 
mai noi cuceriri ale gindi-

forma și modela) față 
fenomenul, de acțiunea, 
structurile socio-politice 
morale aduse în scenă, 
parcursul desfășurării

gatoriu trebuie ajutați z să 
le urce pe următoarele. Ar 
fi vorba deci de un scop 
intermediar (dar nicide
cum limitat sau finit) ur
mărit în cadrul procesului 
formativ pe care e chema
tă mișcarea teatrală să-l 
susțină. Pe de altă parte, 
și anume chiar din punc
tul de vedere al finalității 
actului teatral — adică 
tocrnai acea modelare a 
conștiințelor ce se mate
rializează în formarea o- 
mului nou — intenționali
tatea programului forma- 
tiv-educativ se dezvăluie 
prin însăși aria de cu
prindere și densitatea re
pertoriului. operind și aici 
simultaneități și trepte ale 
înțelegerii ce își reclamă 
acoperire prin spectacole. 
Politica culturală a parti
dului nostru inserează ca 
unul dintre dezideratele ei

Her, la Cehov și O’Neill, la 
Mrozek, Stanislav Stratiev 
etc., adică pe o imensă 
paletă de perioade și zone 
geografice. Și fiind vorba 
de o mișcare teatrală na
țională. aceeași politică 
culturală acordă o at.enție 
deosebită promovării valo
rilor dramaturgiei autoh
tone, o dramaturgie care, 
de la Caragiale, Hașdeu_ și 
Delavrancea, la Camil 
trescu și Davilla, pînă 
Horia Lovinescu, D.R. 
pescu și Paul Everac, 
toată pleiada de contem
porani ai lor, constituie o 
oglindă a frămîntărilor și 
preocupărilor, a marilor 
idei născute din însăși 
ființa poporului nostru, a 
marilor lui idealuri, a tra
dițiilor progresiste, demo
cratice și revoluționare, o 
istorie vie a luptei pentru 
libertate și progres, a e-

Pe- 
la

Po- 
cu

forturilor conștientizate ale 
constructorilor societății 
socialiste.

Un real program teatral 
nu poate, de altfel, exista 
in afara acestor parametri, 
dar tot atît de adevărat 
este că un repertoriu, ori- 
cit de ambițios ari fi el. nu 
poate realiza intru 
atare panoramare 
riei dramaturgiei 
nești și universale, 
mai de aici începe 
se cheamă atitudinea 
pertnrială a unui colectiv 
teatral, adică în felul in 
care-și materializează in- 
tenționalitățile prin selec
ția pentru o unitate deter
minată de timp și apoi în 
perspectivă. Atitudinea re
pertorială iși certifică va
labilitatea nu în raport cu 
niște criterii abstrăcte, ge- 
nerâlizante, atemporale, ci 
îri cadrul contextului poli- 
tico-istoric. al problematicii 
vieții sociale actuale, prin 
felul în care aduce in dez
batere o problematică de 
interese majore ale vie
ții sociale actuale, prin 
modul în care abordează 
întrebările acestui moment 
și in care încearcă să Ie 
răspundă. Ca parte inte
grantă deci, ca o compo
nentă activă a spirituali
tății revoluționare contem
porane românești, mișcării 
teatrale îi revine un rol 
plin de răspunderi in ca
drul procesului plurivalent 
al educației permanente, 
răspunderi ce includ în ele 
în mod logic și promova
rea mai activă a noului 
repertoriu, a pieselor des
pre eroii de azi ai Româ
niei socialiste.

totul o 
a isto- 
româ- 

Și toc- 
ceea ce 
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 43-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Socia
liste România, in numele Comitetului Central al Partidului Popular Revolu
ționar Laoțian, al Adunării Populare Supreme, al Consiliului de'Miniștri al 
Republicii Democrate Populare Laos, al poporului laoțian și al nostru per
sonal. vă adresăm dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Partidului Comu
nist Român, Consiliului de Miniștri. Marii Adunări Naționale și întregului 
popor român călduroase felicitări și cele mai bune urări.

In urmă cu 43 de ani, poporul român, printr-o luptă curajoasă și hotărîtă 
desfășurată cu sprijinul Armatei Roșii și al poporului sovietic, a invins pe 
fasciștii hitleriști, a eliberat in întregime patria sa și a pășit pe calea so
cialismului.

Sub conducerea Partidului Comunist Român, poporul român a depășit 
numeroase obstacole, transformînd patria sa intr-o țară socialistă cu o in
dustrie și o agricultură dezvoltate, cu o știință și tehnică moderne și un 
nivel de trai mereu crescind.

Succesele dobindite de poporul român sint o contribuție la salvgardarea 
păcii și securității in Europa și in lume.

Cu această ocazie solemnă, urăm poporului frate român succese tot mai 
mari in înfăptuirea hotăririlor Congresului al XIII-lea ai Partidului Comu
nist Român.

Fie ca solidaritatea frățească ;și colaborarea dintre partidele, guvernele 
și popoarele laoțian și român să se întărească continuu.

KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 
. Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Populare Laos

PHOUMI VONGVICHIT
Președintele interimar 

al Republicii Democrate Populare Laos

SISOMPHONE LOVANSAY
Președinte interimar al Adunării Populare Supreme 

a Republicii Democrate Populare Laos

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST BRAZILIAN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Ceaușescu.
Doresc să vă mulțumesc in modul cel mai cordial pentru salutul și feli

citările transmise cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a zilei mele de naș
tere, precum și pentru onoarea ce mi s-a acordat prin conferirea Ordinului ' 
„Victoria Socialismului* 1.

• B. D. intră în acțiune : GRIVITA 
(17 08 58) — 9; 11.13; 13,30; 15.45: 18: 20
• Pădurea de fagi : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11.13: 13,30; 15,45: 13; 
20
• A doua variantă : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15; 17; 19

Folosesc și acest prilej pentru a da glas convingerii mele că dezvoltarea 
și adincirea relațiilor prietenești tradiționale dintre partidele, statele și 
popoarele noastre vor sluji asigurării păcii și creșterii în continuare a pres
tigiului socialismului in lume.

Doresc, totodată, să vă urez dumneavoastră. Partidului Comunist 
Român și intregului popor român mult succes in continuare in realizarea ho
tăririlor celui de-al XIII-lea Congres al partidului.

Dumneavoastră personal, dragă tovarășe Ceaușescu. vă transmit cele mai 
bune urări de sănătate și forță de muncă in activitatea dumneavoastră plină 
de răspundere.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

VĂ INFORMĂM DESPRE:

RADIORECEPTOARE PORTABILE
Deunăzi, la raionul „Electrice" de 

la marele magazin .,Bucur-Obor“ a 
avut loc următoarea discuție : 
„V-aș ruga un aparat de radio". 
„Avem, ii răspunde vinzătoarea, 
care, de fapt, aveam să aflu, era 
șefa acestui raion, și a continuat 
dezinvolt : „Uite, eu mi-am luat 
acum cîțiva ani un „Solo 500“ și-l 
iau cu mine peste tot 1 Nu i s-a ars 
nici măcar o rezistență 1 Patru 
lungimi de undă, portabil, prezen
tabil, aparat ca lumea 1“ Și i-1 
arată, îl pune în priză, apoi 11 co
nectează la baterii, timp in care o 
tinără intervine : „Faceți-mi bon, 
vă rog ! Dar pentru unul cu carca
să roșie !“ Surpriza a fost că și 
solicitantul inițial, după ce a mai 
trecut in revistă și alți cumpără
tori. a cerut si el. pină Ia urmă, 
un „Solo-500", dar negru.

...Știți să faceți comerț, îi spun.
„îmi place să-mi vind marfa. 

Electronica noastră a lansat în ulti
mii ani cîteva tipuri de aparate de 
radio, printre care și o serie de 
radioreceptoare portabile care mai 
de care mai frumoase, cu design, 
funcționale. „Gloria", de pildă, cu 
cinci lungimi de undă, cu carcasă 
metalică, e un aparat excelent. 
„Song“, deși disipune de numai două 
lungimi de undă — medii și ultra
scurte — cu carcasă de plastic 
metalizat, e un excelent aparat

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala Ma
re) : Harap Alb — 18,30
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44): Cin- 
tec despre mine însumi — 19
• Tea»trul Mic (14 70 81): Mitică Po
pescu — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Milionarul sărac — 19
• Teatrul ..Țăndărică" (Li 12 04). sala 

. Cosmonauților): Dana și Leul — 9,30

. . oh f; i t-.‘’(‘I' G’lportabil pentru excursii. Atit la 
munte, cit și la mare are o audiție 
clară, plăcută. Ca și „Iris" de alt
fel. tot cu două lungimi de undă, 
care poate fi folosit și la rețea : 
cu carcasa în diverse culori, arată 
ca o mică bijuterie. Un „Top" e 
mai puțin pretențios : e radioul de 
buzunar cu unde medii. Li se 
adaugă „Cosmos", cu trei lun
gimi de undă, „Duo" cu două 
lungimi, ambele funcționînd și cu 
baterii, și la rețea, foarte aspec
tuoase și cu un design modern. 
Pentru cei mai pretențioși. Ale
xandrina Ion recomandă radioca- 
setofonul „Stela".

Și la alte raioane specializate. ale 
marilor magazine universale din 
Capitală am întîlnit o serie de ra
dioreceptoare portabile — de la cel 
de mărimea unei cutii de chibrit Ia 
dimensiunea unei mape diplo
mat. Recomandabile pentru sensi
bilitate. audibilitate, rezistență la 
intemperii, eleganța prezentării și, 
firește, cu termen de garanție de 
12 luni, aceste radioreceptoare pot 
fi un prieten devotat în drumeții, 
excursii, concedii. Un „Top", un 
„Iris", o „Gloria", un „Song" sau 
un „Solo" sint aparatele cu ajuto
rul cărora putem avea la indemînă 
informația curentă, șlagărul la 
modă, viața planetei.

