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înscriindu-se ca o importantă contribuție la extinderea

si întărirea relațiilor de colaborare dintre■ ■ România și Kenya,

corespunzător aspirațiilor ambelor popoare,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi di
mineața, pe Lu Dong. președintele 
Comitetului de Stat pentru Econo
mie al R.P. Chineze, președințele 
părții țării sale în Comisia gu
vernamentală româno-chineză de 
colaborare economică si tehnică.

■Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial 
și cele mai bune urări din partea 
tovarășilor Zhao Ziyang, secretar 
general interimar al C.C. al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului de Stat 
ai R.P. Chineze, Deng Xiaoping, 
președintele Comisiei Centrale Con
sultative a P.C. Chinez, și Li Xian- 
nian, președintele Republicii Popu
lare Chineze.

Mulțumind, to var ă ș ui 
Nicolae Ceaușescu a adresat, la rîn- 
dul șău. tovarășilor Zhao Ziyang, 
Deng Xiaoping și Li Xiannian un 
salut călduros și cele mai bune urări 
de succes în întreaga activitate.

în cursul întrevederii au fost 
evidențiate relațiile de strînsă co

laborare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, care au înregis
trat. in ultima perioadă, o evoluție 
pozitivă, continuu ascendentă, ca 
urmare a înțelegerilor și acordurilor 
convenite cu prilejul întilnirilor și 
convorbirilor la nivel înalt desfășu
rate la București și Beijing, care au 
deschis de fiecare dată noi perspec
tive conlucrării româno-chineze pe 
multiple planuri.

S-a apreciat, totodată, că există 
largi posibilități pentru extinderea 
și aprofundarea colaborării dintre 
România și R.P. Chineză, pe plan 
economic, tehnioo-științific și în alte 
domenii de interes comun, pentru 
sporirea volumului si diversificarea 
schimburilor reciprooe de mărfuri, 
în acest cadru, a foșt subliniat rolul 
important ce revine Comisiei gu
vernamentale româno-chineze de co
laborare economică și tehnică în sta
bilirea căilor si modalităților con
crete de acțiune în vederea dezvol
tării pe mai departe a cooperării 
dintre România și R.P. Chineză, in 
folosul si spre binele ambelor po

poare. al progresului și prosperității 
lor. al cauzei socialismului și păcii.

în timpul convorbirii au fost abor
date. de asemenea, o serie de as
pecte ale vieții politice mondiale, 
reliefîndu'-se faptul că. in actuala 
situație internațională, care se men
ține deosebit de gravă și complexă, 
este mai necesară ca oricînd inten
sificarea eforturilor tuturor popoare
lor pentru oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea la măsuri concrete de 
dezarmare, in primul rînd de dezar
mare nucleară, pentru soluționarea 
tuturor problemelor litigioase dintre 
state pe cale pașnică, prin tratative, 
pentru edificarea unui climat de 
pace și securitate în lume, de înțe
legere și largă colaborare.

La primire au participat tovarășul 
Ion Dincă, prim viceprim-ministru 
al guvernului, președintele părții 
țării noastre în Comisia guver
namentală româno-chineză, alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Beijing, Angelo Micu- 
lescu. și ambasadorul R.P. Chineze 
la București. Wang Jingying.

IERI S-A ÎNCHEIAT VIZITA OFICIALĂ
DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI REPUBLICII 

KENYA, DANIEL TOROITICH ARAP MOI

Ministrul muncii, prevederilor sociale și sănătății 
din landul Renania de Nord-Westfalia din R. F. Germania

Joi, 10 septembrie, s-a încheiat 
vizita oficială de prietenie efectua
tă în țara noastră, la invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România,-de președintele Repu
blicii Kenya, Daniel Toroitich arap 
Moi.

Ceremonia plecării oficiale a 
șefului statului kenyan a avut loc 
pe aeroportul Otopeni. Pe fron
tispiciul aerogării se aflau portre
tele președinților Nicolae Ceaușescu 
și Daniel Toroitich arap Moi, în
cadrate de drapelele de stat ale 
României și Kenyei. Pe mari pan
carte erau înscrise urări la adresa 
prieteniei și colaborării dintre cele 
două țări și popoare, pentru 
triumful cauzei păcii și înțelegerii 
în lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Daniel Toroitich 
arap Moi au sosit împreună la 
aeroport.

O gardă militară a prezentat 
onorul. S-au intonat imnurile de 
stat ale Republicii Kenya și Repu
blicii Socialiste1 România.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Daniel Toroitich arap Moi âu 
trecut în revistă garda de onoare.

Președintele Republicii Kenya, 
ceilalți oaspeți și-au luat apoi 
rămas bun de la persoanele ofi
ciale române aflate pe aeroport. 
Erau prezenți membri ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, am
basadorul României în Kenya, 
generali, alte persoane oficiale.

Pionieri au oferit președinților 
Nicolae Ceaușescu și Daniel To
roitich arap Moi buchete de flori.

La scara avionului, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Daniel To
roitich arap Moi și-au luat un 
călduros rămas bun. Șeful statului 
kenyan a exprimat, din nou, vii 
mulțumiri pentru ospitalitatea de 
care s-a bucurat, pentru rezultate
le rodnice ale convorbirilor purta
te cu președintele României, pen
tru posibilitatea oferită de a vizita 
importante obiective economice și 
sociale din România.

Prin întreaga desfășurare, prin 
rezultatele la care s-a ajuns, vizita 
în România a președintelui Repu
blicii Kenya se înscrie ca un 
moment important în dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și cooperare 
dintre cele două țări și popoare, 
reprezentînd, totodată, o contribu
ție de seamă la cauza păcii și co
laborării internaționale.

★
In cursul dimineții de joi, 

președintele Republicii Socialis

te România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
președintele Republicii Kenya, 
Daniel Toroitich arap Moi, au vi
zitat un lan de porumb al fermei 
nr. 12 — Tîncăbești din cadrul în
treprinderii agricole "de stat Mo- 
goșoaia.

Un mare număr de oameni ai 
muncii aflați la fața locului au 
făcut o primire călduroasă celor 
doi șefi de stat.

Cu acest prilej, președintelui Re
publicii Kenya i-a fost prezentat un 
lot de 100 hectare de porumb culti
vat cu hibridul „Fundulea-420“, 
care se dovedește deosebit de pro

ductiv. Șeful statului kenyan a fost 
informat că starea de vegetație a 
acestui hibrid de porumb este de 
numai 156 de zile, evaluîndu-se o 
producție de știuleți de peste 
27 000 kg la hectar. Distinsul 
oaspete a apreciat în mod deosebit 
preocuparea specialiștilor din agri
cultura românească în direcția 
asigurării unei densități optime a 
plantelor și aplicării cu bune re
zultate a cercetărilor științifice. 
Totodată, președintele kenyan a 
exprimat dorința ca specialiștii din 
țara sa să poată beneficia de ex
periența românească din domeniul 
agriculturii,
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi. oe 
Herman Heinemann, ministrul mun
cii, prevederilor sociale și sănătății 
din landul Renania de Nord- 
Westfalia, membru al Prezidiului 
Partidului Social-Democrat din 
R. F. Germania, care a efectuat o 
vizită în tara noastră.

în timpul întrevederii au fost re
levate relațiile de colaborare 
multilaterală dintre România si 
R. F. Germania, menționîndu-se. 
totodată, largile posibilități existen
te pentru dezvoltarea acestor rapor
turi în diverse domenii de interes 
reciproc. A fost evocată, de aseme
nea. evoluția ascendentă a relațiilor 
dintre Partidul . Comunist Român

IN iNTiMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI
Prioritate asigurării 

bazei energetice a economiei!
Baza energetică se afirmă tot mai mult ca parte 

constitutivă a progresului, cu implicații profunde in 
viața țării noastre, aflată intr-un amplu prooes de dez
voltare economică. Energia electrică reprezintă condiția 
„sine qua non“ a îndeplinirii programelor pe care le 
avem de înfăptuit. Avem un potențial energetic — ne 
referim la puterea instalată — care, în mod normal, 

„n-^ir mai trebui să creeze probleme in privința aprovi
zionării cu energie electrică a economiei, a -celorlalte 
sectoare. Și totuși, probleme există. Asigurarea ener
giei electrice necesare desfășurării normale a produc
ției în unitățile economioe, in celelalte sectoare de ac

tivitate reprezintă o sarcină de maximă însemnătate. 
Acurh, in această perioadă, deosebit de important este 
ca in toate unitățile din sectorul energetic să se acțio
neze cu fermitate și răspundere in vederea aplicării 
măsurilor stabilite de conducerea partidului pentru pu
nerea în producție a tuturor capacităților energetice 
prevăzute, terminarea reparațiilor capitale, organiza
rea temeinică a întreținerii și exploatării instalațiilor. 
Ne propunem într-un ciclu âe anchete să' "prezentăm 
acțiunile, preocupările, dar și neimplinirile cu privire 
la pregătirea centralelor electrice pentru sezonul rece

Măsuri mai ferme pentru pregătirea centralelor 
electrice în vederea sezonului rece

Programele tehnice și or
ganizatorice — riguros a- 
plicate. Tinînd seama de învă
țămintele din iernile trecute, ac
tivitatea lucrătorilor din unitățile 
producătoare de energie electrică și 
termică, din oentrala industrială de 
profil este axată pe pregătirea cores
punzătoare a instalațiilor și perso
nalului muncitor. încă din luna mai, 
așa cum afirmă factori de răspundere 
din Ministerul Energiei Electrice, la 
nivelul fiecărei unități s-au întocmit 
programe de măsuri care includ nu
meroase acțiuni. Dintre aoestea reți
nem îmbunătățirea alimentării cu 
cărbune prin executarea de lucrări 
în gospodăriile de combustibil, cum 
sînt : mărirea capacităților de trans
port-a benzilor, eliminarea strangu
lărilor, repararea stațiilor de con-ca- 
sare, placarea și încălzirea pîlniilor 
de deversare, aplicarea de îmbunătă
țiri la.mașinile de scos cărbune, .ve
rificarea și punerea la punct a tune
lurilor de dezghețat, formarea, com
pactarea și peliculizarea stivelor de 
cărbune. La centralele pe hidrocar
buri se au in vedere lucrări în gospo
dăriile de combustibil pentru descăr

și Partidul Social-Democrat din 
R.. F. Germania și s-a exprimat do
rința ca aceste raporturi să se ex
tindă in continuare.

In cadrul schimbului de păreri în 
probleme ale vieții politice mondia
le, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat rolul șl răspunderile deo
sebite oe revin, in actuala situație 
internațională, statelor europene in 
înfăptuirea dezarmării. îndeosebi a 
dezarmării nucleare, in asigurarea 
păcii. întărirea colaborării și conlu
crării pe continent.

S-a relevat necesitatea unirii efor
turilor pentru a se ajunge, cît mai 
curînd, la acorduri concrete menite 
să contribuie la reducerea arma
mentelor nucleare și convenționale, 
la instaurarea unui climat de pace.

carea, pomparea și utilizarea păcurii 
cu grad ridicat de viscozitate. De 
asemenea, in aceste programe sînt 
prevăzute intervenții care să conducă 
la eliminarea indisponibilităților de 
putere, revizia și repararea instala
țiilor hidrotehnice, lucrări la depozi
tele de zgură și cenușă, la agregatele 
de producere a energiei termice, pre
cum și Ia instalațiile de transport și 
distribuție a energiei termice. Un 
număr important din aoeste măsuri 
a fost realizat, iar altele'se vor fina
liza în cursul lunilor septembrie și 
octombrie.

O problemă de cea mai 
mare actualitate este crea
rea stocurilor de cărbune 
pentru timpul iernii. Concret, 
pentru asigurarea alimentării con
tinue cu combustibil a centralelor in 
perioada sezonului rece a fost prevă
zut un stoc de șase milioane tone de 
cărbune. îmbucurător faptul că la a- 
ceastă dată se află în depozitele ter
mocentralelor circa 5,3 milioane tone 
cărbune. Este dovada că minerii s-au 
preocupat să livreze cantități mereu 

securitate și încredere în Europa sî 
în lume. A fost apreciată însemnă
tatea sporirii eforturilor in vederea 
încheierii unui acord între U.R.S.S. 
și S.U.A., pe baza propunerilor for
mulate de ambele părți, cu privire 
la retragerea rachetelor nucleare cu 
rază medie și a celor operativ-ta eti
ce. In acest context, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că se 
impune ca toate statele europene să 
acționeze pentru înlăturarea orică
ror piedici din calea realizării unui 
acord in problema rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune și 
opera tiv-tactice.

La primire a participat loan Totu. 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
ministrul afacerilor externe.

sporite atît pentru consumul zilnic al 
centralelor, cit și pentru stocurile 
prevăzute pentru sezonul rece. Dacă 
pe ansamblu -rezultatele ar putea fi 
considerate mulțumitoare, totuși la 
o analiză mai detaliată se constată 
că la unele termocentrale stocul esfc 
extrem de redus. Ne referim indeo- 
sebi la centralele Ișalnița și Mintia, 
unități de bază ale sistemului ener
getic, unde in depozite se află circa 
60 și, respectiv, 25 la sută din canti
tatea de cărbune prevăzută. Este o 
situație cane trebuie analizată cu 
toată exigența și întreprinse măsurile 
necesare pentru asigurarea neintîr- 
ziată a stocului planificat.

Desigur, cînd vorbim despre căr
bune, importante sînt, in egală 
măsură, aspectul cantitativ și cel ca
litativ. Or, in numeroase cazuri pu
terea calorifică a cărbunelui este sub 
prevederile contractuale, fapt ce'de
termină diminuarea puterii realizate 
în termocentrale cu circa 600—700 
MW, Atit pentru consumul zilnic, 
cit și pentru stocurile destinate sezo
nului rece este necesar să se asigure 
un cărbune corespunzător, cu o pu-
(Continiiare în pag. a III-a)
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Din experiența consiliilor populare

Acțiuni hotărîte pentru impulsionarea
activității de recuperare 

a materialelor refolosibile
Doi ani la rînd. Consiliul popu

lar ai județului. Timiș ,.' 3 obținut 
locul I pe tară în Întrecerea dintre 
consiliile populare județene. în 1986, 
de pildă, au fost depășiți toți indi
catorii de pian ai consiliilor popu
lare locale : investițiile (s-au dat 
pește plan 207 apartamente), volu
mul activității îd unitățile industriei 
mici (reaiizîndu-se suplimentar 
prestări de servicii pentru popu
lație în valoare -de aproape 30 mi
lioane lei), exportul (sarcinile au 
fost îndeplinite in proporție de 112.4 
la sută), beneficiile (cu o depășire de 
65 milioane lei)- De asemenea, veni
turile proprii ale bugetului local au 
fost depășite cu 124 milioane lei. A- 
semenea rezultate pozitive înregis
trează consiliile populare din jude
țul Timiș si în întrecerea socialistă, 
desfășurată pe acest an — anul ale
gerii de deputați in organele locale 
ale puterii de stat.

Una din acțiunile desfășurate cu 
bune rezultate, care se află și în 
aoest an pe agenda de priorități a 
consiliilor populare din județul Ti
miș, o constituie recuperarea mate
rialelor refolosibile din unitățile 
economice locale si din gospodăriile 
populației.