Marta CUIBUȘ

• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tăria- 
se“ (15 56 78, grădina Boema): Artiștii 
și Boema — 19,30

c i n e m a

Vizita oficială de prietenie a președintelui 
Republicii Kenya, Daniel Toroitich arap Moi

în Cursul zilei de miercuri, pre
ședintele Republicii Kenya. Daniel 
Toroitich arap Moi, celelalte oficia
lități kenyene care îl însoțesc au 
efectuat o vizită in Capitală.

Au fost vizitate unele obiective 
social-edilitare aflate in construcție, 
care au oferit oaspeților imaginea 
unui oraș aflat intr-o continuă dez
voltare și modernizare. în mod deo
sebit au reținut atenția vasta ame
najare complexă a riului Dîmbovița, 
marile ansambluri arhitectonice, me
troul bucureștean.

în continuare, președintele Daniel 
Toroitich arap Moi și persoanele 
care il însoțesc au făcut o vizită la 
Institutul de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice Fundulea, 
luînd cunoștință de unele aspecte 
semnificative ale dezvoltării agricul
turii țării noastre. Președintele ke- 
nyan a făcut aprecieri la adresa 
activității institutului, a rezultatelor 
obținute de ceroetătorii și specialiș
tii din agricultura românească.

lai Institutul de cercetări, proiec
tări și inginerie tehnologică pentru 
mecanizarea agriculturii Băneasa, 
vizitat în continuare, șeful statului 
kenyan, ceilalți oaspeți au luat cu

REZULTATELf OBȚINUTE IN REALIZAREA PIANULUI
(Urmare din pag. 1)
dului in care factorii de conducere 
care coordonează și asigură îndepli
nirea acestor programe au acționat 
și acționează pentru realizarea lor. 
Iar factorii aceștia au nume concre
te. In sens restrîns. conducerile 
unor ministere, centrale și între
prinderi. In sens larg, consiliile de 
conducere, consiliile oamenilor mun
cii din centrale . și întreprinderi.

Ajungem astfel la cea de-a doua 
problemă majoră care necesită per
fecționări' temeinice în activitatea 
de conducere. S-a spus nu o dată că 
organele noastre de conducere de
mocratică din ministere, centrale si 
întreprinderi sint eficiente. viabile 
în măsura in care ele iși desfășoară 
întreaga activitate pe principiul îm
binării răspunderii personale cu cea 
colectivă. Coexistă, se manifestă in 
mod eficient cele două răspunderi 
în activitatea practică de conduce
re ? Dacă e să dăm un răspuns 
exact, acesta nu poate fi altul decit 
acela că organele de conducere co
lectivă nu iși exercită în toate cazu
rile, cu toată fermitatea, răspunde
rile ce le revin. Altfel nu se expli
că de ce programe bine stabilite, de 
ce masuri bine gîndite, care la data 
fundamentării sint apreciate ca a- 
devărate „armuri strategice", sint 
ori abandonate pe drum, ori tratate 
formal, spre a nu se zice că nu se 
ocupă nimeni de materializarea lor. 
Cum pot explica consiliile de con
ducere din ministere, consiliile oa
menilor muncii din centrale și în
treprinderi faptul că programe bine 
stabilite, inclusiv cele lunare, pri
vind recuperarea restanțelor parcurg 
un drum foarte greu, adesea anevo
ios, pină la realizarea lor în prac
tică ? Nu poate exista decit un sin
gur răspuns : analizarea acestor 
programe nu se face cu toată răs
punderea de către organele de con
ducere colectivă, ceea ce conduce, în 
multe cazuri, nu atit spre soluții 
practice, eficiente, cit mai ales 
la opțiuni subiective, angajamen
te formale. Cel puțin așa poate fi 
explicat — în alt mod nu — deca
lajul care există intre programele 
bine gindite și modul în care ele se

BULETIN RUTIER
Informații de fa Inspectoratul General al Miliției, Direcția 

circulație
Rigori ale circulației de sezon
Pe măsură ce vremea capătă, de 

la o zi la alta, aspectul caracteristic 
sezonului de toamnă, cei de la vo
lan sint confruntați cu probleme noi. 
Nopțile mai lungi, precipitațiile frec
vente și ceata care iși face tot mai 
des simțită prezența, indeosebi sea
ra și dimineața, trebuie să consti
tuie pentru conducătorii auto — și 
nu numai pentru ei — un îndemn 
la prudentă.

Unii auiomobiliști efectuează că
lătorii pe distanțe prea lungi, vrind 
să străbată într-o singură zi mai 
multe sute de kilometri, expunin- 
du-se in felul acesta riscului de a 
ațipi la volan. Nopțile mai lungi mo
difică bioritmul organismului, astfel 
că trebuie acordată mai multă aten
ție planificării călătoriilor, evitin- 
du-se continuarea deplasării după 
lăsarea întunericului. In localitatea 
Lipănești, județul Prahova, un au
tomobilist gata-gata să adoarmă la 
volan, după o deplasare nocturnă, 
lungă și obositoare, a observat tar
div o persoană care împingea un că
ruț și a acroșat-o, proiectind-o pe 
asfalt. La Stilpeni. in județul Ar
geș, un alt conducător auto a ațipit 
la volan, accidentindu-și grav soția.

în ultima perioadă, multe acciden
te datorate oboselii excesive s-au 
produs la orele amiezii pe artere 
mai puțin circulate, unde monotonia 
traseului și ambianța din autovehi
cul au contribuit, alături de alți 
factori, la instalarea oboselii. Se 
recomandă tuturor conducătorilor 
auto o atenție sporită pe aceste sec
toare de drum unde, chiar dacă in
tensitatea traficului este redusă, 
excesul de viteză poate avea, pe fon
dul oboselii, urmări dintre cele mai 
grave.

Starea tehnică 
a autovehiculelor

O pregătire temeinică a mașinilor 
înainte de a se porni la drum, ve
rificarea minuțioasă a stării pneuri
lor, a bunei funcționări a sistemu
lui de frînare și a mecanismului de 
direcție al autovehiculelor sint mai 
necesare decît oricind acum. în pra
gul toamnei. De starea tehnică a

• Anotimpul iubirii : COTROCENI
(49 48 48) - 15; 17; 19
• B. D. la munte și la mare : CIU
LEȘTI (17 33 46) — 9; 11; 13; 13; 17,13; 
19,30
• Secretul lui Bachus : PACEA 
(71 30 83) — 9: li: 13: 13: 17: 19
• Vise și fantezie (spectacol de gală 
în cadrul „Zilelor filmului core
ean44) : STUDIO (59 33 13) — 19
• Calculatorul mărturisește : MUN
CA (21 50 97) — 19
• Păcală : PROGRESUL (23 94 10) — 
15: 18
• lartă-mă : TIMPURI NOI (15 61 10) 
9; 11; 13; 15; 17; 19 

noștință de realizările Specialiștilor 
români în domeniul producției de 
tractoare, mașini și utilaje complexe 
agricole, de înaltă tehnicitate. . care 
se bucură de multă apreciere. în di
verse țări ale lumii, unde se exportă. 
Au fost prezentate, totodată, cele 
mai noi tipuri de autoturisme de 
oraș și de teren, precum și o gamă 
diversă de autocamioane, autobuze 
și alte mijloace de transport reali
zate de industria noastră construc
toare de mașini.

Vizita la întreprinderea de mașini- 
unelte și agregate București a ofe
rit oaspeților prilejul de a cunoaște 
nivelul tehnic atins de industria ro
mânească. care realizează o gamă 
largă de produse de mare complexi-

★
Miercuri, loan Totu. ministrul 

afacerilor externe, și Zachary Ony- 
onka, ministrul kenyan al afacerilor 
externe, au semnat Aoordul-pro- 
gram privind dezvoltarea pe termen 
lung a cooperării economice și teh
nice și a schimburilor comerciale 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Kenya. Documentul 

materializează. Dacă un om poate 
greși in evaluarea unei situații ori- 
alteia, privind fundamentarea și rea
lizarea unor programe, unor măsuri, 
cind e vorba de peste 30 de oameni, 
ciți fac parte, de regulă, din orga
nele de conducere colectivă din mi
nistere. centrale și mari întreprin
deri, apariția de erori, in plenuri 
atit de largi și de competente, ar 
trebui să nu fie posibilă. Dacă ele 
apar totuși, și din păcate mai apar, 
aceasta înseamnă că organele res
pective de conducere colectivă nu 
efectuează întotdeauna analize pro
prii temeinice, nu emit judecăți pro
prii, ci iși însușesc „de-a gata" 
punctul de vedere al unui ministru, 
director de centrală ori director de 
întreprindere — cu toate consecințe
le. pozitive ori negative, care decurg 
dintr-o asemenea analiză.

Ne aflăm intr-o perioadă de mare 
efervescență creatoare, perioada 
dinaintea Conferinței Naționale a 
partidului. O perioadă în care, cum 
bine se știe, se cer aduse per
fecționări in toate sectoarele de acti
vitate — inclusiv in domeniul con
ducerii economiei, pe care înaltul 
forum al comuniștilor să le valideze. 
Măsura conducerii științifice nu se 
exprimă în altceva, in nici o econo
mie din lume, decit în rezultatele 
obținute în producție. Iată de ce cel 
mai important examen al activității 
de conducere il constituie angajarea 
tuturor forțelor sale, ale colectivelor 
de oameni ai muncii de a îndeplini 
exemplar sarcinile de plan pe acest 
an. de a dovedi — ca de atîtea ori 
în anii marilor împliniri socialiste 
— că forța autoconducerii muncito
rești constă tocmai în capacitatea 
sa de a se adapta Ia cerințele noi, 
dc a găsi soluții pentru rezolvarea 
problemelor grele, de a fi ceea ce 
este : un sistem de conducere, unic 
in felul său. bazat pe participarea 
largă a oamenilor muncii la realiza
rea principalelor funcții ale condu
cerii în scopul creșterii ' maxime a 
eficienței economico-sociale. Un sis
tem de conducere in care decizia co
lectivă reprezintă o garanție în plus 
pentru eficienta ei.