— In scopul îmbunătățirii activi
tății de recuperare, colectare, pre
gătire st valorificare a materialelor 
refolosibile — ne spune tovarășul 
Ilie Morodan. prim-vicepreședinte al 
comitetului executiv ai consiliului 
popular județean —• comitetele si bi
rourile executive ale consiliilor 
populare municipale, orășenești și 
comunale au elaborat programe pro
prii. cu termene și responsabilități 
precise, antrenînd la această acțiune 
organizațiile de masă si obștești, 
deputății, oomislile permanente, co
mitetele de cetățeni, asociațiile de 
locatari, precum si Întreprinderea 
județeană pentru recuperarea si va
lorificarea materialelor refolosibile. 
celelalte unități din economia locală. 
Pe baza acestor programe s-a extins 
și dezvoltat rețeaua de colectare, ă- 
sigurindu-se in toate municipiile si 
orașele cite un punct de colectare 
ța 6 000 de locuitori, iar în mediul 
rural 1—2 puncte de colectare în 
fiecare localitate. Consiliile popu
lare au sprijinit, totodată, unitățile 
subordonate pentru dotarea unități
lor comerciale, a piețelor cu oontei
nere și miniconteinere. cu saci din 
plastic pentru depozitarea — prese- 
lectată — a hîrtiei. cartoanelor și 
cioburilor de sticlă. De asemenea, 
direcția comercială a luat măsuri 
pentru preluarea in toate magazinele 
atît a borcanelor si sticlelor bune, 
cit si a celor ciobite «au atipice, a- 
menaiind recinienti adecvați.

Aflăm în continuate de la inter
locutor că, pentru extinderea rețelei 
de colectare, grupul întreprinderilor 
de gospodărie comunală și locativă 

EXCURSII CU TRENUL
PE LITORAL 

ÎN LUNA SEPTEMBRIE

jocuri 
partide de

Oficiile județene de 
turism șl I.T.H.R. 
București organizea
ză, in luna septem
brie, excursii cu tre
nul. cu durata de 3—6 
zile, în toate stațiu
nile litoralului româ
nesc al Mării Negre.

Gazdele oferă ca
zare în hoteluri con
fortabile și servirea 
mesei în restaurante
la tarife reduse, nu- mode, convenabile.

meroase posibilități 
de agrement, excursii 
pe Canalul Dunăre— 
Marea Neagră. in 
Delta Dunării, la o- 
biective turistice din 
Împrejurimi, 
sportive, 
pescuit.

Sint de 
tru din 
excursiilor 
plăcute, i

a confecționat și a montat în puncte
le mai aglomerate ale localitâtUor 
containere speciale. (100 la Timi
șoara, 30 la Lugoj, cite 20 la Jim- 
bolia și Sînniaolau Mare. 15 la Bu- 
ziaș, 10 la Deta). pentru recupera
rea materialelor feroase, din lemn, 
textile etc. Tot în mediul urban au 
fost executate și montate peste 700 
oonteinere pentru colectarea hîrtiei. 
care au fost amplasate. îndeosebi, la 
intrările in blocurile de locuințe. 
Totodată, la rampele de depozitare 
a reziduurilor s-au întreprins măsuri 
de colectare selectivă și de asigura
re a mijloacelor si spatiilor pentru 
sortarea materialelor refolosibile, si 
predarea acestora la punctele de co
lectare.

Pentru îmbunătățirea activității de 
colectare s-au inițiat și măsuri de

Insemnări 
din județul Timiș

popularizare, prin afișarea nomen
clatorului de materiale refolosibile. 
a locurilor, punctelor și centrelor de 
oolectare și depozitare, a programu
lui de primire-predare. precum și 
a prețurilor legale, tn vederea acti
vizării participării cetățenilor, a or
ganizațiilor de masă și obștești 
la acțiunile de colectare, in muni
cipii. orașe și oomune au fost puse 
afișe sugestive, oe relevă importan
ta și necesitatea recuperării si va
lorificării materialelor refolosibile. 
în același scop, in adunările cetă
țenești s-a subliniat însemnătatea 
pentru economia națională a colec
tării. recuperării si valorificării tu
turor acestor materiale.

Dezvolt!nd continuu această expe
riență, de la începutul anului curent 
au fost colectate însemnate cantități 
de materiale refolosibile de la gos
podăriile populației : peste 8 100 tone 
metale feroase. 300 tone metale ne
feroase, aproape 1 370 tone hirtie. 20 
tone textile. 15 230 bucăți anvelope 
uzate. 107 tone cioburi de sticlă și 
alte materiale. In același timp, ca 
urmare a îmbunătățirii activității de 
.preluare, prin rețeaua comercială 
au fost oolectate peste 27 milioane 
sticle și peste 4,3 milioane borcane.

Q atenție deosebită a acordat con
siliul popular județean intensificării 
activității de recuperare și valorifi
care a resurselor materiale și ener
getice din unitățile proprii. Ca ur
mare. pe opt luni din acest an, sar
cinile de colectare ale unităților e- 
conomiei locale au fost depășite cu 
aproape 1 800 tone oțel. 50 tone fon
tă. 15 tone metale neferoase, 25 tone 
hîrtii-cartoane șl altele.

reținut pa- 
atribute'.e 

: cu trenul : 
rapide, co- 

în vederea valorificării in mai 
mare măsură a materialelor re- 
losibile. pentru reducerea mai ac- 
oentuată a consumului de materii 
prime, energie și combustibili au 
fost reanalizate. pe tipuri de mate
riale recuperabile, posibilitățile de 
reutilizare a acestora, fiind stabilite 
măsuri care au condus la creșterea 
cu 20 la sută a gradului lor de va
lorificare fată'de anul trecut. Astfel, 
întreprinderea județeană de produc
ție și prestări-servicii (I.J.P.I.P.S.) 
a realizat in aoest an din mate
riale refolosibile. produse industria
le si bunuri de uz casnic și gospodă
resc de aproape 20 milioane lei. De 
asemenea, unitățile de gospodărie 
comunală și locativă. cele de con
strucții au asigurat valorificarea a 
300 mii cărămizi și țigle din de
molări, organizîndu-se totodată la 
I.J.T.L. și I.C.R.A.L. formații de 
lucru specializate în activitatea de 
recuperare și reutilizare a pieselor, 
subansamblelor și materialelor re- 
condiționabile din casări și dezmem
brări de fonduri fixe.

O preocupare deosebită s-a acor
dat valorificării noilor surse de e- 
nergie și recuperării resurselor ener
getice refolosibile. fiind obținută o 
economie de aproape 7 000 tone com
bustibil convențional. Au fost apli
cate măsuri de creștere a parametri
lor de exploatare a instalațiilor de 
biogaz de la stațiile de epurare din 
Timișoara și Lugoj și s-a pus in 
funcțiune instalația de recuperare a 
gazului din apa geotermală la Tere- 
mia Mare (cu o economie de 600 tone 
oombustibil convențional pe an). în 
același timp, au fost realizate 2 in
stalații de preparare a apei calde 
menajere cu energie solară, iar la 
Timișoara au fost modernizate insta
lațiile de ardere din centralele ter
mice existente, realizindu-se în a- 
ceastă perioadă o economie de 820 
tone oombustibil convențional și 
280 000 kWh energie elec.rică. Ti 
prezent sint în execuție instalațiile 
de recuperare a căldurii din apele 
geotermale de la Sinnicolau Mare 
(cu o capacitate de 146 tcc/an) și in
stalațiile solare (cu o capacitate de 
375 tcc/an).

Bilanțul anului trecut, ca și al pe
rioadei ce a trecut din aoesț an 
constituie puncte de plecare 6pre noi 
împliniri, locuitorii județului Timiș, 
oamenii muncii din unitățile econo
miei locale 
gajați într-o 
toare pentru 
te deosebite 
partidului, onorîndu-și integral an
gajamentele asumate in chemarea la 
întrecere pe 1987 adresată tuturor 
oonsiliUor populare județene din 
tară.

aflîpdu-se ferm an- 
intensă activitate crea- 
a întîmpina cu rezulta- 
Conferinta Națională a

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii

Din noua arhitecturâ a municipiului Tirgu Mureș Foto : Sandu Cristian
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BIHOR : Embleme 
ale hărniciei

Noilor ansambluri de locuințe din 
cartierele ..Nufărul". „Seleuș" și de 
pe bulevardul Stefan cel Mare din 
Oradea li s-au adăugat, de la în
ceputul lunii august și pînă acum, 
alte 120 de apartamente. Cu aces
tea, zestrea urbanistică a munici
piului Oradea s-a îmbogățit. în cei 
22 de ani care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului, cu 
48 500 de apartamente. De fapt, in 
întreg județul Bihor însemnele în
noirii au dat înfățișări moderne pei
sajului arhitectural din orașele 
Doctor Petru Groza, Marghita, 
Beîuș. precum și localităților rurale 
Nojorld. Baie, Palota. Valea lui 
Mihai, Săcueni și altele. Ritmul su
perior in realizarea unui număr 
sporit de locuințe poartă cu el 
emblemele muncii si ale hărniciei 
constructorilor bihoreni. In acest 
an. spre exemplu, ei au predat pipă 
acum ..la cheie" peste 1 700 apar
tamente, cu 300 mai multe decît 
prevederile de plan. (Gabriel Geor
gescu).

HUNEDOARA : 
Imbuhătățirea 

alimentării cu apă potabilă
In ultima perioadă, Grupul în

treprinderilor de gospodărie comu
nală și locativă din Deva șl con
structorii brigăzii nr. 3 Hațeg a 
Trustului antrepriză generală de 
construct'i-montaj Deva au exe
cutat un însemnat volum de lucrări 
pentru îmbunătățirea alimentării 
cu apă potabilă a orașelor Deva. 
Simeria, Călan și Hațeg. In pre
zent se efectuează probele de pre
siune și etanșeitate la un nou re
zervor de apă potabilă cu o capa
citate de 1 000 metri cubi în orașul 
Hațeg. (Sabin Cerbu).

CONTRASTE ÎN CIVILIZAȚIA COMERȚULUI

Calitatea de... cumpărător
Cînd te urci într-un avion pentru 

a călători la Arad, la Iași sau Con
stanta. practic, in orice oraș al țării, 
zimbetul si solicitudinea cu care ești 
întîmninat de personalul de bord, fap
tul că echipajul se recomandă Prin 
comandantul său. serviciile care se or 
feră. informațiile cu privire la parcurs, 
la durata si altitudinea zborului, la 
starea vremii din locul de aterizare 
și întreaga ambianță amiabilă ce se 
creează mai intotdeauna, toate aoes- 
tea la un loc iți sint destinate in 
calitate de cumpărător al biletului 
de călătorie. Atunci de oe oare în 
comerț aceeași calitate de cumpără
tor pe care o ai cind intri într-un 
magazin nu este — în destul de mul
te cazuri — întîmpinată intr-un mod 
asemănător ? Au uitat sau nu cunosc 
oei in cauză regulile bunei purtări ? 
Că nu mai „știu" să zimbească. mai 
treacă-meargă. Dar sint unii care nu 
catadicsesc nici măcar să vorbească 
(bineînțeles la modul profesional. în 
sensul de a da lămuririle necesare).

Oare nu se poate înțelege in toate 
locurile că meseria de lucrător în co
merț — demnă de tot respectul a- 
tunci cînd e practicată cu demnita
te — nu înseamnă a trînti marfa pe 
tejghea și a încasa banii ? Că ăme- 
billtatea, solicitudinea de a informa, 
corectitudinea fac parte din această 
profesie practicată la modul civili
zat ? Ce-ar fi să învețe și cei mai 
tineri din felul de a se purta al 
vinzătorulul-consiller al clientului 
— ca, de pildă, acel vînzător de sto
fe care avea întotdeauna un oenti- 
metru la el, te măsura, iți indici 
exact metrajul necesar, te sfătuia cu 
privire la culoare și model, ieșea 
împreună cu tine pînă la lumina din 
prag pentru a desluși mai bine nu
anțele. Desigur, acum nu poate 
coborî gestionarul cu valul în brațe 
tocmai da la etajul universalului, 
dar nici nu trebuie să fie atît de 
„universal" incit să nu știe să-ți 
spună ce calități are stofa pa care 
ai dori să o cumperi, cum s-a în- 
tîmplat deunăzi la „Unirea".

Și nu-i singura intimplare nedorl- . 
tă. Reținem o alta din Piața Sudu
lui. Tarabele sînt încărcate de legu- 
me, zarzavaturi, fructe. Se cîntărește ■ 

• de ior. Ca de obicei, ultimul măr 
; sau ultimul : cartof este aruncat de 

sus, cu un gest devenit mecanic, cu 
o -precizie doblndită printr-o înde
lungată exersare. Fără in’doială, tra
iectoria aeriană nu-i provocată pen
tru efectul său artistic. Balistica 
fructului și a legumei își are rostul 
el. Se știe că însuși cîntarul func
ționează pe baza legii gravitației ! 
După cum se vede, efectele acestei 
legi sint folosite îh tot felul. Uneori, 
așa după cum am putut constata 
imediat, in pofida altor legi.

Ce s-a întimplat ? La un moment 
dat cineva face observația că pe 

f MW

fundul tereziei s-a adunat un strat 
de pămint gros de aproape un deget.

— S-o fi adunat, dar in oe oalitate 
te ocupi dumneata de cintarul meu ? 
— i se răspunde. Ce, ești de la me- 
trplogie ? Aia se ocupă toată ziua de 
cintare. Dumneata n-ai calitatea...

...Și vinzarea continuă. Cu ochii 
pe secundarul ceasornicului luăm 
„pulsul" afacerii. Constatăm că in
tr-un minut in terezia cu pricina se 
fac 4—5 cintăriri. Asta înseamnă că 
stratul acela de pămint, de aproape 
un deget, să zicem cu o greutate 
doar de vreo 50 de grame, trage la 
cîntar de 250—300 ori pe oră. Conti- 
nuind operațiile de aritmetică ele
mentară ajungem in fiecare ceas la 
multe kilograme de pămint echiva
late in preț de măr, de morcov, de 
cartof. Oare treaba aceasta să inte
reseze numai și numai pe oei care 
se ocupă cu precizia cintarelor ? Dar 
responsabilul plete! nu are nici un 
cuvint — deși realitatea este că des
tui cetățeni se impacă cu situația șl 
nu semnalează abaterile.

In comerț au fost făcute mari in
vestiții pentru a se asigura o bună 
servire. Printre altele s-au avut in 
vedere transportul și manipularea 
mărfurilor alimentare în condiții de 
deplină igienă. Cum se folosesc 
aceste mijloace, aceste „utilaje" ale 
comerțului civilizat ? Iată două uni
tăți situate în zone diferite (una 
lingă piața Buzești, alta pe bulevar
dul Aviatorilor) ; au spații diferite, 
responsabili diferiți și, in momentul 
constatărilor noastre, vindeau produ
se diferite. Prin ce se asemănau to
tuși ? Prin aoeeași lipsă de grijă 
pentru manipularea produselor in 
condiții igienice și prin cam aoelași 
răspuns insolent dat celor care au 
„îndrăznit" să facă observații :

— Dumneata n-ai nici o calitate ! 
Igiena e treaba Sanepidului. Dacă 
nu-ți convine...

După cum se vede, și în aceste ca
zuri este, pur și simplu, ignorată ca
litatea care ar trebui să-l intereseze 
oei mai mult pe lucrătorul din co
merț, și anume tocmai calitatea de... 
cumpărător.

Fără îndoială, e rău că se întimplă 
așa „in rețea". Este insă și mai rău 
cînd ciudata, nedorita deformare a 
opticii se produce la unii dintre oei 
care au sarcini de a veghea la bunul 
mers al treburilor din comerț, la 
buna aprovizionare a populației.

Interesul profesional pentru rezol
varea unui caz de evidentă încălcare 
a legii ne-a purtat pașii către In
specția comercială de stat a munici
piului București. în timpul discuției 
avute cu conduoerea întreprinderii 
comerciale de care aparțineau cei 
implicați, cu inșpectorul-șef, cu alți 
lucrători ai inspecției, unul dintre- 
aceștia din urmă face uluitoarea re
marcă :

— Totuși, cînd ați observat nere-

ll
gula erați doar un cumpărător oare
care...

— Are vreo Importanță ?
— Da ; una e să fi descoperit ile

galitatea in calitate de reporter, și 
alta e că ați nimerit acolo ca un 
simplu cumpărător...

...Cum vine asta ? „Simplul cum
părător" nu este îndrituit să se 
ocupe de respectarea legii ? Calita
tea de „simplu cetățean" nu e sufi
cientă ? Nu este oare vegherea le
galității un drept și chiar o datorie a 
fiecăruia ? Faptul că un om. angajat 
să apere’interesele ..simplului cum
părător” nutrește o asemene j optică 
formalistă, cu aprobarea tacită, dar 
evidentă a colegilor săi — și ei an
gajați și retribuit! în același scop al 
protejării intereselor cetățenești — 
este surprinzător. Dar. din pă
cate, adevărat. Să mai menționăm — 
culmea ! — că la descoperirea nere
gulii din magazin, atunci cind re
porterul a vrut să se legitimeze față 
de cel în cauză, acesta i-a răspuns, 
fără formalismul birocratic intimii 
la inspector : — Nu-i nevoie de legi
timație. Doar orice cumpărător c.e 
calitatea de a sesiza, de a se int'- 
resa. Este oare admisibil ca în timp 
ce chiar gestionarul in cuină cunoaș
te „statutul cumpărătorului", inspec
torul să pretindă „legitimații" spe
ciale ?

Pentru a ne lămuri pe deplin am 
dat mai multe telefoane la Inspecț'a 
comercială de stat. ..reclamind" niște 
situații oe ar fi trebuit să intereseze 
în cel mai înalt grad. Aproape de 
fiecare dată răspunsul s-a caracte
rizat prin formalism și blazare, incit 
ajungi să te întrebi : de ce mzi este 
afișat în magazine numărul de tele
fon al inspecției ?

...Atunci cind se proiectează an
sambluri noi de locuințe, cartiere noi 
— și acestea sint tot mai multe și 
mai frumoase — una dintre primele 
griji ale edililor este cea a dotării 
cu spatii comerciale». Din păcate, cîte- 
odată. în unele din aceste spatii „tro
nează" oameni a căror comportare 
distonează cu civilizația construcției, 
cu ambianța dotărilor — tocmai prin 
atitudinea față de cumpărători. 
Adică față de simpla calitate — 
simplă, dar atit de importantă, chiar 
fără nici un fel de „legitimație" ! — 
pe care o dobindește strungarul, zoo
tehnistul, profesorul, gospodina a- 
tunci cînd intră intr-un magazin. 
Regulile comerțului civilizat cer ca 
această calitate să fie respectată. Ca’ 
orice altă schimbare in bine, și ati
tudinea corespunzătoare față de 
cumpărător — adică față de omul 
pentru care există și funcționează 
comerțul — poate fi realizată aețio- 
nînd in primul rind asupra conștiin
ței. Prin educație — în primul rind.

Gh. ATANASIU
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O cerința a democrației socialiste

REZOLVAREA PROMPTĂ, TEMEINICĂ 
A SCRISORILOR OAMENILOR MUNCII

0 propunere 

binevenită

Terenul agricol al cooperativei - 
mai bine gospodărit

în comuna Buhoci. 
județul Bacău. se 
semnala Intr-o scri- 
score adresată redac
ției. nu se manifestă 
suficientă grijă fată 
de buna gospodărirea 
terenului agricol al 
C.A.P.. unii cetățeni 
folosesc fără dreot su
prafețe din proprieta
tea cooperativei, iar 
consiliul de conducere 
a! unității nu se ure- 
ocuoă de aplicarea si 
respectarea strictă a 
normelor legale refe
ritoare la atribuirea 
loturilor tn folosință, 
de înlăturarea neregu
lilor ce există In acest 
domeniu.

Trimisă soro soluțio
nare Comitetului Ju
dețean Bacău al 
P.C.R., sesizarea a 
fost verificată la fata 
locului de un colectiv 
de specialiști si mem
bri cooperatori condus 
de secretarul pentru 
problemele de agricul
tură. Constatindu-se 
întemeiate observați
ile din scrisoare s-au 
luat o seamă de 
măsuri pentru folosi
rea judicioasă a tere
nului C.A.P. Buhoci. 
pentru repartizarea 
loturilor In folosință 
In conformitate cu 
prevederile statutare

In vigoare. S-a stabi
lit astfel să se facă 
inventarierea supra
feței nemecanizabile 
ne culturi. în funcție 
de gradul de fertilita
te al fiecărei parcele, 
oe baza căreia să se 
încheie contracte de 
lucrări In acord glo
bal individual: șefii 
fermelor de producție 
să tacă evaluarea fie
cărei parcele, iar obli
gațiile fată de coope
rativă să fie prevăzu
te In raport de pro
ducția realizată: oină 
la sflrsltul lunii sep
tembrie a.c. să se re
cupereze toate debi
tele de la persoanele 
care au folosit teren 
suplimentar din pro
prietatea cooperati
vei: In flecare sedlntft 
a consiliului de con
ducere se va analiza 
pe bază de raport mo
dul In oare se recupe
rează producția reali
zată oe terenurile re
partizate |n acord glo
bal Individual. S-a ho- 
tărlt. de asemenea, oa 
la prima adunare ge
nerală a membrilor 
cooperatori, consiliul 
de conducere să infor
meze do bază de ra
port despre modul in 
care s-a respectat ho-

tărîrea privind acor
darea loturilor în fo
losință și a terenuri
lor repartizate in a- 
oord global individual.

cum s-a recuperat 
producția și ce răs
punderi revin celor 
vinovati de nerealiza- 
rea acesteia.

Soluțiile s-au găsit tot pe plan local

Asociația locatarilor 
din cvartalul de locu
ințe Brimăverii (nr, 
24. 26. 28) din muni- 
cibiul Botoșani a sem
nalat redacției că in- 
tlmoină unele greutăți 
in buna gospodărire a 
zonei din 1urul blocu
rilor.

Comitetul executiv 
al Consiliului popular 
•I municipiului Boto
șani. căruia redacția 
i-a trimis scrisoarea 
«ore soluționare, a a- 
nallzat situația la tata 
locului sl a dispus 
măsuri în consecință, 
în adresa de răspuns 
se arată că 6 dată cu 
executarea lucrărilor 
de reparații la blocu
rile din cvartalul res
pectiv au fost recon
diționate sl> trotuarele, 
aleile carosabile sl 
parcările din zonă. Cu 
acest Prilej, la parca
rea din soațele blocu
lui 24 s-a montat si o 
gură de scurgere, care 
cu timpul, s-a colma- 
tat cu nletre si nămol, 
De asemenaa. datorită 
autovehiculelor grele 
care aprovizionează 
magazinele de 1» oar-

terul blocurilor s-au
produs tasări ale
platformei de beton, 
din care cauză aoa
provenită de la pipi
băltește multă vreme 
în unele părți ale par
cării. Pentru Înlătura
rea neajunsurilor con
statate s-au adoptat 
următoarele măsuri : 
decolmatarea gurii da 
scurgere existente sl a 
racordului la canaliza
rea pluvială: executa
rea unei eurt de 
scurgere suplimentare 
in zona de tasare a 
platformei: repararea 
gardului de la terenul 
de toacă pentru eonii 
prin erita comitetului 
asociației de locatari. 
Totodată, au fost aten
ționați responsabilii 
unităților comerciale 
din zonă In legătură 
cu necesitatea respec
tării ordinii si cură
țeniei in iurul acesto
ra, Aplicarea măsuri
lor stabilite se preci
zează In finalul răs
punsului, este urmări
tă de sectorul de gos
podărie comunală sl 
Ipcatjvă din cadrul 
consiliului -popular.

La semnalele cititorilor
• Rețeaua comercială modernă realizată In 

ultimii ani in cartierul Vidin-Proaresul din mu
nicipiul Brăila, precum si celelalte unități din 
cartierul Brăilita-Pisc asigură condiții corespun
zătoare pentru servirea si aprovizionarea popu
lației din zona respectivă. Răspunsul este dat 
de Direcția comercială a județului Brăila la 
scrisoarea cititorului Grigore Irimescu.
• Satisfacerea cerințelor de alimentare cu 

ană ale populației si industriei orașului Curtea 
de Argeș — ne-a răspuns comitetul orășenesc 
de partid la sesizarea corespondentului volun
tar Ion Micuț — va fi asigurată in condiții mai 
bune o dată cu finalizarea in luna octombrie 
a c., a lucrărilor din etapa a IlI-a ce se exe
cută in prezent in acest scop.
• Anallzind sesizarea cititorului Adrian 

Brăicău, Inspectoratul de control auto din cadrul 
întreprinderii de transporturi auto București a 
luat măsurile necesare pentru îmbunătățirea 
condițiilor de transport oe ruta București — 
Drăgăneasa. Conducătorul auto Ion Grigore si 
celelalte persoane vinovate de neexecutarea 
unor curse oe traseul respectiv conform mersu
lui autobuzelor au fost sancționate disciplinar.
• Receptivitate. Solicitarea călătorilor expri

mată in scrisoarea adresată ..Scînteii" de citi
torul Dumitru Niță. de a se înălța peroanele in 
stația C.F.R. Curcani, județul Călărași, este in 
atenția Regionalei C.F. București. Lucrarea este 
programată pentru executare In trimestrul al 
IV-lea a.c.
• Prevenirea poluării. Solutionlnd sesizarea 

adresată ..Scinteii" de Vilhelm Peterfi din Clut- 
Napoca. strada Luncii nr. 47, referitoare la po
luarea mediului înconjurător de către secția 
mase plastice a întreprinderii „Napochim", co
mitetul executiv al consiliului popular munici
pal a constatat că aceasta este întemeiată. în 
consecință s-a dispus ca unitatea respectivă să 
sisteze activitatea Rină la Îmbunătățirea siste
mului de ventilație, reținerea și reutilizaroa ga
zelor evacuate nrin coșuri.

Gheornhe PARVAN

Dintre numeroasele scrisori prjmi- 
te de Ia cititori, pe marginea ciclului 
de anchete „Cum vin și cum pleacă 
trenurile din gară", am desprins una 
recentă care, pornind de la o situa
ție concretă, formulează o propunere 
interesantă. Despre ce este vorba ?

Mlreea Olteanu. din București, 
Aleea Trestiana nr. 2. sector 4, ne 
scrie că a urmărit atent ciclul de 
articole publicate de ziarul nostru pe 
această temă. „Constatărilor redac
ției — arată corespondentul — le-as 
adăuga un caz văzut cu ocazia unei 
călătorii cu acceleratul 433, pe ruta 
Rod na Veche — București. La un 
moment dat, după plecarea din sta
ția Salva, in jurul orei 21. pe culoa
rul vagonului in care călătoream au 
năvălit, pur si simplu, vreo șapte 
inși, fiecare cu 3—4 sticle de bere 
în mină. După ce le-au golit, au în
ceput o discuție nu prea plăcută, 
care foarte repede a degenerat in
tr-o încăierare. Vă imaginați ce a 
urmat : sticle sparte pe tot culoarul, 
o atmosferă insuportabilă. Apelurile 
călătorilor din compartimente adre
sate «beligeranților» au fost Intlmpl- 
nate cu insulte grosolane. Numai la 
intervenția conductorului, cerută de 
noi, scandalagiii au părăsit vagonul.

De ce am relatat toate acestea 7 
Pentru că multe din stricăciunile 
provocate vagoanelor de către că
lători, ca șl manifestările de 
huliganism, se datoresc consumu
lui de băuturi alooolioe la va
gonul restaurant, la bar sau la va
gonul de dormit. Sau. cum se mal 
Intlmplă. din «proviziile» călătorilor, 
aduse de-acasă, Indiferent de sursă, 
efectul excesului de alcool este ace
lași : daune materiale aduse bunuri
lor obștești, afectarea gravă a cli
matului civilizat din trenuri. Iată de 
ce Propun să se interzică. în totali
tate. inclusiv In vagoanele restau
rant. vinzarea șl consumul de bău
turi alcoolice".

Sugestia este demnă de tot intere
sul. Dacă ne gtndim bine, rostul uni-

tățllor de alimentație publică în tre
nuri este — asa cum o spune însuși 
numele — acela de a oferi călători
lor posibilitatea unei gustări, a unei 
mese de nrinz sau de seară, care nu 
trebuie neapărat să fie „stropită" cu 
alcool. Apa minerală sau băuturile 
răcoritoare ar fi mult mai bine
venite. in primul rind pentru că se 
evită transformarea vagoanelor res
taurant sau a bufetelor în adevărate 
„cîrciumi ne roți", de unde consu
matorii de lichide nu se mai lasă 
duși, pentru a face loc altora, care 
ar dori să mănince. Nu incaoe îndo
ială că o asemenea măsură nu ar 
nemulțumi decit pe cei prea „înse
tați". ori oe acei lucrători ai „Rom- 
varedului", obișnuiți să-și îndepli
nească planul fără prea mari efor
turi. Sigur, e mai lesne să destupi 
sticle decit să-ti bați capul cu reali" 
zarea unei varietăți de gustări și 
mîncăruri ce pot fi pregătite chiar șl 
in condițiile specifice ale unei bu
cătării rulante.

Slntem informați că, din motive 
similare, a fost redus substanțial nu
mărul acelor restaurante din gări 
care vind băuturi alcoolice. De ce nu 
s-ar proceda astfel și in trenuri ? De 
altminteri, normele de călătorie ale 
căilor ferate interzic consumul de 
băuturi in compartimente, incit ex
trapolarea acestei interdicții nu ar fi 
decit dovada consecvenței forurilor 
de resort in ce privește asigurarea 
unui climat de călătorie cit mai plă
cut, civilizat.

Ar fi. de fapt, pasul așteptat, după 
cel binevenit. salutar..de intarz'cere 
a fumatului In toate compartimente
le, Și, bineînțeles, o da*ă  adoptată 
o decizie in «cest sens, publicul că
lător este Îndreptățit să ceară facto
rilor de resort un control riguros al 
aplicării ei, sanctionarea promptă, 
severă, a tuturor acelora care încalcă 
aceste norme.

Sodica SERBAN

DE LA C.E.C.
Informații privind persoanele 
care pot primi date in legătură 
eu sumele păstrate la C.E.C.

Cetățenii care tși depun eco
nomiile bănești la C.E.C. benefi
ciază de multiple drepturi si 
avantaje, printre care și păstra
rea secretului privind numele 
depunătorilor, ale titularilor și 
operațiile efectuate la C.E.C.