Constantin PRIESCU

mașinii depinde. în mare măsură, 
ajungerea cu bine la destinație. Lu
cru de care trebuie să țină seama 
și factorii de răspundere din unită
țile deținătoare de parc auto, care 
să nu permită ieșirea din garaje a 
autovehiculelor ce prezintă defec
țiuni de natură să genereze eveni
mente rutiere. Campania agricolă de 
toamnă impune ca autovehiculele ce 
urmează a fi folosite la transportul 
și depozitarea recoltei să fie supuse 
unui examen tehnic amănunțit. Re
morcile, sistemele de cuplare și si
guranță ale acestora, sistemele de 
iluminare și semnalizare trebuie să 
funcționeze ireproșabil. La ieșirea 
de pe accesele laterale pe drumurile 
modernizate, roțile autovehiculelor 
și remorcilor trebuie curățate de pă- 
mînt. pentru a nu se forma mizgă.

Atenție, copii I
Aproape zilnic, conducătorii auto 

se confruntă cu situații dificile da
torate apariției inopinate pe carosa
bil a unor copii nesupravegheați de 
părinți. Subapreciind pericolul la 
care se expun, jucîndu-se în vecină
tatea drumurilor, copiii pot traversa 
în fugă prin fața ori spatele unor 
vehicule staționate, imprudențe care 
au marcat jumătate din accidentele 
soldate cu victime în rîndul copiilor, 
produse în ultimele zile. Alteori, 
unii copii se „agață" de autovehi
cule staționate. Așa, de exemplu, Ia 
Ploiești, trei copii s-au agățat de 
oblonul autocamionului 21-PH-1323. 
pornit fără ca șoferul să-i observe. 
Ei ar fi fost grav accidentați dacă 
Toma Diaconescu. aflat in apropie
re, n-ar fi alergat intr-un suflet pen
tru a opri mașina la timp. La Băicoi, 
automobilistul Ion Olteanu, obser- 
vind că un copil de 9 ani se pre
gătește să traverseze în fugă, a 
frinat, evitînd astfel lovirea aces
tuia.

Imprudența de care unii din micii 
pietoni dau dovadă la traversarea 
străzilor trebuie să dea mai mult de 
gîndit părinților, primii chemați să 
asigure copiilor o educație rutieră 
corespunzătoare. Traversarea corec
tă a străzii constituie unul din pri
mii pași in circulație, poate chiar 
cel mai important.

• Medalion Alain Delon : PATRIA 
(11 86 23) - 9: 11,30: 14; 17: 19.30
• Acțiunea Topollno : VICTORIA 
(16 28 79) — 9: 11,15: 13.30: 15,45; 18: 20
• Medalion Peter O’Toole : SCALA 
(11 03 72) - 9: 12.15: 16: 19,13
• Program special pentru copii și ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11: 13; 
15: 17; 19
• Ali-Baba și ceî 40 de hoți : BU- 
ZE$TI (50 43 53) — 15; 18
• Apașii : POPULAR (33 13 17) — 15; 
17; 19
• Pistruiatul (I—II) ; VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 18.15
• Waterloo : COSMOS (27 54 95) —
9; 12; 15,30; 19 

tate. competitive pe plan interna
țional. de a examina unele posibi
lități pe care aceasta la oferă in 
direcția cooperării cu Kenya. Pre
ședintele kenyan a exprimat do
rința de a trimite in această unitate 
modernă tineri muncitori și ingineri 
pentru specializare.

Pe parcursul vizitei, președintele 
Kenyei s-a interesat de performan
țele unor mașini agricole, mijloace 
de transport, mașini-unelte și agre
gate, manifestind interes față de 
calitatea acestor produse. Distinsul 
oaspete a consemnat aprecieri' la 
adresa constructorilor de mașini din 
România in cărțile de onoare ale 
unităților vizitate.

(Agerpres)
♦

prevede acțiunile oe urmează a fi 
Întreprinse in vederea hmpjificării 
colaborării economice bilaterale. în
deosebi în industrie, in domeniile 
minier, geologic, prelucrarea lemnu
lui, transporturi și telecomunicații, 
în agricultură, precum și pentru ex
tinderea și diversificarea schimburi
lor comerciale.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 39-a aniver

sări a proclamării Republicii Popu
lare Democrate Coreene, atașatul 
militar al R. P. D. Coreene la Bucu
rești. colonel superior Riu Sing 
Riong s-a intilnit cu cadre și mili
tari in termen din garnizoana Pi
tești. cărora le-a vorbit despre sem
nificația evenimentului .sărbătorit. 
Participanții au vizionat o fotoex- 
poziție cu aspecte din R. P. D. Co
reeană. precum și un film docu
mentar.

+
La Muzeul de artă al Republicii 

Socialiste România a fost deschisă 
expoziția „Tineri artiști mongoli". 
Reprezentativă selecție de lucrări de 
pictură contemporană, expoziția se 
înscrie în cadrul relațiilor de co
laborare cultural-artistică existente 
intre cele două țări.

La vernisaj au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. Ministerului A- 
facerilor Externe, Uniunii artiștilor 
plastici, oameni do artă și cultură, 
lin numeros public. Au participat 
Togoociin Ghenden. ambasadorul 
R. P. Mongole la București, alți șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
țara noastră.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 10 septembrie, ora 21 — 
13 septembrie, ora 21. In țară : Vremea 

•.va ^.predominant frumoasă, cernii 
variabil. Pe alocuri. în regiunile nor
dice. va ploua sub formă de aversă, 
însoțită izolat de descărcări electrice, 
mai ales in a doua pa.rte a interva
lului. în rest, condiții izolate do ploa
ie. Vîntul va sufla slab pînă la mode
rat. Temperaturile minime vor oscila 
între 6 și 16 grade, izolat mai cobori- 
te in depresiuni, iar maximele, în ge
neral. între 17 și 27 de gretle. Diminea
ța. ceață slabă, în primele zile. în 
București : Vremea va fi predominant 
frumoasă, cu cerul variabil. Vîntul va 
sufla slab. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 10 și 14 grade, iar 
cele maxime între 23 și 27 de grade. 
Dimineața:, ceață slabă, în primele zile.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL: 3 meciuri - 
3 victorii ale echipelor 

oaspete
Steaua continuă să arâte un exce

lent joc la acest început de campio
nat. obținind ieri cu dezinvoltură 
cea de-a 4-a victorie consecutivă, la 
Ploiești, in fata Petrolului, cu 4—0 
(3—0). în formă bună, Gheorghe 
Hagi a creat din nou multe situații 
de spectacol fotbalistic, unele dintre 
acestea incheindu-se cu goluri, cum 
au fost primele două puncte marca
te de Pițurcă (minutele 6 și 13). Pre
sat de jucătorii bucureșteni, Ion 
Gușă înscrie în propria-i poartă 
(min. 42). După pauză, Hagi s-a de
cis să treacă un gol și in contul per
sonal, ceea ce a și făcut in minutul 
76. Deci, 4—0. un scor semnificativ 
pentru forța de atac a echipei noas
tre campioane.

Universitatea Craiova a obținut la 
București un foarte prețios succes 
în fața echipei Victoria, scor 1—0 
(0—0), prin punctul realizat de tină- 
rul Stoica (min. 51). De altfel, for
mația craioveană a cuprins mai 
mulți tineri fotbaliști, dintre care 
portarul Crișan s-a distins in mod 
special, respingînd in corner o lo
vitură de la 11 metri, executată de 
Vaișcovici încă în prima repriză.

Tot la București, echipa Universi
tatea CIuj-Napoca a invins in mod 
meritat pe Sportul Studențesc cu 
1—0 (1—0), punct marcat de Lauren- 
țiu Moldovan in minutul 38.

Astăzi la Moreni va avea loc par
tida Flacăra — Dinamo București. 
Celelalte meciuri ale etapei a 4-a se 
vor desfășura duminică.

★
• Miercuri, la Moscova, in meci 

pentru preliminariile campionatului 
european de fotbal, echipele U.R.S.S. 
și Franței att terminat la egalitate : 
1—1, după ce la pauză oaspeții se 
aflau in avantaj.

ATLETISM: Victorii 
românești

în concursul internațional atletic 
de la Rieti, unde au fost prezenți 
protagoniști ai recentelor campiona
te mondiale, proba feminină de 800 m 
a revenit sportivei românce Doina 
Melinte, cu timpul de 1’58”85/100, 
urmată de campioana mondială 
Sigrun Wodars (R.D.G.) — F58”88 100 
și Paula Ivan — 1* *59* :63 100. A doua 
victorie pentru culorile sportive 
românești a fost obținută de Maricica 
Puică in proba de 3 000 m, cu 
8*58 ”84 100, urmată de Elena Roma
nova — 8'59”44/100.

Alte rezultate : săritura în lungime 
bărbați : Larry Myricks (S.U.A.) — 
8:32 m ; săritura in înălțime bărbați : 
Tgor Pahlin (U.R.S.S.) — 2,33 m ;
triplusalt — Christo Markov (Bul
garia) — 17,54 m ; 100 m plat : Cari 
Lewis (S.U.A.) — 10”05 100 ; săritura 
in inălținie femei : Stefka Kostadi- 
nova (Bulgaria) — 2,06 m ; 1 500 m 
bărbați : Said Aouita (Maroc) — 
3’32”71/100.

Am aflat cu profundă durere de 
Giocondo Dias; președinte de onoare

In numele Comitetului Central al 
personal vă exprim dumneavoastră 
mai sincere condoleanțe, iar familiei

Adunare festivă consacrată aniversării victoriei 
revoluției socialiste din Bulgaria

La întreprinderea de calculatoare 
electronice din Capitală a avut loc, 
miercuri după-amiază. o adunare 
festivă ocazionată de cea de-a 43-a 
aniversare a victoriei revoluției so
cialiste din Bulgaria, organizată de 
Comitetul municipal București al 
Partidului Corfiunist Român. Consi
liul municipal București al Frontului 
Democrației si Unității Socialiste și 
Asociația de prietenie rorriâno-bul- 
gară.

In cuvîntul lor. Victor Tulbure, 
vicepreședinte, al Asociației de 
prietenie româno-bulgare. si Boncio 
Mitev. ambasadorul Republicii Popu
lare Bulgaria la București, au evo
cat semnificația actului revoluționar 
aniversat, moment de răscruce in 
viata poporului bulgar, care a des
chis calea unor profunde prefaceri 
De multiple planuri in tara vecină și 
prietenă. Au fost relevate succesele 
înregistrate in Bulgaria ne olan eco- 
nomico-social — in dezvoltarea in

„Zilele culturii sovietice"
..Zilele culturii sovietice" au con

tinuat să se desfășoare in București 
și în alte orașe ale tării prin specta
cole de operă și estfadă, concerte și 
recitaluri instrumentale, intilniri cu 
oameni de artă și cultură din U.R.S.S. 
La Ateneul Român a avut loc, 
miercuri, un concert de muzică de 
cameră sovietică, realizat cu con
cursul unor muzicieni din țara noas
tră. Muzica de cameră sovietică a 
fost reprezentată, in aceeași zi, de 
orchestra de cameră „Virtuozii Mos
covei**,  care a susținut un concert la

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R.P. CHINEZA

Noi magistrale feroviare
In R.P. Chineză se realizează cu 

succes programul de extindere și 
modernizare a căilor ferate, parte 
integrantă a planului general de 
dezvoltare a transporturilor, stabi
lit pentru perioada actualului plan 
cincinal.

Concomitent cu darea în funcțiu
ne a unor noi tronsoane feroviare, 
in acest an va începe construirea 
unei linii ferate care să conecteze 
centrele economice recent create 
in provinciile Shaanxi, Gansu și 
Ningxia Hui. Prevăzută a se ter
mina pină in 1990. noua magistrală 
feroviară va avea o lungime de 
500 km, urmînd să facă legătura 
cu liniile de transport ce duc spre 
estul, vestul și sud-vestul Chinei. 
Totodată, vor incepe lucrările de 
electrificare a secțiunii de cale fe

R.P. GERMANĂ
Tehnologii avansate în industria 

construcțiilor
La Berlin a fost organizată, timp 

de patru luni, o expoziție a indus
triei de construcții din R.D. Ger
mană. Au 'fost expuse, cu acest 
prilej, tehnologii avansate utilizate 
in industria construcțiilor de lo
cuințe. in lucrările subterane 
Si construcțiile rurale. Majorita
tea celor 1 500 de exponate au 
reprezentat tehnologii de virf, gra
ție cărora construcțiile de locuin
țe au sau pot avea o eficientă spo
rită prin reducerea cantității de

R.P. POLONĂ
Modernizarea șantierelor navale

La Gdansk, electronica a prins 
rădăcini puternice. Și nu întim- 
plător. in acest oraș de pe țărmul 
Mării Baltice electronica produce 
o gamă largă de echipamente pen
tru telecomunicații, în special pen
tru industria navală. Ea se inte
grează astfel intr-o altă ramură 
de mare importantă a. industriei 
poloneze, cea constructoare de 
mijloace de transport maritim, do
meniu în care, alături de șantie
rele din Gdansk, un loc de frunte 
revine celor din Gdynia și Szcze
cin. Zecile de nave care au pără
sit in ultimii ani aceste șantiere 
— livrate atit liniilor poloneze, cit 
și unor beneficiari de peste hotare 
—• poarta amprenta preocupărilor

R.P.S. ALBANIA
Cercetarea științifică în slujba 

sporirii producției
De-a lungul celor 35 de ani de 

la înființarea sa, Institutul de ști
ințe agricole din Tirana s-a trans
format intr-un important centru 
de educație superioară in acest do
meniu. relevă agenția A.T.A. El 
include facultăți cu profil agrono
mic, veterinar, forestier și agro- 
economic. însumind 32 de catedre. 
Nivelul de instruire științifică a 
crescut an de an, concomitent cu 
adaptarea cercetărilor de speciali
tate la nevoile economiei naționale. 
Se cuvin menționate, in acest sens,

R.S. VIETNAM
Preocupări privind creșterea 

eficienței în agricultură
Cultura orezului este de multe 

generații preocuparea vitală a lo
cuitorilor vietnamezi din Delta 
Fluviului Roșu. Cercetările efec
tuate. transmite agenția V.N.A., au 
arătat însă, că numai 40 Ia sută 
din regiune permite practicarea 
eficientă a unei agriculturi inten
sive. Accentul a fost pus, astfel, 
în ultimul timp, pe selectarea ace
lor soiuri de semințe ușor adapta
bile condițiilor naturale. In urma 
unor eforturi susținute, Institutul

spre încetarea din viață a tovarășului 
al Partidului Comunist Brazilian.
Partidului Comunist Român și al meu 
și tuturor comuniștilor brazilieni cele 
îndoliate întreaga noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

dustriei. a agriculturii, in creșterea 
nivelului general de viață al oameni
lor muncii. Referindu-se la relațiile 
tradiționale de prietenie dintre po
poarele. țările si partidele noastre, 
vorbitorii au subliniat continua dez
voltare a acestora, rolul hotărîtor pe 
care, l-au avut si-1 au întilni- 
rile si convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. si tovarășul Todor Jivkov. se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, in ex
tinderea si diversificarea colaborării 
bilaterale, a conlucrării pe olan in
ternational. în folosul reciproc, al 
cauzei înțelegerii si cooperării in 
Balcani. în Eurooa si în întreaga 
lume.

(Agerpres)

Cluj-Napoca. Același centru cultural 
al tării l-a avut, miercuri, ca oas
pete pe tenorul Paata Burciuladze. 
Turneul ansamblului „V. V. An
dreev" s-a întregit prin noi concerte 
oferite publicului din Galati, Brăila 
și Constanta, iar cel al ansamblului 
de estradă din U.R.S.S. prin spec
tacole programate la Constanta și 
Eforie-Sud. După evoluția lor la 
lași, violonista Victoria Iagling si 
pianistul Vladimir Skanavi au ofe
rit un nou recital in studioul de 
concerte al Radioteleviziunii.

(Agerpres)

rată dintre orașul Lanzhou si zo
nele economice ale provinciei 
Xiangjiang.

La. acestea se\ adaugă o nouă li
nie de cale ferată, care va lega lo
calitățile Hengyang, din provincia 
Hunan, de Guangzhou, capitala 
provinciei chineze Guangdong. 
Aceasta urmează să fie dată in 
funcțiune anul viitor. Pînă în pre
zent. majoritatea lucrărilor de in
frastructură au fost realizate : s-au 
construit 132 din, celq«J36 poduri,. 
60 din cele’61 tuneluri și a intrat 
deja in exploatare un tronson al 
acestei linii în lungime de 170 km. 
De remarcat că în proiectul res
pectiv figurează și cel mai lung 
tunel din China, cel de la Dao- 
yaoshan.

energie, material și timp necesar. 
O linie echipată cu un robot pen
tru producția de subansamble de 
structură a ilustrat cum poate fi 
utilizată tehnologia modernă pen
tru creșterea productivității in do
meniul prefabricatelor. Un interes 
special au generat machetele de 
străzi și piețe din Berlin și din 
alte orașe ale R.D.G.

Peste o jumătate de milion de 
oameni. între care 160 000 de ex- 
perți, au vizitat expoziția. ■ 

pentru înzestrarea cargourilor, a 
navelor frigorifice sau a pescadoa
relor cu tehnică modernă. în pre
zent continuă in ritm susținut ac
țiunea de modernizare a șantiere
lor navale inițiată anul trecut. 
Acest efort de modernizare a pro
duselor este facilitat și de ridica
rea la un nivel superior a bazei 
tehnice a șantierelor navale.

Transporturile navale au un rol 
din ce in ce mai important in eco
nomia poloneză și, indeosebi, in 
derularea activității de comerț ex
terior. Prin porturile Poloniei se 
transportă anual cîteva zeci de 
milioane tone de mărfuri, iar ca
pacitatea flotei comerciale a tării 
a depășit patru milioane tdw.

eforturile de creare a unor noi 
varietăți de hibrizi la griu și po
rumb. De fapt, 35—40 Ia sută din 
suprafața țultivată, la scară națio
nală, beneficiază de rezultatele 
cercetărilor institutului. Un alt as
pect important al activității aces
tuia îl constituie editarea de lu
crări științifice, monografii, cursuri 
de specialitate, care îmbogățesc 
continuu fondul bibliotecii pro
prii. însumind, în prezent, 130 000 
de titluri.

vietnamez de științe agricole și 
tehnologice a obținut o serie de se
mințe și soiuri noi pentru terenuri 
cu condiții naturale diferite. Cit 
privește orezul, au fost realizate 
•soiuri de mare productivitate, care 
pot absorbi o mare cantitate de în- 
grășămint, rezistente la boli, adap
tate la mediu cu umiditate ridicată 
— pentru zone predispuse la inun
dații — rezistente la temperaturi 
mai joase sau la secetă.
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Acțiuni și luări de poziție
pentru încetarea cursei înarmărilor

„Marșul păcii Olof Palme"
VIENA. — La Viena a avut loc 

un miting, care a marcat deschide
rea „Marșului păcii Olof Palme" 
in Austria, relatează agenția A.D.N. 
în cuvintul rostit cu acest prilej in 
fata participanților. reprezentanta 
organizației de femei din Viena a 
arătat că propunerea privind crea
rea unui coridor denuclearizat in 
Europa centrală este și in interesul 
Austriei.

Intr-un mesaj de salut adresat 
Comitetului de pregătire a marșu
lui. cancelarul Austriei. Franz Vra- 
nitzky. a relevat că „obiectivul 
marșului păcii este in concordantă 
cu obiectivele guvernului federal 
austriac".