în legătură cu datele informa
tive privind depunerile popu
lației, Casa de Economii și Con- 
semnațiuni precizează că acestea 
se dau pe bază de cerere scrisă 
sau adresă, cu condiția prezen
tării libretului sau indicării nu
mărului acestuia ori a altor ele
mente strict necesare identifică
rii libretului : titularilor librete
lor de economii : persoanelor in
dicate prin clauza de Împuterni
cire înscrisă in libret, dar nu
mai pentru operațiile efectuate ’ 
de acestea ; depunătorilor, nu
mai pentru sumele depuse de 
aceștia pe numele altor persoa
ne ; persoanelor imputernidte 
de către titulari prin procură 
sau printr-o altă formă de im- • 
puternlcire legală, in limitele 
stabilite prin împuternicire : pă
rinților și tutorilor, pentru depu
nerile apartinind titularilor mi
nori : persoanelor înscrise la dis
poziția testamentară. numai 
după decesul titularului si nu
mai pentru soldul existent la 
data decesului : moștenitorilor 
legali sau testamentari prin 
atestarea acestei calități de 
către organele notariale sau In
stanțele judecătorești, numai 
pentru soldul existent la data 
decesului titularului.

Conform prevederilor art. 170 
din Legea finanțelor nr. 9/1972 
șl ale Statutului Casei de Econo
mii șl Consemnațiunl, nici*  o 
persoană In afară de cele arăta
te mai sus nu are drept să ceară 
Si să primească date Informati
ve asupra depunătorilor și ope
rațiilor efectuate de aceștia la 
C.E.C.

Este Important de reținut că 
instrumentele de economisire • 
oferita populației de unitățile 
C.E.C. din întreaga tară răspund 
toata aceluiași scop : păstrarea 
In cea mai deplină siguranță a 
economiilor bănești personale și 
sporirea acestora prin dobinzi.

salutar..de
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Prioritate asigurării bazei energetice a tării!
Măsuri mai ferme pentru 

pregătirea centralelor electrice
(Urmare din pag. I)

tzre calorifică ridicată, cu un conți
nut scăzut de steril, cu o granulație 
con formă cu normele STAS, fără ti
miditate și corpuri străine. Dar la 
asigurarea calității cărbunelui este 
necesar să contribuie și feroviarii. 
Căci nu de puține ori pentru trans
portul cărbunelui sini puse spre folo
sință vagoane cu clapetele sudate ori 
legate cu sîrmă, ca să nu mai vorbim 
de resturile de materiale rămase pe 
fundul acestora.

Reparațiile — executate la 
termen și de calitate I In ca' 
drul acțiunilor ce se întreprind la 
centralele electrioe, un loc prioritar 
il ocupă activitatea de modernizare și 
reparații ale diferitelor capacități e- 
nergetice. Conform programelor sta
bilite, îp acest an trebuie să se asi
gure repararea unor grupuri energe
tice echivalind cu 1 500 MW putere 
instalată. Realizarea integrală a aces
tor lucrări, respectarea termenelor de 
execuție planificate condiționează în 
bună parte menținerea în funcțiune a 
unui număr cit mai mare de grupuri 
energetice și, implicit, mărirea gra
dului de disponibilitate al centralelor. 
Avînd in vedere avantajele deosebite 
pe care le asigură aplicarea moderni
zărilor în creșterea parametrilor și 
fiabilitatea grupurilor energetice, in 
acest an se execută volume mari de 
lucrări la grupurile de mare putere 
din termocentralele pe cărbune, ur- 
mărindu-se în final creșterea puterii 
și reducerea corespunzătoare a con
sumului de hidrocarburi. Cu toate 
rezultatele obținute în acest domeniu, 
totuși se înregistrează serioase res
tanțe, aproape o cincime din progra
mul la zi de reparații nefiind reali
zat.

Noile capacități — neîn- 
tîrziat în funcțiune I In rindul 
factorilor de natură să contribuie la 
crearea premiselor necesare dezvol
tării bazei energetice un Ioc de sea
mă îl ocupă realizarea integrală, la 
termenele planificate, a noilor obiec
tive de investiții, a căror punere in 
funcțiune este corelată, prin planul 
național unic, cu necesitățile de con
sum ale economiei. în domeniul pro
ducției de energie electrică, pentru 
sporirea gradului de satisfacere a 
cerințelor consumatorilor, in prezent 
se află in construcție noi capacități 
de producție, dintre care cele cu ter
men de punere in funcțiune in acest 
an se concretizează in 1 000 MW in 
termocentrale și aproape 700 MW în 
hidrocentrale.

Este cit se poate de evident că 
hotăritoare pentru realizarea acestor 
obiective sint munca oamenilor, ca
pacitatea lor de a acționa cu energie 
și înaltă responsabilitate .pentru rea
lizarea ritmică și de calitate irepro
șabilă a lucrărilor. în acest scop este 
absolut necesar să se asigure o orga
nizare riguroasă a muncii pe șantie
re, stabilirea unor răspunderi , clare 
pentru fiecare formație de lucru, 
pentru fiecare muncitor, aprovizio
narea ritmică cu cantitățile de ma
teriale ’de construcție' prevăzute a 

fiecărui loc de muncă, precum și fo
losirea cu randament maxim a uti
lajelor. Totodată, accelerarea ritmu
lui de montaj presupune din partea 
unităților de specialitate eforturi 
mai susținute în scopul organizării 
raționale a lucrărilor și promovă
rii unor tehnologii capabile să con
tribuie la scurtarea substanțială a 
ciclurilor de montaj. Livrarea ritmi
că a instalațiilor și echipamentelor, 
corelarea strictă a sosirii utilajelor 
pe șantiere cu cerințele montajului 
constituie condiții hotăritoare pentru 
realizarea in bune condiții a planu
lui de investiții din acest an.

Subliniem aceste exigente întrucît 
stadiile fizioe la o serie de obiective 
sint necorespunzătoare, se înregis
trează serioase rămineri în urmă 
față de graficele de execuție.

Principala cauză care determină 
aceste restanțe o reprezintă neres- 
pectarea termenelor de livrare a uti
lajelor. Unii furnizori —• întreprin
derea ..Vulcan" București, întreprin
derea de construcții de mașini Reși
ța. întreprinderea de mașini grele 
București ș.a., escamotind răspunde
rile care le revin prin lege si preve
derile contractelor încheiate — ami
nă sistematic onorarea obligațiilor 
pe care și le-au asumat. Aceștia 
recurg la decalarea cu de la sine 
putere a unor termene de livrare a 
echipamentelor, nerespectînd con
tractele existente, contravenind nece
sităților de pe șantiere.

în urmă cu doi ani, tinînd seama 
de necesitatea găsirii unor formule 
operative in realizarea investițiilor 
energetice și a colaborării unor legă
turi strinse. eficiente între furnizor 
și montor. Trustul de antrepriză ge
nerală ..Energomontaj" a fost trecut 
în cadrul Centralei industriale de 
utilaj energetic din subordinea Mi
nisterului Industriei de Utilai Greu. 
Analizindu-se această schimbare, se 
constată că deficiențele din livrarea 
utilajelor nu s-au diminuat, ci, din 
contră, au devenit mai mari si tot
odată au apărut altele in plus pe 
șantierele de constrticții-montaj. in 
cadrul procesului de realizare a pu
nerilor in funcțiune. Lucrările de 
construcții-montaj și-au mărit du
ratele. iar calitatea lucrărilor a scă
zut. Este necesar ca această pro
blemă să fie reexaminată pe baza 
elementelor, noi apărute in procesul 
de realizare a obiectivelor energetice 
si să se stabilească măsurile ce se 
imoun pentru îmbunătățirea situației.

Timpul rămas pină la începerea 
sezonului rece este foarte scurt și, 
cum se poate observa, problemele 
nesoluționate legate de asigurarea 
bazei energetice pentru perioada de 
iarnă sint incă multe și deosebit de 
complexe. Este necesar ca acum, in 
aceste zile, să se înregistreze o maxi
mă concentrare a eforturilor tutu
ror factorilor de care depinde buna 
funcționare a sistemului energetic 
național. în vederea aplicării măsu
rilor tehnico-organizatorioe necesare 
soluționării efective, pină la capăt, 
a tuturor problemelor, astfel ca fie
care centrală electrică să fie capa
bilă să producă la întreaga capaci
tate.

Ion LAZAJR

Pentru ca termocentrala Rovinari să producă 
la nivelul posibilităților

Este nevoie și de „combustibilul" numit ordine
Sub acest titlu, în ziarul „Scinteiâ" nr. 13 952 și 13 955 din 1 și, res

pectiv, 4 iulie 1987 erau criticate o serie de aspecte care determină o 
redusă participare a termocentralei Rovinari la producția de energie elec
trică a țării. In urmă cu citeva zile am primit la redacție o scrisoare sem
nată de ing. Nicolae Costea, adjunct al ministrului energiei electrice, în 
care se prezintă citeva probleme cu privire la funcționarea centralei Ro
vinari și măsurile ce se întreprind pentru creșterea fiabilității și disponi
bilității grupurilor energetice.

în această perioadă în care se des
fășoară ample lucrări de punere la 
punct a instalațiilor din termocen
trala Rovinari. se arată la începutul 
scrisorii, apreciem ca deosebit spri
jinul primit din partea ziarului 
..Scinteiâ" prin punerea în discuție 
a unor probleme de mare importantă 
din activitatea acestei unităti. cit și 
prin sublinierea unor neajunsuri ce 
mai persistă în mod deosebit Pe li
nia pregătirii profesionale a perso
nalului de exploatare și a modului 
în care sint depozitate si manipulate 
piesele de schimb si materialele. 
Conducerea ministerului a analizat 
cu factorii responsabili din minister 
și centrala industrială deficientele 
semnalate si măsurile care se impun 
pentru remedierea lor. Pentru a în
țelege situația actuală, care diferen
țiază centrala Rovinari de alte uni
tăti din sectorul energetic cu rezul
tate bune in producția de energie e- 
lectrică. trebuie să avem în vedere 
întregul complex de factori oare au 
condus la această stare :

a) nivelul de pregătire profesio
nală si de disciplină a unei părți din 
personalul de exploatare si reparații 
nu s-a ridicat la nivelul exigentelor 
impuse de Procesul tehnologic, al Ce
rințelor asigurării unei ..profilaxii" 
eficiente si a unor intervenții opera
tive si de bună calitate pentru eli
minarea defecțiunilor în instalații ; 
analiza avariilor si evenimentelor 
produse în centrală a evidential u- 
nele manevre greșite ale personalu
lui de exploatare, nerespectarea pa
rametrilor proscriși in functionarea 
agregatelor, neefectuarea corespun
zătoare a controlului în instalații și 
nesesizarea din timp a anomaliilor 
care apar în exploatare, lucrări de 
reparații de slabă calitate ca urmare 
a nerespectării tehnologiilor si a Tp- 
sei de asistentă tehnică din partea 
maiștrilor si personalului de condu
cere la nivelul formațiilor de lucru ;

b) concepția de alimentare cu căr
bune a centralei prin menținerea în 
funcțiune a unui sir , lung de benzi 
transportoare intre exploatarea mi
nieră si cazanele centralei s-a dove
dit neviabiiă. perturbi.ndu-se atit ex
tracția de cărbune, cit și alimentarea 
continuă a cazanelor ; din această 
cauză s-a impus, si este în fază de 
finalizare, redimensionarea gospodă
riei de cărbune, pornindu-se de la 
principiul separării activității unită
ților miniere de cea a centralei elec
trice ;

c) calitatea cărbunelui diferă de 
cea avută în vedere la proiectarea 

centralei, cantitatea crescută de ste
ril si dispersia mărită a puterilor 
calorice ale cărbunelui în funcție de 
zăcămintele miniere au impus reve
derea concepției de proiectare a u- 
nor echipamente din gospodăria de 
cărbune si din instalațiile de prepa
rare si ardere a prafului de cărbu
ne. corespunzător caracteristicilor fi- 
zico-chimice ale cărbunelui extras și 
livrat de unitățile miniere ;

d) fiabilitatea scăzută a unor com
ponente ale blocurilor energetice a 
condus la dese opriri neprogramate 
ale grupurilor, ceea ce a făcut ca

Un răspuns din partea 

Ministerului Energiei 
Electrice la semnalele 

critice ale ziarului

puterea imobilizată în opriri acci
dentale să depășească de peste două 
ori volumul lucrărilor de reparații 
planificate ; în această ordine de idei 
menționăm desele spargeri de țevi 
Ia cazane si defecțiunile sistematice 
apărute la agregatele auxiliare a’e 
cazanului, cum sint : cuplele hidrau
lice si reductoarele din circuitele de 
antrenare ale morilor de cărbune, 
ventilatoarele de gaze arse si unele 
tipuri de motoare electrice de 6 kV 
și 0,4 kV.

Pentru îmbunătățirea funcționării 
blocurilor energetice din termocen
trala Rovinari si readucerea Io- la 
nivelul de fiabilitate si disponibili
tate similar celor din centralele cu 
bune rezultate în exploatare, s-au 
mobilizat cele mai competente cadre 
tehnice din sector si din industria 
constructoare de mașini, stabilin- 
du-se măsuri tehnice de aplicare a 
unor modificări constructive la echi
pamente. optimizarea schemelor de 
funcționare a instalațiilor si de ridi
care a gradului de siguranță în ex
ploatare. Cea mai mare parte a a- 
cestor îmbunătățiri s-au aplicat la 
blocul energetic nr. 6 care a fost 
repus în funcțiune în luna iunie a.c. 
după executarea unui amplu pro
gram de modernizări, care a constat 
in principal din înlocuirea unor su
prafețe de schimb de căldură la ca
zan. modificarea sistemului de sus

ținere a perețiior-membrană ai ca
zanului. înlocuiri de acționări elec
trice si repararea in uzinele furni
zoare a unor agregate auxiliare, in 
special pompe si motoare electrice. 
Perioada relativ redusă de funcțio
nare a acestui grup energetic după 
modernizare nu ne permite să tra
gem concluzii definitive privind efi
ciența soluțiilor aplicate, însă, din 
compararea indicatorilor realizați in 
două luni — iulie si august — ,cu 
cel ai unui alt grup — nr. 3 de 330 
MW; se poate constata că acest bloc 
modernizat a realizat o producție de 
energie electrică cu circa 55 la sută 
mai mare decît la grupul nr. 3. a- 
vînd o putere medie la orele de 
funcționare de 283 MW. Rezultate 
superioare s-au obținut pe linia 
mersului economic, blocul nr. 6 în- 
registrind consumul propriu tehnolo
gic de 8,54 la sută și consumul spe
cific de combustibil de 389.9 grame 
combustibil conventional/kWh. față 
de consumul propriu tehnologic de 
9.57 la sută si consumul specific de 
392,1 grame combustibil convențio- 
.nal/kWh la blocul nr. 3 nemoderni- 
zat.