Pină în prezent, zeci de organi
zații șl personalități au semnat un 
Apel la acțiune, document în-care 
se spune : „Un coridor denucleari
zat ar duce la o reducere a poten
țialelor militare și ar constitui o 
contribuție importantă la realizarea 
păcii in Europa și în lume".

Pentru o zonă liberă de arme nucleare 
în Asia de sud-est

MANILA. — Filipinele participă 
activ alături de celelalte țări, ale 
Asociației națiunilor din Asia de 
sud-est la elaborarea proiectului 
unui tratat privind declararea re
giunii drept „zonă liberă de arme 
nucleare", a declarat vicepreședin
tele filipinez, Salvador Laurel. 
Luînd cuvîntul in deschiderea se
siunii comitetului pentru relații 
externe al Senatului, el a arătat că 
noua prevedere a actualei Consti
tuții privind interzicerea armelor 
nucleare in țară reclamă o aseme-

ORIENTUL MIJLOCIU
• Președintele Comitetului Executiv al O.E.P. despre nece
sitatea convocării unei conferințe Internationale • Declarații 
in favoarea drepturilor leqitime ale poporului palestinian

GENEVA 9 (Agerpres). — Yasser 
Arafat. președintele Comitetului 
Executiv el Organizației pentru Eli
berarea Palestinei — aflat la Gene
va. cu prilejul conferinței internațio
nale a organizațiilor neguvernamen- 
tale in problema palestiniană — a 
declarat. într-o conferință de presă, 
că nu trebuie ratată ocazia convocă
rii unei conferințe internaționale de 
pace in Orientul Mijlociu. El a rea
mintit că Adunarea Generală a- 
O.N.U. a adoptat mai multe rezoluții 
in care se subliniază necesitatea 
convocării unei asemenea conferințe 
sub auspiciile organizației mondiale. 
Asemenea rezoluții au fost adoptate 
si de reuniunea la nivel înalt a ță
rilor nealiniate de la Harare și de 
Organizația Unității Africane. în ca
zul organizării unei asemenea confe
rințe — a spus el. după cum infor
mează agențiile KUNA și China 
Nouă — partea palestiniană trebuie 
să fie reprezentată de Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, singu
rul reprezentant legitim al poporului 
palestinian. în context. Arafat a 
apreciat că nu va fi pace în Orien
tul Mijlociu atît timp cit va rămîne 
nesolutionată problema palestiniană.

GENEVA 9 (Agerpres). — U.n 
mare număr de participant! la lu

———— (din actualitatea politică)
Un deziderat pus în evidență la Conferința de la Geneva :

Negocierile — concretizate in măsuri 
de dezarmare

AMERICA CENTRALA

Evoluții pe calea înfăptuirii 
acordului de pace

Pe ordinea de zi a apropiatei se
siuni a Adunării Generale a O.N.U., 
care își va începe lucrările la New 
York la 15 septembrie, se va afla, 
intre altele, si Raportul sesiunii Con
ferinței pentru dezarmare de la Ge
neva — organismul multilateral de 
negocieri al Națiunilor Unite, la care 
participă reprezentanți a 40 de sta
te. între care si România.

în cursul acestui an a fost marcată 
împlinirea unui sfert de veac de la 
crearea acestui for special al orga
nizației mondiale, al cărui obiectiv 
il constituie dezbaterea si elaborarea 
unor acorduri concrete in problemele 
de interes vital ale dezarmării. La 14 
martie 1962. in sala Consiliului din 
Palatul O.N.U. de .la Geneva, avea 
loc prima ședință a Comitetului pen
tru dezarmare, format, la acea dată, 
din 18 state. Din acel moment da
tează si participarea activă a Româ
niei. în calitate de membru al aces
tui comitet, la eforturile pentru ne
gocierea unor măsuri si acorduri in
ternaționale vizind oprirea cursei 
înarmărilor si înfăptuirea dezarmării.

Dezbaterile si negocierile desfășu
rate de-a lungul anilor, in acest ca
dru multilateral, au contribuit la e- 
Jaborarea unor importante instru
mente juridice internaționale, astăzi 
în vigoare, privind interzicerea ex
periențelor nucleare in atmosferă, 
spațiul cosmic si sub apă. explora
rea si folosirea in scopuri pașnice a 
Cosmosului, neproliferarea armelor 
nucleare, interzicerea amplasării ar
melor nucleare si a altor arme_ de 
distrugere în masă pe fundul mări
lor. interzicerea armelor bacteriolo
gice. interzicerea folosirii în scopuri 
militare sau in alte scopuri ostile a 
tehnicilor de modificare a mediului 
înconjurător.

O dată cu evidențierea acestor rea
lizări. dezbaterile sesiunii din acest 
an a Conferinței pentru dezarmare 
au scos o dată mai mult în evidență 
faptul că in ultimul timp nu a fost 
elaborat textul nici unui proiect nou 
sau acord international in domeniul 
dezarmării. De aceea a fost subli
niată necesitatea intensificării efor
turilor pentru îndeplinirea de către 
Conferința de la Geneva a mandatu
lui pentru care a fost creată.

In conformitate cu deciziile și 
măsurile adoptate de cea de-a doua 
sesiune specială a O.N.U. consacrată 
dezarmării, agenda Conferinței de la

septembrie, prin- 
localitatea Frei-
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După ce va străbate localitățile 
St. Poeten, Linz, St. Georgen, 
Salzburg și Innsbruck, marșul se 
va Încheia, la. 12 
tr-un miting în 
stadt.

Berlin au început 
colocviu științific,

BERLIN. — La 
lucrările unui 
organizat de Comitetul de studii in 
probleme privind salvgardarea pă
cii și dezarmarea din R.D. Ger
mană. în cadrul manifestărilor pri
lejuite de „Marșul păcii Olof 
Palme", informează agenția A.D.'N. 
Obiectivul dezbaterilor îl constituie 
evidențierea căilor și mijloacelor 
de prevenire a pericolului izbucni
rii unui război, de reducere a ar
senalelor militare, examinarea e- 
forturilor pe plan regional in direc
ția dezarmării, acțiunile mișcării 
pentru pace la scara continentului 
european.

nea atitudine din partea Fiiipine- 
lor, care consideră că trebuie să se 
alăture în elaborarea tratatului ce
lorlalți membri ai A.S.E.A.N. — 
Brunei, Indonezia, Malayezia, Sin
gapore și Thailanda. Totodată, el a 
relevat că noua prevedere consti
tuțională reprezintă un element 
crucial în ce privește prezenta in
stalațiilor militare ale S.U.A. în Fi- 
lipine.

Acordul privind bazele militare 
americane pe teritoriul filipinez 
expiră in 1991.

crările Conferinței internaționale a 
organizațiilor neguvernamentale cu 
privire la problema palestiniană de 
la Geneva au relevat că nu se poate 
începe un proces ’ de negocieri de 
pace in Orientul Mijlociu la care să 
nu participe si Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, singurul repre
zentant legitim al poporului palesti
nian. Această idee — arată Qatar 
News Agency — a fost susținută și 

de congresmanul american Nick Joe 
Rahaal. care a subliniat că pentru 
realizarea păcii in regiune trebuie, să 
fie convocată o conferință interna
țională. sub auspiciile O.N.U. La rîn- 
dul șău. parlamentarul canadian 
Nelson Macary a aPTftciat că proble
ma palestiniană constituie punctul 
crucial al soluționării situației din 
Orientul, Mijlociu.

DAMASC 9 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei. Hafez Al Assad, l-a 
primit pe William Eagleton. ambasa
dorul S.U.A. la Damasc, care a re
venit la post la Începutul lui sep
tembrie. după o Întrerupere de 10 
luni a activității sale în Siria.' Cu 
acest prilej, ambasadorul american a 
înmînat șefului statului sirian un 
mesaj din partea președintelui 
S.U.A.. Ronald Reagan, privind re
lațiile bilaterale ale celor două state.

Geneva vizează probleme de cea 
mai mare importanță ale opririi 
cursei înarmărilor și dezarmării.

în cadrul acestui dosar de proble
me care definesc mandatul său. ma
rea sa responsabilitate fată de Adu
narea Generală a O.N.U.. de intrea
ga comunitate internațională. Confe
rința pentru dezarmare și-a concen
trat atenția la sesiunea din acest an 
asupra unor aspecte prioritare pri
vind interzicerea experiențelor nu
cleare. încetarea cursei înarmărilor 
nucleare si trecerea la dezarmarea 
nucleară, prevenirea cursei înarmă
rilor în spațiul cosmic, interzicerea 
armelor chimice si a altor arme de 
distrugere în masă, elaborarea pro
gramului global de dezarmare.

La sesiune. România a promovat 
în mod activ concepția si inițiativele 
tovarășului Nicolae Ceausescu cu 
privire la. imperativul opririi cursei 
înarmărilor. în primul rind a înar
mărilor nucleare, al trecerii , la de
zarmare. la eliminarea completă a 
armelor nucleare, la reducerea, sub 
control international strict, a arme-' 
lor convenționale. Țara noastră a 
acționat pentru a se. asigura, pe de
plin. conferinței caracterul unui for 
efectiv de negociere, care să elabo
reze acorduri si măsuri în domeniul 
dezarmării. în acest sens. România a 
acționat pentru ca problemele dezar
mării nucleare să devină obiect con
cret de negociere în cadrul confe
rinței. pronuntîndu-se pentru lichi
darea completă pînă în anul 2000 a 
tuturor armelor nucleare. în cadrul 
conferinței a fost prezentată poziția 
României privind solutionarea. în 
mod independent, a diferitelor pro
bleme ale dezarmării nucleare și 
conventionale, fără a le condiționa 
unele de altele, in acest context 
fiind evidențiată importanta realiză
rii. cît mai curind. a unui acord pri
vind rachetele cu rază medie de ac
țiune si operativ-tactice. ca un pas 
pe calea eliminării complete a ar
melor nucleare. Țara noastră a ac
ționat. totodată., pentru ca problema 
încetării experiențelor nucleare să o- 
cupe un loc central în cadrul dezba
terilor si a devenit coautoare la do
cumentul intitulat „Prevederi funda
mentale ale unui tratat privind in
terzicerea generală si totală a expe
riențelor cu arma nucleară". în ca
drul dezbaterilor privind prevenirea 
cursei înarmărilor in spațiul cosmic.