La grupul nr. 6. suprafețele de 
schimb de căldură înlocuite la ca
zan s-au executat din teavă de otel 
în construcție specială, realizată pen
tru prima dată de industria noastră 
metalurgică după criterii de calitate 
superioare. Utilizarea acestor țevi va 
trebui să conducă la eliminarea 
spargerii frecvente de țevi la siste
mul de presiune al cazanului, care a. 
constituit, asa cum s-a arătat, cauza 
principală a reducerilor de putere la 
blocurile de 330 MW. în prezent se 
execută modernizarea în paralel a 
blocurilor nr. 4 și nr. 5 de 330 MW, 
ceea ce înseamnă executarea unor 
volume importante de lucrări, fiind 
necesare eforturi deosebite. în spe
cial din partea uzinelor furnizoare 
de țevi de cazan, respectiv ..Repu
blica" București si întreprinderea de 
țevi Roman, a întreprinderii ..Vul
can" pentru confecționarea suban- 
samblclor de la cazan si întreprin
derea de mașini grele București care 
trebuie să repare si să. recondițio
neze părți componente ale turbine
lor. generatoarelor electrice si pom
pelor de alimentare. Graficele de e- 
xecutie prevăd încadrarea lucrărilor 
în perioada de execuție de 5 luni și 
jumătate, ambele grupuri fiind pre
văzute să contribuie la trecerea vîr- 
fului de iarnă care urmează. Exe
cuția lucrărilor a fost încredințară 
Trustului antrepriză generală „E- 
nergomontaj" care este aiutat de u- 
nităti specializate din cadrul Minis
terului Construcțiilor Industriale și 
de către beneficiar. In afară de mo
dernizarea celor două grupuri de 330 
MW, în cadril! termocentralei sint în 
derulare sad . urmează a se executa 
în cursul; acestui an si alte lucrări 
menite să crească siguranța în func
ționare a grupurilor energetice și pro
ducția de energie electrică, cum sint 
înlocuirea benzilor transportoare

In camera de comandă a Uzinei electrice și de termoficare Craiova II
Foto : Sandu Cristian

care alimentează blocurile 5 si 6, rea
lizarea dispecerului central al gospo
dăriei de combustibil, extinderea 
statici de tratare a apei cu linia 6 de 
apă demineralizată.

La grupurile de 200 MW, reducerea 
de putere se datoreste în mare mă
sură circuitului, de gaze arse, venti
latoarele actuale fiind subdimensio
nate în raport de cantitatea de gaze 
arse pe care trebuie să o vehiculeze, 
ca urmare a măririi debitului de 
cărbune la mori (utilizîndu-se căr
bune inferior puterii calorifice pre
văzute in proiect). Pentru eliminarea 
acestei indisponibilități s-au contrac
tat cu furnizorul cazanelor ventila
toare de gaze arse cu parametri su
periori, avînd termene de livrare in 
acest an si în trimestrul I 1988. Prin 
montarea noilor ventilatoare de gaze 
arse se prelimină creșterea cu 60 
MW a puterii disponibile pe centra
lă. Starea tehnică a grupurilor nr. 1 
și 2 de 200 MW impune o reparație 
curentă pentru etansarea cazanelor, 
înlocuirea zonelor erodate la arză
toarele si Ia sistemele de presiune. 
Toate aceste lucrări impun însă o- 
oriri eșalonate, care vor putea fi a- 
cordate numai după redispon.ibiliza- 
rea grupurilor care sint în curs de 
modernizare.

în scopul menținerii în funcțiune 
a grupurilor energetice în condiții de 
siguranță si pentru ridicarea nivelu
lui tehnic al exploatării. întreprin
derea electrocentrale Rovinari, cu a- 
jutorul centralei industriale si al mi
nisterului. a luat in ultima perioadă 
o serie de măsuri tehnice si organi
zatorice. în continuarea scrisorii sint 
prezentate detaliat acțiunile între
prinse. O preocupare mărită se va 
manifesta Pe linia instruirii perso
nalului de exploatare în vederea 
menținerii antrenamentului în efec
tuarea manevrelor, lichidarea avari
ilor. stingerea incendiilor si acorda
rea primului ajutor, cunoașterea te

Prezentarea în detaliu a răspunsului primit de lă conducerea Minis
terului Energiei Electrice cu privire la activitatea termocentralei Rovinari 
ne oferă o imagine clară asupra posibilităților actuale’pe care le are 
această unitate în producția de energie, dar mai ales sarcinile de strin
gentă actualitate.

Vom reveni la acest important obiectiv energetic pentru a urmări cum 
se îndeplinesc măsurile anunțate.

meinică a regulamentelor tehnice, 
prescripțiilor de: exploatare si in
strucțiunilor tehnice interne. Perso
nalul aferent grupurilor 4 si 5 pe 
durata reparației capitale va fi su
pus unui program de instruire in
tensivă în cadrul Centrului de per
fecționare a lucrătorilor din M.E.E., 
după care va fi examinat si admis 
la lucru numai în măsura în care se 
dovedește capabil să indeplinească 
atribuțiile ce-i revin.

Pentru eliminarea, lipsurilor con
semnate în ziarul ..Scinteiâ" — se 
precizează in răspunsul primit — 
conducerea tehnica a termocentralei 
execută controale săptăminale la 
secțiile de exploatare pe perioada 
desfășurării programului de pregăti
re. urmând ca procesul de instruire 
să asigure obținerea unor, bune re
zultate. De asemenea s-au. reparti
zat cadra de conducere . care, acordă 
asistenta tehnică necesară in (schim
burile doi si trei. însușindu-și cri
tica aejusă in articolul 'publiăat in 
ziarul ..Scinteiâ" pe li pip acțivjtătii 
gospodărestL in mod ‘deosebit in ceea 
ce privește felul în bgre slntmĂstra- 
,te nies.ele de ..șchimb. jsi materialele 
în depozitul de echipamente, condu
cerea unității a elaborat; .u'iL’ttfbgram 
de acțiune concret, cu termene și 
responsabili prin care se asigură eli
minarea deficientelor . constatate. 
Astfel, s-a amenajat o platformă 
specială penti'U depozitarea , mate
rialelor rezultate de la reparații si 
se eliberează în prezent zona afec
tată pentru păstrarea utilajelor de 
rezervă ale uzlriei . de combustibil. 
S-au organizat formați; de lucru 
care au la dispoziție mijloace de 
transport'll macarald pentru'forma
rea depozitelor de echipamente pe 
spatiile existente Pe criterii tehno
logice. S-au asigurat utilajele nece
sare terminării .montajulunwcara- 
lei-portal din depozit, care s-a pus in 
funcțiune.

ÎNSĂMÎNTAREA CEREALELOR DE TOAMNĂ
1

ORGANIZATĂ Șl DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR!
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în această toamnă. în județul Brăi
la sc vor însămința. in total, 123 449 
hectare, din care 75 380 hectare cu 
griu, 29 380 hectare cu orz, 3 000 hec
tare cu orzoaica, 11 000 hectare cu 
nutrețuri, 2 500 hectare rapiță, 310 
hectare cu plante medicinale, 516 
hectare semincere etc. „Avem asigu
rat intregul necesar de sâmînță la 
grîu, orz și orzoaica, in structura co
respunzătoare pe soiuri și adaptate 
condițiilor pedoclimatice ale județu
lui — ne spunea ing. Ana Răduță, 
director cu producția vegetală in ca
drul direcției agricole județene. Din 
întreaga suprafață destinată insămin- 
țării cerealelor de toamnă, pe 20 la 
sută se vor folosi semințe elită și 
superelită, iar pe 80 la sută — se
mințe înmulțirea intîi". „La ora ac
tuală — ne preciza ing. Sica Danie- 
lescu, șefa inspectoratului județean 
pentru calitatea semințelor și mate
rialului săditor — s-a încheiat condi
ționarea semințelor de griu, orz și 

• orzoaică, iar in urma analizelor efec
tuate s-au emis buletine roșii. Se
mințele au o valoare biologică ridi
cată. iar din punctul de 
germinației și purității — 
drate in STAS clasa I.

De la șeful centrului 
pentru contractarea, preluarea și pre-

vedere al 
sint înca-
județean

în unitățile agricole din județul 
Sălaj, printre problemele prioritare 
aflate la ordinea zilei privind pregă
tirea insămintărilor se află, in mod 
firesc, și asigurarea semințelor de ca
litate bună. Experiența ânului trecut 
demonstrează că acolo unde semin
țele s-au asigurat din timp însămin- 
tările s-au putut încadra în perioada 

^optimă șl, ca atare, producțiile obti- 

lucrarea fondului de semințe, ingi
nerul Ștefan Măgdălinoiu, reținem 
că s-au încheiat in bune condiții 
operațiunile de pregătire a 16 000 tone 
griu. 7 000 tone orz, 950 tone orzoai
că, 60 tone graminee perene pentru 
pășuni, peste 25 tone rapiță, 400 tone 
mazăre pentru furaj și altele. No
tăm o experiență pozitivă : activita
tea de tratare centralizată a semin
țelor de orz și orzoaică superelită și 
elită — lucrare efectuată uniform și 
de bună calitate — a condus si la de
grevarea unităților producătoare de 
acest efort in plus.

Acțiunea de livrare a semințelor a 
început din timp, orzul și orzoaica 
expediindu-se în proporție de peste 
90 la sută, și în totalitate semințele 
pentru culturile furajere. Pină în 
prezent, griul a fost expediat în pro
porție de peste 60 la sută. Notăm 
insă unele rămineri în urmă în ce 
privește preluarea seminței de griu. 
Este cazul unor unități agricole din 
consiliile agroindustriale Măxineni, 

Traian. Dudești. Am fost asigurați 
că. in următoarele zile, va fi grăbit 
ritmul acestei importante activități, 
conform măsurilor stabilite si de co
mandamentul județean pentru agri
cultură. (Candiano Priceputu. cores
pondentul „Scînteii").

a produce pagubă
nute au fost bune. Spre exemplu, în 
unitățile din consiliul agroindustrial 
Someș-Odorhei. care au încheiat 
printre primele semănatul odioase
lor. producțiile realizate în acest an 
s-au situat la nivel superior. C.A.P. 
Someș-Odorhei. bunăoară, a obținut 
8100 kg griu la hectar. Iată de ce 
organele agricole județene, conduce
rile de unităti au acționat și acțio

nează prompt în vederea condițio
nării. transportului și depozitării se
mințelor.

Așa cum ne spune inginerul loan 
Giurgiu, șeful centrului județean de 
semințe, unităților agricole le-au 
fost repartizate 7 480 tone grîu. 1 250 
tone orz. 585 tone, orzoaica de toam
nă. Pină acum au fost ridicate și de
pozitate în unităti 6 025 tone semințe 
de griu, 800 tone orz și se transpor
tă in continuare. Practic, nu există 
unitate in care să nu se poată trece 
pe un front larg la semănat din acest 

‘ punct de vedere, chiar dacă in unele 
unități nu a ajuns întreaga canti
tate de sămînță necesară. în cel 
mult o săptămînă vor sosi în județ 
și cele 105 tone semințe de griu su- 
perelită, dirijată din afară.

Din dialogurile purtate cu ingine
rul Mihail lovită, inspector-șef al 
inspectoratului județean pentru ca
litatea semințelor si materialului să- 
ditor, precum și cu alti specialiști

Intensificarea arăturilor
«• muncesc în

prelungite
Ca în toate zonele țării, și în ju

dețul Covasna se acționează energic 
în vederea bunei desfășurări a lu
crărilor in campania agricolă de 
toamnă. Prioritate se acordă efectuă
rii arăturilor pentru însămîntări. 
realizate pină în seara zilei de 8 sep
tembrie oe 59 la sută din suprafețe. 
Pentru a ne edifica asupra desfășu
rării aoestor lucrări, irusotiti de tova
rășul Elvin Drăgan. directorul cu 
producția vegetală de la direcția ge
nerală pentru agricultură, am între
prins un raid prin mai multe unităti 
din consiliu] agroindustrial Sînzieni.

Ca si în 
triale din 
cel din 
pe baza 

alte consilii agroindus- 
judetul Covasna. și la 
Sînzieni s-a analizat, 
indicațiilor secretarului

am retinut că semințele corespund 
din punct de vedere calitativ. S-au 
manifestat. totodată, mai multă 
atenție și exigentă la condiționare. 
Acolo unde s-a sesizat o oarecare în
cetineală la selectare sau superfi
cialitate. s-a intervenit operativ. în
treaga lucrare refăcîndu-se, așa cum 
s-a procedat in cazurile cooperative
lor agricole Crișeni și Sinpetru Al- 
mașului. a căror sămînță „a căzut" 
la puritate. Abateri de la normele 
privind calitatea semințelor si opera
tivitatea condiționării lor s-au înre
gistrat tocmai în unitățile care 
obținut și producții mai slabe 
acest an la păioase. cum sînt
din Cristolt, Mișna. Treznea, Sinpe
tru Almașului. Crișeni. Oare să nu fi 
învățat ceea ce trebuie din „lecția" 
anului precedent ? ■ Fapt este că la 
intervenția ■ organelor agricole jude
țene lucrurile au intrat pe făgașul 
normal și aici, dar întrebarea este: de 
ce doar atunci ? (Eugen Teglaș, co
respondentul „Scînteii").

au 
in 

cele

al partidului, tovarășul 
Ceaușescu. reamnlasarea 

griului în funcție de plan- 
premergătoare. de fertilitatea

genera] 
Nicolae 
culturii 
tele 
solului si alti factori care pot in
fluenta sporirea producției in anul 
viitor. „Pentru a crește randamen
tul la cultura griului — arăta pre
ședintele C.A.P. Sînzieni. tovarășul 
Nicolae Szabo — în atenția noastră 
stau atit fertilizarea cu îngrășăminte 
organice si chimice a tuturor supra
fețelor care urmează a fi însămîn- 
tate în aoeastă toamnă, cît si grăbi
rea arăturilor. Cei mai.buni mecani
zatori. printre care Emeric Fabian și 
Gaspar Barta, sint repartizați la arat. 
Datorită organizării muncii în schim
buri prelungite, ritmul zilnic stabilit 

la efectuarea arăturilor pentru însă- 
mintări este depășit. Astfel, sint 
create toate condițiile să putem în
cepe însămî.ntarea griului, iar in ju
rul datei de 1 octombrie această im
portantă lucrare să fie încheiată in 
cele mai bune condiții și în timp 
optim". Și în alte unităti agricole din 
acest consiliu agroindustrial mecani
zatorii lucrează în schimburi prelun
gite. ceea ce explică rezultatele bune 
obținute la airat.
. Dacă în consiliul agroindustrial a- 
mintit sint asigurate toate condițiile 
ca insămințările să fie efectuate în 
termenele prevăzute si de bună ca
litate. cu totul altfel >e prezintă si
tuația * ..... ...............
Cernat 
unităti 
t uri lor 
mult 
operativele agricole ....... ........
roșneu, Dalnic, Ghelința, Lunga și al
tele aoeastă lucrare a întîrziat. Dacă 
s-ar ara in ritmul realizat Dină a- 
cum. ar însemna ca insâmințarea 
griului să se prelungească spre mij
locul lunii viitoare. în aceste unităti 
si in multe altele este imperios ne
cesar să se organizeze munca in

in consiliile agroindustriale 
și Boroșneu Mare. în unele 
agricole de aici> ritmul ară- 
pentru însămîntări trebuie 

intensificat. în special in co- 
Aninoasa. Bo-

Cerealele păioase vor ocupa, în 
această toamnă. în județul Mehedinți, 
o suprafață de 71 540 hectare. în fie
care unitate și fermă, amplasarea or
zului și griului s-a făcut sub directa 
îndrumare a specialiștilor din cadrul 
direcției agricole. Procedînd in acest 
fel. se poate asigura un substanțial 
avans la pregătirea terenului și, o 
dată cu declanșarea semănatului, rea
lizarea vitezei zilnice planificate.

în ce privește arăturile, pină în 
seara zilei de 8 septembrie, aceste 
lucrări au fost efectuate oe 35 000 
hectare. Lipsa acută a precipitațiilor 
din această zonă a țării ridică nu pu
ține probleme, dar impune, în ace
lași timp, găsirea celor mai adecvate 
măsuri pentru grăbirea arăturilor, 
fără a se admite abateri de la nor
mele de calitate. Așa se procedează

schimburi prelungite, astfel incit a- 
răturile pentru însămîntări să poată 
fi încheiate, din timp.

Asa cum s-a subliniat la recenta 
consfătuire de lucru pe probleme de 
agricultură. în actuala campanie tre
buie să se acorde prioritate recol
tării acelor culturi in urma cărora 
se vor însămînța cereale de toamnă, 
în citeva zile.va începe si în județul. 
Covasna recoltarea cartofilor. Aceas
tă lucrare necesită o bună organiza
re a muncii, o amplă mobilizare a 
tuturor forțelor satului, pentru a se 
putea trece imediat la pregătirea co
respunzătoare a terenului si la însă- 
mintarea grabnică a griului. (Con
stantin Timaru. corespondentul 
„Scînteii").

forma
se ară 
perma- 
a scor-

în numeroase unități agricole. Să 
exemplificăm.

Ne aflăm în zona de cimpie, cu cele 
mai fertile terenuri. I.A.S. Gîrla 
Mare a obținut în acest an o pro
ducție medie de 7 140 kg grîu la hec
tar de pe întreaga suprafață de 1 400 
hectare. Pe directorul întreprinderii, 
inginerul Lucian Spîrlea. îl întîlnim 
în cîmp, unde lucra la arat o 
ție de 24 tractoare. Terenul 
greu și de aceea se verifică 
nent adîncimea brăzdarului și 
monitorului. „Practica ne-a demon
strat că arătura de bună calitate are 
un rol important în creșterea produc
țiilor — afirma directorul. Tocmai de 
aceea, noi am stabilit ca această lu
crare să fie condusă direct de către 
șefii de ferme, care se află tot timpul 
alături de mecanizatori și intervin 
competent atunci cînd este nevoie".

Lucrătorii din cadrul I.A.S. Girla 
Mare și-au propus să insăminteze în
treaga suprafață în numai opt zile. 
Va fi posibil ? Sint suficiente argu
mente care demonstrează că se poate, 
în cîmp, la arat, șe’ află zi și noapte 
90 tractoare.

în zona colinară a județului, unde 
semănatul va începe cevă mai devre
me, ritmul arăturilor crește de la o 
zi la alta. Unitățile de pe raza con
siliului agroindustrial Broșțeni vor 
însămînța curînd peste 4 500 hectare. 
Aflăm că în cooperativele agricole 
din Florești, Căzănești și Ilovăt s-au 
efectuat arături pe 50—55 la sută din 
suprafețele ce se vor însămința in 
această toamnă. în schimb, in coope
rativele agricole Șișești, Sovarna, 
Corcova și Crăguiești nu s-a înche
iat această lucrare nici pe suprafețe
le eliberate de premergătoarele tim
purii.

Și în alte unități agricole ritmul 
arăturilor este nesatisfăcător. Așa 
cum arătam, din cauza secetei exce
sive terenul se lucrează mai greu. 
Dar „radiografia" unei zile de lucru 
dovedește că există incă multe nea
junsuri in organizarea muncii din 
unele unităti : activitatea in - cîmp 
începe în jurul orei 8. tractoarele nu 
sint parcate. în toate cazurile, in ta
berele de c.imp și, ca atare, se fac 
multe deplasări în gol. care duc Ia 
creșterea nepOrmisă a consumului de 
carburanți, la nerealizarea vitezei de 
lucru planificate. Cu toate că s-a in
dicat de către comitetul județean de 
partid ca în toate secțiile de meca
nizare să se organizeze schimburi de 
noapte, acțiunea nu este, peste tot, 
urmărită și coordonată cu răspun
dere.

Experiența unităților în care arătu
rile sint avansate constituie. un bun 
cîștigat, care trebuie preluat și gene
ralizat cit mai repede pe întreg cu
prinsul județului. (Virgiliu Tătara*  
corespondentul „Scînteii").
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Initiative și preocupări în pregătirea viitorului an de învâțâmînt

Școala-în fata unui nou examen 
al eficienței profesionale și educative

Pregătirea tineretului pentru muncă și viață
OLT : Activitatea din noul an de 

învățămint beneficiază, in județul 
Olt, ca și în celelalte județe ala pa
triei, de insuflețitoarele Îndemnuri și 
teze formulate de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in cuvtntarea 
rostită la Congresul al III-lea al 
educației politice și cultu.il socialis
te, eveniment de însemnătate deose
bită in procesul de formare a con
științei revoluționare, a omului nou, 
constructor conștient al socialismu
lui și comunismului în România. 
Tezele și ideile desprinse din magis
trala cuvintare a secretarului general 
al partidului, precum și cuvintarea 
rostită în încheierea lucrărilor con
gresului de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului Național al Ști
inței și învățămintului, au constituit 
obiectul analizelor și dezbaterilor din 
cadrul consfătuirii cadrelor didactice 
din prima decadă a lunii septembrie.

Dispunînd de o bază didactică mo
dernă, cu un înalt grad de dotare și 
funcționalitate, învătămlntul din ju
dețul Olt are toate condițiile nece
sare organizării și desfășurării pro
cesului instructiv-educativ al celor 
peste 118 200 preșcolari și elevi pe 
baza celor mai noi cuceriri ale știin
ței, tehnicii și culturii, ale cunoaș
terii umane. In acest scop, întreaga 
activitate se va desfășura exclusiv in 
cabinete de specialitate, laboratoare, 
în bazele de instruire tehnico-prac- 
tică existente in toate unitățile, iar 
disciplinele fundamentale vor fi pre
date acordînd atenția necesară însu
șirii continue a caracterului practic- 
aplicativ și legăturii strinse cu viata, 
cu practica social-economică.

Pentru noul an școlar, în județul 
Olt s-a urmărit o cuprindere cît mai 
mare în învățămintul liceal de, 12 
ani. Toți cei 8 886 de absolvenți ai 
clasei a X-a au fost cuprinși în 
treapta a doua liceală, respectiv în 
clasa a Xl-ă, în 18 licee și în 14 
școli profesionale, cursuri de zi. în 
colaborare cu unitățile economice, 
profilurile au fost stabilite in funcție 
de necesarul de personal calificat, 94 
la sută din elevi urmînd cursurile 
treptei a doua liceale în profilurile in
dustrial și agrar. Pondere mare și 
prioritate ,atț avut profilurile din in
dustria metalurgică, construcții de 
mașini, construcții și agroindustrial, 
rețeaua școlară fiind reașezată în 
concordanță cu solicitările concrete 
ale Industriei filn zonă. Ca județ „Erou 
al Noii Revoluții Agrare", necesită
țile agriculturii, în plin proces de 
dezvoltare și modernizare, au impus 
ca peste 600 de absolvenți ai clasei

a X-a să fie cuprinși în treapta a 
doua liceală, iar al ți 1 300 in școli 
profesionale cu profil agroindustrial.

La baza activității politico-educa
tive și culturale de formare a omu
lui nou este situată dezvoltarea dra
gostei pentru muncă. Ansamblul de 
activități desfășurate de elevi la 
atelierele de practică, pe terenurile 
agricole școlare sau pe cele contrac
tate cu unitățile agricole urmăresc 
determinarea fiecărui tînăr la înțe
legerea necesității de a desfășura o 
activitate permanentă, de a-și aduce 
contribuția la dezvoltarea economico- 
socială, la ridicarea gradului de ci
vilizația. a nivelului de trai mate
rial și spiritual al localității în care 
trăiește și, prin aceasta, al patriei 
noastre.

Cele 6 000 de cadre didactice — 
educatori, învățători, profesori — au 
ca sarcină și s-au angajat să-și spo
rească eforturile la nivelul cerințelor 
actuale în ce privește munca poli- 
tico-educativă, de formare a omului 
nou. Ca una din laturile de impor
tanță excepțională a acestei activi
tăți, se va acorda o atenție deosebită 
cunoașterii istoriei patriei noastre. 
Copiii șl elevii vor fi ajutați să cu
noască și să-i Cinstească pe înaintași, 
pe aceia oare au asigurat formarea 
și dezvoltarea națiunii române, a 
limbii noastre, a operelor literare ce 
înfățișează lupta poporului nostru 
pentru libertate și independență. 
Preocupărilor de aprofundare a lec
țiilor li se va adăuga șl grija dă 
diversificare a activității prin intro
ducerea elementelor de istorie loca
lă. a acțiunilor de îngrijire a monu
mentelor și locurile istorice etc. 
Lărgirea cunoștințelor, aprofundarea 
și accentuarea influentelor educative 
se vor asigura șl prin integrarea in 
procesul de predare-învățare a do
cumentelor privind trecutul glorios 
de luptă al poporului nostru, vizio
narea unor diafilme, diapozitive sau 
filme adecvate, organizarea de fetii" 
hiri cu activiști de partid și de stat, 
cu veterani ai luptei de eliberare.

în contextul larg de pregătire și 
formare a elevilor, a tineretului 
pentru muncă și viață, se înscriu și 
măsurile preconizate în privința 
legăturii școlii cu familiile elevilor. 
Se va urmări antrenarea mal largă 
și mai directă a tuturor părinților 
în munca de formare politico-edu- 
catlvă și moral-cetâțenească a tine
rilor. Totodată, va fi intensificată 
propaganda politică și pedagogică in 
rîndul părinților pentru conștienti
zarea acestora asupra rolului și im
portantei familiei în educarea tine
retului.

lor întreprinse au fost comunicate 
îh cadrul unul simpozion organizat 
în luna decembrie a ahuldl 1988. în 
pfezent, un colectiv de profesori și 
învățători, sub coordonarea prof. dr. 
Ioan Scheușan. redactează un caiet 
documentar destinat studiului geo
grafiei în ciclul primar. Inițiativele 
noastre devansează intr-un fel o 
recentă Indicație primită de la Mi
nisterul Educației și învățămintului, 
de a tipări asemenea caiete docu
mentare, și răspund îndemnului 
secretarului general a! partidului, 
oare sublinia recent : «Să cinstim pe 
toți acei care de-a lungul celor două 
milenii au pus întotdeauna mai pre
sus interesele poporului, ale patriei, 
ale progresului economico-social și 
cultural al țării, au asigurat cu pre
țul vieții existența poporului, a na
țiunii noastre independente»".

O plăcută surpriză la debutul nou
lui an școlar va fi oferită elevilor 
de la Liceul pedagogic din Ca
ransebeș. Această Unitate de îrivăță- 
mînt, ce împlinește 505 ani de exis
tență, Se situează în continuare în 
avanposturile celor măi noi și mo
derne procedee de predare, utilizînd 
ultimele cuceriri ale științei și teh
nicii in domeniul învățămintului. 
Astfel, trei săli de la parterul școlii 
au primit o nmtă destinație, fiind 
amenajate ca un complex cabinet de 
pslho-pedagogie șl practică pedago
gică. „Am organizat acest cabinet, 
spunea profesoara Virginia Arde
lean, directoarea liceului, din dorin
ța de a răspunde unei stringente

necesități, respectiv aceea de a avea 
cabinete specializate la toate disci
plinele. Așa după Cum Vedeți, cabi
netul conține o primă sală de clasă, 
specializată pentru studiul psiholo
giei. pedagogiei și metodicii ptedării- 
învățafii la ciclul primar. Cea 
de-a două sală — de documentare — 
dispune de o bibliotecă de speciali
tate, mape documentare, instrumente 
de planificare a materiei, ' proiecte 
de lecții-thodel, mijloace de invăță- 
mînt pentru toate disciplinele, in
clusiv montaje audiovizuale, valori
ficate prin instalația de televiziune 
cu cirCuit închis a liceului și un ter
minal de calculator pentru mode
larea unor metode și procedee de 
predare-invățare. în sfirșit, a treia 
sală este destinată consultațiilor 
pentru cadrele didactice. înscrise ia 
diferite forme de perfecționare pro
fesională". „Cabinetul — intervine 
profesorul Nicolae Grindeanu — a 
fost conceput să funcționeze integrat 
cu muzeul învătămîntului cărăsean, 
amenajat în cadrul liceului nostru, 
mdzeu care dispune de documente 
inedite atestînd vechimea Invăță- 
mîntului ta această zctiă, documen
tare despre marile personalități cu 
contribuții deosebite la dezvoltarea 
învățămintului cărășean. colecții de 
taahuale ale unor autori locali, co
lecții de presă pedagogică și altele. 
Sperăm ca prin noile soluții de pre
dare a psihologiei și pedagogiei să 
ridicăm considerabil nivelul proce
sului instructiv-educativ din școala 
noastră". ,

Perfecționarea activității cadrelor didactice
— direcție prioritară de acțiune

Istoria — temelia educației patriotice
CARAS-SEVERIN : Din multitu

dinea de nOutățl, autentice surprize 
pentru copiii de "vlfstășcolară din 
acest județ, două inedite inițiative 
ne-au reținut iB . mod deosebit 
atenția. f".'..

„Așa cum a subliniat din nou cu 
pregnantă în magistrala cuvintare 
rostită la cel de-al III-lea Con
gres al educației politica și '■cul
turii socialiste, secretarul general 
al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a tinut să ne 
precizeze profesorul loan Iancu, in
spector general adjunct al inspecto
ratului 
tuturor 
școlii în 
dezvolta 
patrie, 
abnegație și hotărirea 
aeolo unde societatea o cere, de a 
învinge orice greutăți.

Pornind de la aceste sarcini majore. 
Inspectoratul școlar județean, in 
colaborare cu muzeele din Reșița și 
Caransebeș, filiala Arhivelor Statu
lui. a inițiat un mare număr de 
activități menite să cdnducă la o 
mai bună cunoaștere de către elevi 
și profesori a istoriei acestor melea
guri. Simpozioanele, conferințele, 
expozițiile itinerante, 
efectivă la activitățile din cadrul 
șantierelor arheologice, concursu
rile pe teme de istorie, excursiile 
documentare stat acțiuni ce și-au 
dovedit din plin valoarea formativ» 
educatlvă".

La rindul său. dr. Vasile Mircea 
Zaberca, muzeograf la muzeul jude-

școlar județean — datoria 
factorilor educaționali,'' a 
mod deosebit,, este de a 
puternic dragostea față de 
fată de popor, spiritul de 

de a munci

țean de istorie, ne spunea că „expe
riența dobindită șî roadele obținute 
de profesorii care au integrat con
stant elementul local în lecțiile de 
istorie ne-au determinat să feffiă- 
nunchiem intr-un volum cele mai 
semnificative documente privind 
istoria de luptă, jertfă și muncă a 
locuitorilor ținuturilor căfășene. Lu
crarea, pe care am elaborat-o îm
preună cu colegul meu loan Popa și 
profesorii loan Iancu șl Oheorghe 
Magas, aflată sub tipar, cuprinde un 
scurt capitol metodic, sihtetizînd 
experiențele profesorilor din județ, 
o bogată listă de documente și 
texte ilustrînd toate epocile istorice 
și un set de imagini fotografice ale 
celor mai importante' vestigii istorice 
descoperite pe teritoriul județului, 
precum și ale celor mâi importante 
realizări obținute îff anii con
strucției socialiste și cu precă
dere în arcul de timp glorios al 
«Epocii Nicoiae Ceaușescu»".