Adunarea festivă de la Sofia 
cu prilejul celei de-a 43-a aniversări a victoriei revoluției 

socialiste din Bulgaria

ETIOPIA: Deschiderea primei sesiuni
a Adunării Naționale

SOFIA 9 (Agerpres). — Cu prile
jul celei de-a 43-a aniversări a vic
toriei revoluției socialiste din Bul
garia. la Sofia a avut loc o adunare 
festivă, informează agenția B.T.A. 
Au participat Todor Jivkov. secretar 
general al C.C. al P. C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P- 
Bulgaria, alti conducători de partid 
Si de stat bulgari.

Semnificația evenimentului ani
versat a fost evocată de Milko Balev, 
membru ăl Biroului Politic., secretar 
al C.C. al P.C.B. Au fost evidențiate 
progresele înregistrate in anii con

în sprijinul promovării unor relații 
de bună vecinătate intre R. D. G. și R. F. G.

Comunicatul comun dat publicității în legătură cu vizita oficială 
la Bonn a președintelui Consiliului de Stat al R.D. Germane
BONN 9 (Agerpres). — In Comu

nicatul comun dat publicității în le
gătură cu vizita oficială în R.F. 
Germania a secretarului general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R.D. Germane, 
Erich Honecker, se subliniază : Ți- 
nind seama de realități și indiferent 
de deosebirile de vederi in proble
me fundamentale. cele două părți 
doresc să dezvolte — in spiritul Tra
tatului privind bazele relațiilor din
tre R.D.G. și R.F.G. — relații nor
male de bună vecinătate, pe baza 
egalității in drepturi, și să folo
sească in continuare posibilitățile 
oferite de tratatul respectiv. S-a 
convenit să se mențină și să se lăr
gească ceea ce s-a realizat, conform 
principiului respectării de către fie
care din cele două state a indepen
denței și autonomiei celuilalt stat in 
treburile lui interne , și externe. 
Erich Honecker și. Helmut Kohl au 
constatat, cu satisfacție, că, in ulti
mii ani, relațiile economice dintre 
cele două state s-au dezvoltat în 
general pozitiv și au apreciat co
merțul ca un important element sta
bilizator pentru ansamblul relațiilor.

Remarcind importanța deosebită a 
adoptării unor măsuri eficiente de 
control al armamentelor și dezarma
re, părțile s-au angajat să acționeze 
în direcția realizării de progrese și 
obținerii de rezultate la actualele

CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK
MOSCOVA 9 (Agerpres). — Pre

ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Nikolai Rijkov, a primit 
delegația Comitetului Ligii Arabe în
sărcinată cu acțiuni în direcția înce
tării conflictului dintre Iran și Irak. 
Delegația este condusă de vicepre- 
mierul și ministrul kuweitian al afa
cerilor externe. Sabah Al-Ahmed 
Al-Jaber. Părțile au reliefat, potrivit 
agenției T.A.S.S.. că prelungirea 
conflictului atrage după sine desta
bilizarea situației din regiune și con
stituie un pericol la adresa păcii și 
securității internaționale. S-a subli
niat necesitatea transpunerii în viață 
a prevederilor Rezoluției 598 a Consi
liului de Securitate al O.N.U., do
cument ce oferă o cale reală pentru 
încetarea războiului și normalizarea 
situației din regiune.

NEW DELHI 9 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt indian a anunțat 
că India este în contact cu alte, țări 
nealiniate privind deteriorarea situa
ției din Golf și continuarea conflic
tului dintre Iran și Irak. Consultări 
și discuții pe tema escaladării ten
siunii in Golf au loc intre repre
zentantul Indiei la O.N.U. și trimișii

România a propus încheierea unui 
tratat general asupra folosirii spa
țiului cosmic in scopuri exclusiv 
pașnice. De asemenea. împreună cu 
alte țări socialiste, tara noastră a 
prezentat un document de lucru pri
vind înscrierea acestei teme printre 
problemele prioritare ale dezarmării.

Nu poate să nu fie remarcat fap
tul că. fată de sesiunile precedente, 
lucrările sesiunii din acest an s-au 
desfășurat intr-o atmosferă mai des
tinsă. de lucru, conferința funcțio- 
nînd într-o măsură mai mare ca or
gan de negocieri în domeniul de
zarmării. Cu toate acestea, nici de 
această dată ea nu s-a ridicat la ni
velul cerințelor si așteptărilor po
poarelor lumii.

Progresele cele mai semnificative 
au fost inregistrate in elaborarea 
proiectului de convenție pentru in
terzicerea armelor chimice. în acest 
sens au fost convenite prevederile 
esențiale ale viitoarei convenții refe
ritoare la interzicerea producției, 
stocării si folosirii armelor chimice, 
declararea stocurilor de arme chimi
ce si a instalațiilor de producere, 
precum si a procedurilor de distru
gere a acestora. Țara-noastră a par
ticipat activ la negocierea proiectu
lui de convenție, avansînd propuneri 
concrete pentru soluționarea pro
blemelor în discuție, Îndeosebi în ce 
privește controlul, prin recurgerea 
la soluții convenite la Conferința 
pentru măsuri de încredere, secu
ritate și dezarmare în Europa de la 
Stockholm.

Conferința nu a reușit finalizarea 
unui text de consens al Programului 
global de dezarmare. Aceasta s-a da
torat mai ales pozițiilor unor state 
occidentale, care nu au acceptat for
mulări angaiante asupra unor mă
suri de dezarmare nucleară, preve
nirea militarizării spațiului cosmic, 
mobilizarea opiniei publice in favoa
rea dezarmării, precum si in ce pri
vește legătura dintre dezarmare și 
dezvoltare. Conferința a recomandat 
Adunării Generale continuarea ne
gocierilor asupra acestei teme in ve
derea prezentării unui proiect defi
nitiv la cea de-a treia sesiune spe
cială a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării, programată 
să aibă loc in toamna anului 1988.

Radu BOGDAN 

strucției socialiste, subliniindu-se ro
lul conducător al P.C.B. in preface
rile revoluționare din Bulgaria, pre
cum si politica sa de pace, pentru 
transformarea Balcanilor intr-o re
giune liberă de arme nucleare și 
chimice.

Miercuri au fost depuse coroane 
de flori la Mausoleul „Gheorghi Di
mitrov". în aceeași zi, C.C. al P.C.B., 
Consiliul de Stat și Consiliul de Mi
niștri ale R.P. Bulgaria au oferit o 
recepție cu prilejul sărbătorii na
ționale.

negocieri sovieto-americane, precum 
și in cadrul Conferinței pentru 
dezarmare de la Geneva și al trata
tivelor de la Viena. S-a subliniat în
semnătatea deosebită a unui acord 
cu privire la sistemele de rachete 
cu rază medie de acțiune, apreciin- 
du-se că eliminarea din intreaga 
lume a rachetelor sovietice și ame
ricane cu rază de acțiune peste 500 
km ar spori simțitor stabilitatea și 
securitatea in Europa și în Asia.

Părțile s-au pronunțat pentru mă
suri de dezarmare in domeniul ar
melor convenționale și pentru în
cheierea cit mai grabnică a unui 
tratat privind interzicerea pe plan 
mondial a armelor chimice. în cursul 
convorbirilor avute cu cancelarul 
federal Helmut Kohl — arată comu
nicatul — s-a evidențiat faptul că 
de pe pămînt german nu trebuie să 
mai pornească niciodată un război, 
ci doar pacea.

Cu prilejul vizitei, au fost semna
te Convenția guvernamentală cu pri
vire la protecția mediului înconju
rător, Acordul privind schimbul de 
experiență și de informații în do
meniul protecției împotriva radiații
lor și Acordul privind colaborarea 
în domeniile științei și tehnicii.

Cancelarul R.F. Germania a accep
tat invitația de a efectua o vizită în 
R.D. Germană.

altor țări nealiniate la Națiunile 
Unite.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Potrivit unui sondaj de opinie, tot 
mai multi congresmani americani 
sint îngrijorați in legătură cu im
plicarea S.U.A. în conflictul din 
zona Golfului, precum și în legătură 
cu menținerea unui mare deficit co
mercial.

Prezenta militară a S.U.A. în zona 
Golfului costă, lunar.. 15—20 milioa
ne dolari — â informat un funcțio
nar de la Ministerul american al 
Apărării, citat de agenția D.P.A. In 
prezent, in- .zona respectivă sau în 
imediata ei apropiere se află 28 de 
nave ale S.U.A.

ROMA 9 (Agerpres). — Consiliul 
de miniștri al Italiei, intrunit 
miercuri într-o reuniune specială, 
a hotărit să ceară Senatului un vot 
de încredere in legătură cu proiectul 
de a trimite unități navale militare' 
în regiunea Golfului — relatează 
agenția T.A.S.S. După dezbaterile 
din Senat pe această temă, guvernul 
va ridica problema votului de în
credere și in Camera Deputaților a 
parlamentului italian.

Mai repede decît se aștepta. înche
ierea acordului privind căile de in
staurare a păcii în . America Cen
trală, semnat la 7 august de pre
ședinții țărilor din zonă, a fost 
urmată de inițiative și măsuri pe 
linia înfăptuirii prevederilor docu
mentului . respectiv. Cei mai multi 
observatori apreciază că s-a înre
gistrat un „start" bun în direcția 
aplicării acordului, de natură să 
inspire optimism asupra evoluțiilor 
viitoare. După cum se știe, acordul 
stabilește un program pentru înce
tarea ostilităților in America Cen
trală, democratizarea țârilor regiu
nii, inițierea unor procese de amnis
tiere și reconciliere, limitarea și 
controlul armamentelor, precum și 
încetarea intervenției străine.

Primele măsuri concrete s-au pro
dus în Nicaragua, unde a fost crea
tă o comisie națională de reconci
liere. alcătuită din inalte personali
tăți ale guvernului, partidelor de 
opoziție și clerului catolic. Cardina
lul Miguel Obando, președinte al 
comisiei de reconciliere și, totodată, 
unul din cei mai notorii adversari 
ai regimului sandinist, a declarat că 
„s-au făcut deja primii pași spre 
pace", adăugind că „drumul nu este 
ușor". Potrivit celor spuse de cardi
nalul Obando. pe linia reconcilierii 
ar urma să fie examinate, între 
altele, problema unei posibile auto
rizații pentru revenirea în Nicaragua 
a prelaților exilați (intre timp 
unii s-au si reîntors), precum 
și redeschiderea postului de radio 
al bisericii catolice. în ce-1 privește, 
guvernul nicaraguan a declarat in 
cîteva rînduri că este hotărît să ducă 
la îndeplinire toate obligațiile ce îi 
revin din acordul semnat în capitala 
Guatemalei și că așteaptă ca cele
lalte părți implicate să procedeze la 
fel. Așa cum s-a precizat oficial, 
dialogul cu forțele opoziției nu se 
extinde la grupările armate antisan- 
diniste, sprijinite și finanțate de 
S.U.A., intrucit membrii grupărilor 
respective sint „criminali patenti".

De altfel, observatorii politici au 
semnalat în ultima vreme o sensi
bilă pierdere de teren de către 
„contras" nu numai pe planul acțiu
nilor militare, ci și sub aspect poli
tico-diplomatic. Poate tocmai din 
pricina acestei situații, liderii grupă
rilor militare antisandiniste s-au 
grăbit să declare că ei „acceptă"

ADDIS ABEBA 9 (Agerpres). — 
La Addis Abeba au început miercuri 
lucrările primei sesiuni a Adunării 
Naționale. Pe ordinea de zi sint în
scrise proclamarea Republicii 
Populare Democratice a Etiopiei, 
alegerea Consiliului de Stat și a 
guvernului țării. In cadrul festivi
tăților care vor avea Ioc pină la 13 
septembrie va fi sărbătorită și cea 
de-a XIII-a aniversare a Zilei re
voluției.

La festivitățile prilejuite de pro
clamarea republicii participă peste 
120 de delegații, șefi de stat. re< 
prezentanți ai unor partide comu
niste și muncitorești, precum și ai

Rezultatul alegerilor parlamentare din Danemarca
COPENHAGA 9 (Agerpres). — A- 

legerile parlamentare anticipate care 
s-au desfășurat marți în Danemar
ca au avut rezultate puțin sconta
te de coaliția alcătuită din parti
dele Conservator, Liberal-Radical, 
Centrist-Democratic și Popular Creș
tin,

-Convocat de premierul Poul 
Schlueter cu patru luni mai devre
me. in ideea de a consolida poziția 
coaliției guvernamentale în Folketing, 
scrutinul a însemnat, in fapt, o pier
dere de șapte mandate pentru aceas
ta. din cele 79 pe care le deținuse.

Cu 54 de deputați. Partidul So
cial-Democrat rămine principala for
ță politică din țară.

UN SEMNAL DE ALARMA LANSAT DE O.N.U. :

„Peste 3,5 miliarde hectare de teren 
afectate de înaintarea deșertului"

„Conform unui studiu prezentat 
la Geneva de Programul O.N.U. 
pentru mediul ambiant — scrie 
agenția EFE — fenomenul de 
înaintare a deșertului amenință 
peste 3,5 miliarde hectare de te
ren, echivalent cu suprafața con
tinentului american, in fiecare an 
adăugindu-se alte șase milioane 
hectare. De asemenea, din lipsă de 
rentabilitate, anual se renunță la 
cultivarea a circa 21 milioane ha.

Potrivit studiului, in anul 1977 
circa 57 milioane persoane erau 
afectate „grav“ de fenomenul de 
înaintare a deșertului, iar in 1981 
numărul lor ajunsese la 135 milioa
ne. Situația este apreciată drept 
„critică", apreciindu-se că ,înain
tarea deșertului este in mare mă
sură un rezultat al pasivității omu
lui" in a lua măsuri de combatere 
a fenomenului.

Pierderile anuale datorate înain
tării deșertului se ridică la 26 000 
milioane dolari. Tentative de sto
pare a acestui proces s-au făcut 
doar la nivel local și au fost de 
mică anvergură.

Fenomenul amenință terenurile 
aride, care reprezintă 35 la sută din 
suprafața Terrei. In pofida faptului 
că sint numite „aride", aceste zone 
asigură hrana a 850 milioane de 
persoane, de pe ele ,recoltîndu-se 
importante cantități de cereale.

Trei sferturi din suprafața aces
tor terenuri aride sint amenințate in 
diferite grade de fenomenul înain
tării • deșertului in Africa, Ame
rica de Sud, India, Asia de 
vest. Australia, Europa răsăriteană 
și America de Nord. Potrivit unei 
hărți a lumii, elaborată in 1977 de

prevederile acordului de pace și sint 
„gata de a iniția un dialog pentru 
încetarea focului", dar excluzind de
punerea armelor.

în Salvador, deși în sferele oficiale 
subzistă incă anumite reticențe pri
vind aplicarea înțelegerilor. Ș-a creat 
totuși și aici o comisie de reconci
liere națională, iar președintele Jose 
Napoleon Duarte a propus mișcării 
insurgente reluarea, la 15 septembrie 
a.c., a dialogului întrerupt cu trei 
ani în urmă, reluare condiționată de 
acceptarea expresă și in mod pu
blic, de către mișcarea insurgență, a 
planului de pace convenit Ia Ciudad 
de Guatemala.

Fără a se pronunța prea limpede 
asupra acordului de pace în Ame
rica Centrală, mișcarea insurgență 
„Frontul Farabundo Marii de Elibe
rare Națională" (F.M.L.N.) a accep
tat reluarea dialogului cu guvernul 
Salvadorian și a propus ca prima 
întîlnire în acest scop să se reali
zeze la San Salvador, la nivelul cel 
mai înalt, angajindu-se totodată să 
respecte atunci o încetare provizorie 
a focului pe timp de o săptămînă. 
Reluarea dialogului este privită cu 
optimism, iar in această privință atit 
șeful statului Salvadorian, cit și unii 
lideri ai F.M.L.N. au lăsat „ușile 
deschise" pentru posibile corijări de 
poziție. Se scontează cu deosebire pe 
o mai mare flexibilitate a guvernu
lui, în primul rind datorită situației 
pe plan militar. Se știe astfel că, 

în pofida intensificării operațiunilor 
armatei guvernamentale, mișcarea 
insurgenților a dat semne limpezi de 
recuperare a unor poziții pierdute 
anterior. In asemenea condiții, gu
vernul se vede pus în fața unei mari 
răspunderi : aceea de a nu zădărnici 
o astfel de șansă de stopare a răz
boiului civil, imens calvar ce a pro
vocat pînă acum circa 60 000 de vic
time omenești.

Evoluțiile de după încheierea 
acordului de la Ciudad de Guate
mala sint marcate, totodată, de 
impulsurile colective, pe plan lati- 
no-american, pentru îndeplinirea 
prevederilor importantului docu
ment. Această temă a făcut de acum 
obiectul a trei reuniuni ministeriale, 
la Rio de Janeiro, San Salvador și 
Caracas, la ultima dintre ele parti- 
cipind și reprezentanți ai O.N.U., Or
ganizației Statelor Americane și 
Mișcării de nealiniere, dat fiind că 

unor mișcări progresiste și de eli
berare națională, delegații parla
mentare de pe toate Continentele.

Din partea țării noastre ia parte 
o delegație condusă de tovarășul 
Ion Stoian, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Miercuri, Mengistu Haile Mariam, 
secretar general al C.C. al Parti
dului Muncitoresc din Etiopia, pre
ședintele Consiliului Militar Admi
nistrativ Provizoriu, a prezentat 
raportul de activitate al acestui or
ganism de la înființarea sa, în 
urmă cu 13 ani, pină in prezent.

Observatorii politici semnalează 
faptul că noile alegeri au adus cu 
sine un echilibru de forțe — între 
blocul partidelor socialiste și cel 
burghez-conservator (exoeptînd Par
tidul Progresist) — necunoscut pină 
acum pe scena politică daneză, fie
care dintre acestea deținînd acum 
81 de mandate.

Pierderea celor șapte locuri l-a 
determinat. în oele din urmă, pe 
primul ministru Poul Schlueter să 
prezinte reginei Margarethe a Il-a 
demisia cabinetului său.

După intilniri cu liderii partidelor 
politice reprezentate in parlament, 
șeful statului a cerut fostului pre- 
jnier să poarte convorbiri pentru for
marea noului guvern al tării.

Națiunile Unite, în „zonele de risc" 
se află 2 la sută din terenurile Eu
ropei, 19 la sută din cele ale Ame
rica, 31 la sută din Asia, 34 la 
sută din Africa și 75 la sută din 
Australia.

înaintarea deșertului se poate 
extinde și la terenuri ce sint fertile 
astăzi, dar situate in apropierea 
celor deja afectate de fenomen. 
Studiul insistă asupra faptului că 
una din principalele cauze ale spo
ririi defertilizării solului este creș
terea salinității acestuia din cauza 
lipsei unor sisteme bune de dre- 
nare a apei.