Caietul documentar, pe care au
torii l-au conceput ca pe un instru
ment de lucru al profesorilor din 
zonă. va. fi difuzat în toate școlile 
județului, modalitățile de utilizare 
cît mal eficientă a materialului Ilus
trativ pe care îl conține urmînd a 

partictparea . fi dezbătute in cadrul unei consfă
tuiri ce va fi organizată în luna 
octombrie 1087.

„Preocupări similare, ne spune 
profesorul Gheorghe Mâgas, âu și 
profesorii de geografie, care, îm
preună cu învățătorii, au elaborat 
monografii ale orașelor și comune
lor. Primele rezultate ale cercetări-

SATU MARE : Pregătirile pentru 
noul an școlar se fac șl aici sub 
auspiciile generoase, de luminoasă 
și largă orientare, a tezelor și ideilor 
cuprinse în cuvintarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al III-lea al educației politice 
Șl culturii socialiste. Această âfir- 
fnâtie se probează convingător în 
toate acțiunile ce se întreprind în 
momentul de față, ca și în cele ce 
se vor realiza în viitor, sub directa 
îndrumare a comitetului județean 
de partid, de către inspectoratul 
școlar și unitățile școlare din re
țeaua de învățămînt a județului. „O 
primă direcție de acțiune cuprinsă in 
programul unitar de la nivelul ju
dețului și al fiecărei școli, arăta 
prof. Emma Guliaș. inspector gene
ral ăl Inspectoratului Școlar jude
țean, o reprezintă perfecționarea 
pregătirii cadrelor didactice in mun
ca la catedră, ca și in planul mai 
larg al activității de educație. în 
acest sens, s-au stabilit și ș-au pre- 
iCntat la consfătuirile cadrelor di
dactice măsuri pentru generalizarea 
experienței bune a unor școli (cum 
stat : școlile generale nr. 3 și 21 din 
Satu Mare) în ce privește urmărirea 
și analiza concretă a eficienței fie
cărui cadru didactio pe baza rezul
tatelor obținute pe discipline, clase 
și fiecare elev in parte. Pe baza da
telor ce le va oferi acest gen de evi
dențiere clară, se va întreprinde un 
studiu care va stabili și sarcinile ce 
trebuie rezolvate de fiecare catedră 
pentru înlăturarea cauzelor care de
termină rezultata slabe și mediocre 
la învățătură, ca șl pentru preluarea 
experienței înaintate a alter scoli. 
In felul acesta, nici nn cadru didac
tic cu rezultate mai slabe nu va mai 
putea rămine in anonimat, in umbra 
rezultatelor bune pe ansamblu ale 
Școlii, fiind determinai să se înca
dreze rapid în procesul de autoper- 
fecționare a propriei activități. 
Totodată, vom putea astfel să dimi
nuăm sau chiar să înlăturăm acea 
tendință nedorită, prezentă în unele 
£coli, de a crește promOVabilitatea 
prin rezultate mediocre sau subme
diocre în bilanțul unor elevi. Sfntem 
preocupați de asemenea de dezvol
tarea aportului de creativitate prin 
elaborarea de programe proprii de 
autodotare cU materiale didactice ce 
urmează a fi confecționate de pro
fesori și învățători. In acest SCop, 
âm desprins cuvenitele învățăminte 
din cea de-a treia ediție a concursului 
„Creativitate și eficiență în învăță
mînt", la care participarea cadrelor 
didactice din județul nostru s-a sol
dat cu rezultate sub posibilitățile 
potențialului existent. Faptul că în

acest an avem în rețeaua școlară 
pentru prima oară aproape 900 de 
elevi absolvenți ai clasei a X-a 
cuprinși în cadrul claselor de tavă- 
țămînt profesional cu profil agricol, 
ce vor ființa in marea lor majoritate 
în mediul rural, ne ddtefmlhă să 
acționăm cu răspundere, împreună 
CU direcția agricolă, pentru a asi
gura temeinice condiții de studiu, 
de pregătire a viitoarelor cadre pen
tru agricultura județului, acțiune Jâ 
care vor fi chemate să acorde spri
jin unitățile agricole din localitățile 
respective".

Ginduri și generoase intenții de 
pregătire a unor condiții de sporiră 
a eficientei procesului educativ am 
intîlnit și la nivelul școlilor unde se 
fac intense pregătiri. Bunăoară, la 
Școala nr. 14 din Salu Mare am des
prins din convorbirea avută cu prof. 
Toader Nicoară, director educativ, 
și prof. Olga Tătărucă, secretarul 
organizației de partid, preocupări 
pentru întărirea legăturii școlii cu 
familia, potențarea rolului Celor doi 
factori în educarea copiilor. Astfel, 
se lucrează acum la confecționarea 
unor panouri in care vor fi afișate 
fotografii șl texte adecvate care vor 
prezenta alături „elevi fruntași și 
părinți fruntași" — O modalitate 
deosebit de stimulativă în Obținerea 
Unor rezultate de performanță in 
muncă, la învățătură. Totodată, aici 
se Intenționează intensificarea sub
stanțială a rolului dirigintelui iii 
organizarea procesului instrueiiv- 
educativ prlntr-o seamă de modali
tăți specifice. Este vorba, între altele, 
de intensificarea conlucrării în plan 
mai aprofundat, mai nuanțat a diri
gintelui cu fiecare cadru didactic ee- 
predă lâ clasa respectivă. porhincț 
de la cunoașterea mai bună a parti
cularităților psihice și a condițiilor 
de mediu familial, ale fiecărui elev 
in parte. Se are de asemenea în ve
dere promovarea contactelor mai 
frecvente ale școlii cu părinții ele
vilor cu rezultate mai slabe — la in-- 
treprinderi scontîndu-se și pe inter
venția educativă eficientă, construc
tivă a colectivului de muncă din 
care fac parte și părinții respectivi, 
în Vederea prevenirii și combaterii 
mediocrității, a rezultatelor slabe Ia 
învățătură, s-a stabilit de pe acum 
un program coperet de consultații și 
grupe de întrajutorare, în care scop 
sint asigurate și condițiile de desfă
șurare, respectiv 4 cabinete, zilnic, 
cu un orar precis stabilit.

Mihai GRIGOROȘCUȚA 
Ion D. CUCU
Octav GRLMEZA 
corespondenții „Scînteii*

In genere, la film nu se aplaudă (chiar dacă există șl excepții). Pro
iecțiile cinematografice se termină în liniște. Doar chipurile spectatori
lor exprimă — pentru cei cu privirea sagace — ceva, ceva sesizabil $1 
totuși, măcar parțial, misterios, realitatea persistentă ori urma unui 

ecou interior, implicare sau detașare, vibrație prelungită sau răceală. 
Căci tăcerea aceea, care se lasă după „Sfifșit", conține, fără îndoială, 
numeroase trăiri și. totodată, aprecieri.

Filmul românesc Interesează în primul rînd din unghiul calitativ — 
al capacității Iul de „a da seama" despre realitățile contemporane și 
mal ales al resurselor Iui educative.

Avem nevoie de piese și filme în care un loc important să-l de
țină — așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — „acei eroi, mii*  
zeci și sute de mii, care fac totul pentru a asigura înălțarea patriei pe 
noi culmi de progres și civilizație".

Cum comunică filmul cu cel cărora, in principiu, li se adresează ? 
Cum răspunde orizontului aciuai de cultură al publicului ? Ce Impact are 
el în conștiințe, ce ecou poate avea asupra existenței ?

Ne-am adresat, in acest seps. mai multor tineri din București șl din 
țară (unii —• cunoscuți la gala de la Costinești). Le redăm Opiniile.

cut, de asemenea, observații cu privi
re la artificialitate, la tendințe de u- 
niformlzare, vădite in unele filme 
destinate tineretului. „Mă gindesc la 
peliculele pe care le-am văzut In ul
tima vreme. Am o memorie bună și 
totuși, iată. Simt o dificultate in.a le 
diferenția si mai ales in a identifica 
ceva care m-a reținut, m-a urmărit.

în procesele activității Constructive, 
in dezvoltarea (prin comunicare 
umană, ideatică reciprocă) a dragos
tei pentru muncă, a spiritului de 
răspundere, a celui de inițiativă, ca 
și a mîndriei lucrului bine făcut ; de 
asemene;i: complexitatea structurilor 
umane — iată ce aș vrea să întilnesc 
mai des în filmele noastre, în care,

Oameni care înmulțesc drumurile 
cititorilor spre inima cărților

Zi plină tm activitatea 
bibliotecii sătești din 
Bogdăneștt : un simpo
zion pe tem*  „Lectură și 
cultură", o expoziție de 
carte — „valea Trotușu- 
lui in tipăriturile vre
mii". un jurnal vorbit — 
„Trepte în devenirea is
torică a comunei", lin re
cital de poezie patriot!- 
că... Partlclpanți : sute 
die țărani cooperatori, 
mecanizatori, gospodine, 
oameni ai muncii din co
mună ; Invitați, oameni 
de cultură. Se sărbăto
resc 90 de ani de la în
ființarea bibliotecii. Nouă 
decenii de lectură publi
că la Bogdănești. pe va
lea Oituzulud, comună 
care, asemenea tuturor 
localităților patriei, a cu
noscut in ultimele două 
decenii adinei prefaceri 
înnoitoare în viata eco
nomică și Spirituală. „Să
tenii vin ta bibliotecă ea 
la ei acasă, spunea 
Gheorghe A nd pușcă, se
cretarul biroului organi
zației de partid din cadrul 
cooperativei agricole de 
producție. Și aceasta, 
spunem noi, nu numai la 
B-ogdănești, ci în toate 
cele 80 de biblioteci pu
blice din comunele jude
țului. Pentru că, pornind 
de ta necesitatea obiec
tivă a formării șl dezvol
tării conștiinței noi, re
voluționare a maselor, 
bibliotecile sătești, aces
te lăcașuri deținătoare 
de Valori ale culturii si 
științei, desfășoară o rod
nică și susținută activita
te de difuzare a cuvin- 
ttilui tipărit. Prin aceas
ta ele contribuie la pro
cesul de educare a oame
nilor. la dezvoltarea spi
ritului de auitoperfecțio- 
ngre profesională, la în
sușirea de către aceștia a 
progresului tehnioo-ști- 
ințific".

„Beneficiind de spriji
nul concret și îndruma
rea permărientâ ale orga
nelor de partid, ale oort-

riliior local*  de educație 
politică el cultură socia
listă. bibliotiebile noastre 
au devenit tn Ultima Vre
me veritabile centre de 
difezare a culturii — a- 
precia tovarășul Petru 
Enățoaie, președintele 
comitetului județean de 
cultură și educație socia
listă. Ele tșl desfășoară 
activitatea în direcțiile 
prioritare : educarea poli- 
tico-idhologlcă a mase
lor, promovarea adevă
rului despre lume, viață 
și societate. difuzarea

„Președintele Nicolae 
Ceaușescu, făuritorul Ro
mâniei socialiste moder
ne", „Nicolae Ceaușescu 
— erou al păcii". Alte 
acțiuni sînt consacrate 
unor evenimente impor
tante din istoria patriei 
și a luptei partidului 
pentru libertate haționa- 
lă și socială.

Numeroase alte acțiuni 
*u menii rea să Vină In 
sprijinul celor care stu
diază in diferite forme 

, de învățămînt politico- 
ideologic. la cursurile

însemnări din activitatea 
bibliotecilor comunale 

I din județul Bacău

marilor valon ale crea
ției spirituala ale po
porului noAriu. Formele 
prin cafe o tac sînt mul
tiple și divferse".

Intr-adevăr, pentru an
trenarea unui număr tot 
mal mare de oameni, bi
bliotecile sătești organi
zează o garrrâ variată de 
acțiuni : exptinerl, dez
bateri, seri literarii, în- 
t.'îl.’hlri cu activiști de 
.partid șl de stat, cu spe
cialiști șl oameni din 
producție, scriitori, ex
poziții de carte, vitrina 
și rafturi tematice etc. 
Peste tot se acordă pri
oritate difuzării și cu
noașterii aprofundate a 
operelor dă inestimabilă 
valoare teoretică și prac
tică ale secretarului ge
neral al partidului nos
tru. Menționăm ciclurile 
de expuneri șt prezentări 
da cărți care au avut loc 
la bibliotecile din Tîrgu 
Trotuș, Oituz, Ffelegiu. 
Shorten 1, Sascut. Răchi- 
toasâ. Sub generice că 
„Mările realizări ale Epo
cii bîicolae Ceaușescu".

agrozootehnic*  sau la 
universitățile cultural- 
științifice. Este de evi
dențiat, In această direc
ție, activitatea desfășu
rată de bibliotecile din 
Glăvănești. Gînleni. Dof- 
teana. oare, pe lingă ex
puneri și expoziții dft 
cărți, organizează gale de 
filme documentare, seri 
de întrebări și răspunsuri 
pe diferite teme speci
fice ale activității din le- 
giumicultură, viticultură, 
zootehnie etc.

O atenție deosebită o 
acordă bibliotecile sătești 
răspîndirii cunoștințelor 
științifice despre lume și 
viață, combaterii remi
niscențelor mistico-iidea- 
liste. Ita Scorțeni, LuiZi- 
Călugăra, Ghifneș-FăgCt. 
Măgura au fost invitați 
specialiști. din cadrul 
eomplexuilul muzeal ju
dețean. alți oameni dft 
știință cate au abordat în 
fața sătenilor subiecte 
din domeniul biOlOgiri, 
chimiei, astronomiei, cit 
șl referitoare Ia introdu
cerea tehnicii da calcul 
în producția da bunuri

materiale, erjprgia elec
trică și căile de economi
sire a ei. fenomenele 
cosmice deosebite și mul
te altele. Pentru a 6e 
face mai bine înțeleși, 
specialiștii și-au însoțit 
expunerile cil proiecții 
dc diapozitive, filme do
cumentare. expoziții de 
cărți științifice. Șirul 
unor ademenea exemple 
s-ar puii ea continua. To
varășa Varvara Alexes- 
cu. directoarea biblio
tecii județene, ne-a vor
bit despre o altă for
mă prin care bibliotecile 
sătești atrag masele in 
ampla ’ acțiune de difu
zare a cărții — concursul 
județean pentru cea mai 
bună bibliotecă comunală. , 
Aflat la cea de-a 5-a edi
ție. concursul stimulează 
inițiativa colectivelor de 
muncă din bibliotecile 
comunale pentru a se si
tua pe locuri fruntașe în 
propagarea cărții, orga
nizarea fondului de car
te și modul de prezenta
re a acesteia, creșterea 
numărului de cititori etc. 
In cadrul acestui concurs 
sînt integrate șl unele 
manifestări devenite de 
acum tradiționale : „Luna 
cărții 14 sate", „Zilele 
cărții soClâl-politice",
„Decada Cărții românești" 
ș.a. Că urmare, în multe 
comune. ea de pildă 
Luizf-Călugăf*.  Helegiu, 
Oituz, Solbnț, 25—30 la 
sută din numărul Săteni
lor sînt astăzi 'cititori ac
tivi ai bibliotecilor, fie
cărui cititor revenindu-1 
cite 12—15 volume pe an. 
Bibliotecile sătești din 
județul Bacău iși aduc o 
contribuție tot mal mare 
la îmbogățirea vieții spi
rituale, la răspîhdirea in 
mase a cunoștințelor po
litice și Științifice, a ope
relor literare, devenind 
astfel adevărate focare 
dă cultură.
Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scinteii*

SEZONUL UNIFORMELOR ȘCOLARE
La LC.S. „Unirea" tocmai te dis

cuta in C.O.M. stadiul aprovizio
nării cU Uniforme școlare și, mal 
ales, felul în care au fost realizate 
măsurile propuse in Vederea asi
gurării corespunzătoare â popu
lației școlare cu aceste produse. O 
discuție succintă eu Maria Stan, 
directoarea acestui mare magazin, 
este edificatoare in acest sens. 
Practic, ce s-a întreprins pînă la 
ora actuală ? „încă din trimestrul 
II hm început pregătirea fondului 
de marfă. Prin LC.R.T.I. s-a con
tractat întregul sortiment șl la ora 
actuală aU fost livrate în majori
tate aoeste produse. încă din pri
ma decadă a lunii august a-a ac
centuat vinzarea un! formelor șco
lare destinate claselor 1—VIII 
și iX-XIi, inclusiv articole pentru 
pionieri și școlari".