Numărul persoanelor afectate de 
fenomen sporește rapid din 1977 
și datorită faptului că populația 
este tot mai numeroasă, mai ales 
in țările în curs de dezvoltare. Aici 
trăiesc circa 80 la sută din cei ce 
suferă de pe urma înaintării mode
rate a deșertului și 85 la sută din 
cei aflați pe teritoriile unde feno
menul a atins un grad avansat. 
Potrivit calculelor experților de re
sort, in anul 2000 populația din re
giunile aride ale lumii va spori de 
la 850 milioane la 1,2 miliarde per
soane.

Chiar dacă este puțin probabil să 
se realizeze o rapidă îmbunătățire 
a situației, este posibilă insă o „în
cetinire" a avansării procesului — 
arată in încheiere agenția spa
niolă EFE. Studiul lansează cetă
țenilor și guvernelor apelul de a 
lua în considerare gravitatea si
tuației și de a adopta măsurile ne
cesare, respectiv să mobilizeze ma
siv fonduri pentru lucrările de ame
liorare a solurilor".

obiectivul principal al întîlnirii a 
fost acela de a constitui comisia 
internațională de verificare și con
trol a indeplinirii prevederilor acor
dului de pace. La reuniune s-a sub
liniat că funcția acestei comisii in
ternaționale reprezintă „coloana 
vertebrală" a acordului de pace.

Desigur, șansele păcii în America 
Centrală sint legate direct și de ati-t 
tudinea S.U.A., mai precis de înce
tarea sprijinului militar, financiar 
și logistic oferit grupărilor antisan
diniste din Nicaragua. Or. deși ad
ministrația nord-americană a mani
festat anumite rezerve la recenta în
tîlnire de la Casa Albă cu liderii 
„contras", nu există deocamdată nici 
un angajament oficial privind sista
rea acestui sprijin. Mai mult, potrivit 
declarațiilor purtătorului de cuvint al 
Departamentului de Stat, Casa Albă 
și-a manifestat dorința de a păstra 
grupările „contras" ca o forță „via
bilă și intactă" in timpul procesului 
de aplicare a acordului de pace. în 
luna octombrie expiră ajutorul pen
tru „contras" in valoare de 100 mi
lioane de dolari, aprobat de Congre
sul S.U.A.. și în prezent se fac 
speculații dacă administrația va cere 
sau nu menținerea sau sporirea lui 
pentru anul următor. Este cert că in 
rindurile opiniei publice americane 
crește împotrivirea față de ajutorul 
dat antisandiniștilor (un sondaj re
cent realizat de ziarul „New York 
Times" și de rețeaua de televiziune 
„C.B.S." estimează la 49 la sută 
procentul cetățenilor americani fa
vorabili încetării ajutorului).

Din cele arătate mai sus rezultă 
că in perioada ce a trecut după 
semnarea acordului de pace s-au 
semnalat unele impedimente, de aș
teptat, de altfel, în calea aplicării 
prevederilor acestuia, dar în ansam
blu se poate vorbi de declanșarea 
reală a unui proces pozitiv, cate 
avansează, in pofida vicisitudinilor. 
Este de sperat că el va continua, că 
nu se va întreprinde nimic care să-l 
perturbe sau să-l compromită. Cu 
atît mai mult, cu cît de avansul 
acestui proces sint legate speranțele 
că norii de furtună de deasupra 
istmului centro-american se vor 
risipi, iar popoarele din țările re
giunii îsi vor putea consacra efortu
rile propășirii economice și sociale.

Vasile OROS
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I TRANSMIT: (
I CONFERINȚĂ. Participanții la i
I Conferința internațională privind | 

relația dezarmare-dezvoltare, care
I are loc la sediul O.N.U. din New I
I York, examinează un proiect de | 

document final care ar urma să
I proclame atașamentul comunită- I
I ții internaționale la idealul in- | 

făptuirii dezarmării și dezvoltării

I 'și să dea un nou impuls efortu- I 
rilor întreprinse in acest sens.

I CONSILIUL DE STAT AL R.S. i 
| VIETNAM a adoptat programul pe

1988 privind întărirea legislației so- 1 
| cialiste in conducerea activității 

economice și sociale, in vederea 
I aplicării directivelor celui de-al I 

VI-lea Congres al partidului — in- 
I formează agenția V.N.A. Cu același I 
I prilej, s-a hotărît convocarea Con- | 

ferinței naționale a consiliilor 
| populare din R.S. Vietnam, la mij- 
| locul lunii octombrie.

. PRIMIRE. E. Șevardnadze. minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., I

I l-a primit pe J. Larijarii. adjunct al | 
ministrului de externe al Iranului.

1 A fost exprimat interesul față de | 
I dezvoltarea relațiilor sovieto-ira- 

niene în spiritul bunel vecinătăți,
■ față de lărgirea și adincirea cola

borării comercial-economice reci- 
1 proc avantajoase. Partea sovietică

— relatează agenția T.A.S.S. — a 
evidențiat necesitatea imperioasă a 

I încetării grabnice a conflictului 
iraniano-irakian prin mijloace poli- 

| tice, pe baza Rezoluției 598 a Con- 
I siliului de Securitate. în același 

timp, părțile s-au pronunțat în. fa- 
. voarea retragerii din Golf a nave

lor militare ale statelor care nu Sint 
' situate in regiune. ‘•!Z
I PROTEJAREA MEDIULUI IN- 
I CONJURATOR IN MEDITERANA.

In capitala Greciei s-a deschis reu- 
Iniunea țărilor semnatare ale Con

venției privind protejarea mediului 
înconjurător in bazinul Mediteranei. 
Scopul acestei conferințe este de a 

I stabili o serie de linii directoare 
| pentru aplicarea proiectului de a- 

meliorare a mediului înconjurător 
Iin Mediterana, pe o perioadă de 

zece ani, proiect adoptat la Geneva 
in 1985.

O MARE MANIFESTAȚIE I 
I ANTIDICTATORIALA a avut loc I 

in orașul sud-coreean Kwangju.

IDupă cum relatează agențiile de , 
presă, cu ocazia sosirii in oraș, 
după interdicțiile impuse timp de |

■ 16 ani de autoritățile de la Seul,
I a lui Kim Dae Jung, cunoscut lider i 
' al opoziției democrate, unul dintre | 

cei mai activi și fermi adversari ai

I dictaturii din Coreea de Sud. peste , 
300 000 de cetățeni au demonstrat 
pe străzile principale ale orașului I

I in sprijinul înfăptuirii cît mai 
I urgente a unor reforme democra- I 
1 tice fundamentale.

FORȚELE ARMATE "MOZAMBI
CAN E AU DECLANȘAT O OFEN
SIVA in regiunea Inhambane, in 
apropiere de baza Hpmoine, impo- 

Itriva forțelor mercenare contrare
voluționare. In cursul schimburilor I 
de focuri, opt contrarevoluționari | 

Ișl-au pierdut viața și alți cinci au 
fost luați prizonieri. i

CONVORBIRI INDO-PAKISTA- ' 
I NEZE. La Islamabad au început . 
I convorbirile intre oficialități pakis

taneze și indiene pentru soluționa- I 
Irea unor probleme de frontieră.

Vor fi examinate reglementările I 
privind frontiera terestră, care sint 
in vigoare de 26 de ani și care

I sint depășite. ,
DEMISIA GUVERNULUI FILI- I 

I PINEZ. Toți cei 26 de membri ai
I guvernului filipinez și-au prezentat I 

miercuri demisia pentru a permite | 
I președintelui republicii, Corazon

Aquino, să reorganizeze cabinetul, i 
a anunțat secretarul de presă al 
șefului statului, Teodoro Benigno.

| ALEGERILE GENERALE DIN I 
TURCIA vor avea loc la 1 noiem- I 

Ibrie, a anunțat purtătorul de cuvint 
al Partidului Patriei, de guvernă- I 
mint. S-a precizat, totodată, că j 

I premierul Turgut Ozal va anunța 
oficial această dată cu ocazia in- . 
ceperii lucrărilor Marii Adunări 
Naționale a Turciei, programate I

1 pentru săptămina viitoare.
PROCES. La un tribunal din | 

IBonn a început procesul fostului 
ofițer SS Graf von Korff, învinuit i 
de implicare in moartea a 220 de I 
evrei francezi in perioada nazistă. 1

TEST. în Statele Unite a fost I 
efectuat un nou test cu racheta | 

I balistică intercontinentală „Trident
2". Agenția T.A.S.S. — citind agen- i 
ția Associated Press — menționează I 
că racheta a fost lansată de pe po-

I ligonul Cape Canaveral, din Fio- . 
I rida, și a lovit un „obiectiv" aflat I 

la suprafața oceanului. Acesta a I 
Ifost cel de-al 6-lea test, dintre cele

20 planificate. „Trident 2“ poate l 
purta, simultan. 10—15 ogive nu- | 

Icleare independente.
GUVERNUL ARGENTINIAN și-a I 

prezentat demisia președintelui ' 
IRaul Alfonsin. Decizia este legată 

de pierderea, de către partidul de I 
guvernămint Uniunea Civică Radi- | 

Icală, a majorității in parlament, in 
alegerile generale desfășurate du- . 
minică.

LA SANTIAGO DE VERAGUAS,
I in Panama, au avut loc festivitățile I 

oficiale centrale dedicate celei I 
Ide-a X-a aniversări a semnării 

tratatelor Torrijos-Carter privind [ 
Canalul Panama și zona adiacentă | 

I acestuia, care prevăd, în esență,
retragerea tuturor contingentelor . 
militare nord-americane din regiu- I 
nea respectivă și afirmarea ple- ' 

Inară a suveranității naționale a .
Republicii Panama ps intreg teri-

I loriul național, inclusiv în zona 1 
Canalului Panama. La festivități a 
luat parte președintele țării, Eric | 

I Arturo Delvalle. Ministrul relații
lor externe. Jorge Abadia, a subli- ■ 
niat că guvernul nu va precupeți I 

Iniei un efort în vederea împlinirii 1 
aspirațiilor poporului panamez de . 
afirmare a principiului suveranită- | 
ții naționale pe întreg teritoriul 1 

| tării. -
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