Pentru desfășurarea unul comerț 
civilizat și operativ privind uni
formele școlare, conducerea maga
zinului „unirea" a dispus extinde
rea spațiilor de VlnZBre la etajul I. 
Dincolo de această judicioasă mă» 
stlră, îh Vitrinele interioare âti fost 
puse afișaje care invită copiii, ti
neretul Școlar să șe aprovizioneze 
din timp CU acest sortiment. De 
altfel, panoul de la intrarea în 
magazin este o Vizibilă și mobili
zatoare invitație.

— In cazul în care apaf descom- 
pletărl de numere la uniformele 
școlare, cum procedați ? — o între
băm pe interlocutoarea tldâStfa.

— Sîntem în asa fel organizați, 
de astă dată, incit putem acționa 
operativ în Orice situație care s-ăt 
ivi. nfintr-o strinsA colaborară 
cu furnizorul nostru direct -»> 
I.C.R.T.I.

In această perioadă, conducerea 
magazinului „Unirea" acordă prio
ritate aprovizionării cu uniforme 
școlare. De menționat șî faptul Că 
aici a existat o permanenta preo

confruntă. Și nici pe cel al tînărulUi 
care contribuie la reușitele revolu
ției agrare. în mod deosebit ~ se 
cere mult mai birie cercetată, adin» 
Cită, pătrilfisă personalitatea, tipolo
gia diversă a acestor oameni ăi 
muncii oare, tineri fiind, ău și im
portante probleme de integrare 
socială, de familie. Ar fi O cale Con-

cupare îh ce privește asigurarea 
elevilor cu un sortiment diversi
ficat de ciorapi, încălțăminte, ar
ticole sport.

împreună cU Adrian Derasadurian, 
economistul sectorului confectii-oo- 
pii. străbatem raioanele destinate 
tiihifofmelot școlare. Aliniate He ti-' 
merașe. dispuse tx*  vîrste si ue mă
rimi. departajate pentru băieți și 
fete, uniformele școlare așteaptă, 
parcă împreună cu cumpărătorii, pri
mul semnal al clopoțelului. In raf
turi. cămășile si bluzele de școală 
Sint așezate după aceeași știință a 
Vîrsteldr., Aici domnesc ordinea, in
teresul constant pentru cumpără
tor și dorința ca nici un solicitant 
— Indiferent că e vorba de preșco

lar sau de elevul din Clasa a XII-a 
— să nu Dlece fără uniforma dorită.: 

Preocupări similare privind asi
gurarea din timp cu uniforme șco
lare intîlnim șl la magazinele 
„Cocor",■ „Bucur-Obor", „Victoria", 
„București". „Materna", ca să a- 
ftiifitiffl float ateva did Capitală, șl 
sintem asigurați de factori de 
răspundere din Ministerul Comer
țului Interior că in toate raioanele 
specializate ale marilor magazine 
din îritreaga țară există un fond 
de marfă suficient, care să satis
facă orice solicitare.. Cu ..alte cu
vinte, nici un copil, ificâ din prima 
zi de școală, fără uniformă 1

Marta cțlBLJȘ

Nevoia de actualitate, 
nevoie de autenticitate

Că tinerii reprezintă la noi marea 
majoritate a cinefililor, a spectatori
lor filmului românesc este un lu
cru cert. Pasiunea lor pentru a 7-a 
artă, interesul lor pentru producția 
națiouală slut mai presus de orice 
discuție. Se cuvine să vorbim însă 
mai des. mai elocvent despre un fe
nomen care, iarăși, ne individuali
zează : competența publicului.nostru 
tlnăr.

în acest sens am spune că, deși 
filmele românești cu si desnre tine
ret se bucură de uit remarcabil aflux 
de oublic. nu este cazul să te con
funde creditul acordat acestor peli
cule cu judecata de valoare super
lativă. Rămine. și în aceste ocazii, 
in discuție care este natura satis
facției la care filmul a răspuns 
(chiar dacă cifra frecventării este 
înaltă 1). dacă a satisfăcut așteptă
rile. necesitățile. încrederea cu care 
spectatorii au pășit în sala de cine
matograf.

„Iubim arta noastră cinematogra
fică. dar cit de mult ne iubește ea 
pe noi ? Mergem la film pentru a 
regăsi cu deosebire imagini ale rea
lităților noastre si mai ales dimen

siuni ale universului nostru interior, 
ale întrebărilor care ne frămintă. ale 
dorințelor care ne însuflețesc" — 
iată o afirmație care a revenit cu
rent pe buzele celor cu care am stat 
de vorbă. O dovadă că „efectul O- 
glinzii". de fftnt opțiunea pentru O 
artă realistă, inspirată direct din ac
tualitate. nu exprimă doar simpla 
plăcere a identificării, ci nevoia 
(fundamentală pentru Opera de edi
ficare spirituală a artei) de a se SăSi 
o corespondentă în om sl realitatea 
trăită, de a se stabili punctele de 
comunicare Intre ideal sl realitate.

„O strădanie de a acoperi «arta» 
fenomenelor Vieții si a dominantelor 
idealurilor noastre o strădanie către 
O mai mare deschidere tematică, 
problematică există, fără Îndoială. în 
producțiile românești din ultimii ani. 
Și totuși, nu O dată —* întîlnlnd me
reu cam aceleași tipuri umane, situa
ții și rezolvări, cam aceleași proce
dee cinematografice — ai impresia 
că fie nu s-a mers la -izvor», nu s-au 
captat esențele proaspete, vil. «ine
dite» ale vieții contemporane, fie Că 
cineaștii nu ău sorbit cu «sete» din 
aceste surse" —■ este de părete M. 
Popovic!, economist. Nu e singura 
opinie în aoest sens în care s-au fă

TINERII DESPRE

Eroul tînăr din filmul 
românesc contemporan

m-a îmbogățit sufletește" — mărtu
risește Al. Ștefan, lăcătuș.

„Există o înclinație de a surprin
de Pe tineri fie in ipostaze grave, fie 
prea ilustrative, fie prea demonstra
tive pentru o atitudine exemplară. 
Si o alta. opUsă : tinerii au roluri de 
inși „pitorești" simpatici. Chiar așa : 
hU o dată filmele cu si despre ti
neri par «drăguțe», agreabile. Dar 
este acesta un calificativ accepta
bil (ca dominant) pentru filmele de 
tineret, cind. asa cum se recunoaște 
adesea, generația tînără are un rol 
atît de pregnant în progresul social, 
se afirmă în toata sectoarele acti
vității economico-soci ale. politico, 
cînd «vîrsta tînără» este vîrsta cea 
mal «problematică» ? — se întreabă, 
pe drept cuvînt, C. Birlan, electro
mecanic.

„Relația complexă dintre generații

prea adesea, adulții sînt sfătoși șî ti
nerii — perfecți sau «colorați»* 1 (I. 
Marcu, student).

„Cum se modelează O nouă men
talitate —* în ambianța. în climatul 
mtlncii — care angajează plenăr 
omul — tată o temă generoasă, pe 
care am întîlnit-o și în «Un oaspete 
la cină», și în «Recital în grădina 
de Pitici», si în «Cale liberă», dar 
pe care aș Vrea s-o întilnesc mal 
des și în tratări mai personale. 
Poate greșesc, dar nu prea am vă
zut îh filmele pe care le-am urmă
rit (afirmȘ C. Biran) figurile unor 
oameni simpli și cu deosebire chipul 
tinărului muncitor, situațiile tipice 
cu care acesta (mai alee attihci 
cînd este recent Venit din sat 
la oraș, deci avînd șl proble
me de adaptare la mediu) se

cingătoare de a stimula spiritul de 
abnegație și hotărirea de a munci 
acolo Unde este nevoie, de a învinge 
orice greutăți — tarUCtCrlsfici la 
care se referea, în expunerea sa la 
Congresul al III-lea al educației po
litice și culturii socialiste, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceadșescu".

„Mă bucur foarte mult Cînd 
cineaștii nOștfî își propun să aducă 
în atenție peisajul (fizic), dar mai 
ales cel uman al mărilor șantiere aie 
patriei. Finalizare*  opțiunilor (Să ne 
gîhdim lă „Salutări de lâ Agigeă") 
este, după mine. încă rafă și insufi
cient de concludentă pentru „școala 
morală și civică" a șantierului, pen- 
t.r'u examenele de personalitate uma
nă, de voință, competență, spirit 
colectiv pe care le provoacă" — n*  
spune I. Blaj, inginer.

Fascinația idealului
„In ce măsură ficțiunea a îmbogă

țit realitatea ?“ — iată o întrebare 
surprinzătoare, prin rezonanța ei 
ideatică, pe care a pus-o tînără pro
fesoară Monica Dorobantu după 
proiecția until film artistic la Festi
valul de la Costinești.

Intr-adevăr, arta este chemată să 
propună modeje care să genereze fe
ricite „identificări", superioare imi
tației, să creeze o perspectivă asupra 
existenței, aptă să alimenteze opti
mismul și vocația constructivă, să 
stimuleze în Om noi energii, noi 
etanurl. Exigența realismului se îm
bibă, fe artă, cu' cea a cultivării idea
lității. Un ideal care să apară deo
potrivă fascinant, măreț și tangibil — 
contribuind la procesul aufodepășirii 
umane, la progresul uman. ..Poate 
că filei n-au existat femei de felul 
celor zugrăvite de el ; au răsărit 
după ădea" — spunea Tolstoi refe- 
rindu-se la opera lui Turgheniev.

„M-a impresionat "18 ani. Stop 
cadru» si. iritr-o anumită măsură, și 
«Luminile din larg», tocmai pentru 
că-și propuneau să dezvăluie cău
tările, chipul adevărat, grav, 
profund al adolescenților, punîn- 
du-i să se prezinte, să-și caracte
rizeze tovarășii de generație. De ase
menea. pentru că tabloul rezultat 
sublinia tocmai forța Idealului 
adolescentin, pasiunea pentru studiu 
și muncă, ser'îez’itateă. profunzimea 
aspirației către împlinire, simțul 
responsabilității", spune M. Cîmpean, 
ingiitei’.

„Unii înțeleg idealul artei sub for
ma unor efoi, atît de desăVîrșiti înCîf 
dgvin convenționali sau de nerecu- 
ndscut. Mi-a plăcut, de pildă «Un 
oaspete la cină». Și totuși eroul era 
prea fără reproș. Așa cum fni-au 
plăcut șî «Liceenii» — in care mi s-a 
părut că eXista, totuși, o notă de 
convențional" — e de părere Alexan
dru Ștefan, lăcătuș.

„Geea ce mi s-a părut remarcabil 
în «Liceenii» a fost felul în care a 
Sugerat că, mai ales în adolescență.

omul pendulează, firesc, între reali
tate și vis. Și că, uneori, tocmai 
capacitatea de a visa ește un in
strument pentru transformarea lu
mii, pentru Înfrumusețarea vieții" — 
spune A. Popișteanu, dldv.

„Consider «Pădureanca», ecrani
zarea după Ion Slavici inclusă pe 
afișul galei de la Costinești, drept d 
realizare ce ne poate reprezenta cu 
strălucire în fața lumii prin calita
tea artistică impresionantă și prin 
vigoarea mesajului umanist. In acest 
film puternic, spectatorii sint în
demnați la reflecție tocmai în legă
tură cu factorii care influențează 
idealul. Cred că o sursă a valorii 
filmului nostru este tocmai apelul la 
scenariști de valoare, la opera lite
rară consacrată a unbr scriitori con
temporani apreciați" — arată M. 
Crivăț, tehnician.

„Mi-a plăcut filmul «Promisiuni» 
pentru pregnanța artistică prifi care 
evidenția universul moral al cuplului 
tînăr, al familiei. t)ar multe alte 
filme nu iți stîrnesc nici o atitu
dine, te lasă indiferent, n-au ecou 
spiritual. Și aceasta — din lipsa Ofi- 
ginal’ită.ții și reliefului, a percutantei 
mesajului" — este părerea lui V. 
Găipă, frezor.

„De ce filmele despre tineri ră- 
min «felii de Viață» descriptive, reu
șesc atît de far să se instituie în 
metafore cinematografice cu o mai 
mare forță de a incita la reflecție ?" 
— se întreba, în cadrul discuției, tot 
M. Crivăț.

Corisiderăm că aceasta poate fl o 
întrebare-cheie centru arta actoru
lui, regizorului, operatorului și. nu 
în ultimul rînd, a scenaristului fil
mului dă actualitate. Caracterul mai 
„angajant" al creației lor, la care 
făcea apel, în expunerea sa, secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privește și efor
tul de a conferi valoare, forță ar
tistică mesajului, de a conferi vibra
ții emoționale filmelor românești. 
Numai așa ecoul e cel cuvenit, 
numai așa felul educativ urmărit 
poate fi atins cu adevărat.

Natalia STANCU

cultu.il
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încheierea vizitei oficiale de prietenie in țara noastră 
a președintelui Republicii Kenya, Daniel Toroitich arap Moi

COMUNICAT COMUN
L» invitația țnwedlntalui Republi

cii Socialiste România, tovarășul 
Niodae Ceaușescu. președintele Re
publicii Kenya. Daniel Toroitich 
arap Moi. a efectuat o vizită oficială 
de prietenie în Republica Socialistă 
România. în perioada 8—10 «septem
brie 1887.

înaltul oaspete si persoanele oare 
l-au insotit au vizitat obiective eco
nomice si social-culturale din Capi
tală.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
si președintele Republicii Kenya. 
Daniel Toroitich arap Moi. au pur
tat convorbiri oficiale, desfășurate 
într-o atmosferă de caldă prietenie 
Si înțelegere reciprocă.

în cadrul convorbirilor purtate, 
președintele României si președin
tele Kenyei s-au informat reciproc 
asupra preocupărilor actuale privind 
dezvoltarea țărilor lor. au procedat 
la analiza căilor si mijloacelor de 
dezvoltare în continuare a colaboră
rii româno-kenyene si au examinat 
principalele probleme ale vieții in
ternaționale oontemporane.

I
Președintele Nicolae Ceausescu si 

președintele Daniel Toroitich arap 
Moi au exprimat satisfacția pentru 
rezultatele pozitive obținute oină în 
prezent în dezvoltarea raporturilor 
dintre cele două țări și au reafirmat 
dorința de a întări în continuare 
relațiile bilaterale în domeniile po
litic. economic, cultural si științific, 
precum și în alte sectoare de interes 
comun.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Kenya au reafirmat atașamentul 
țărilor lor tată de respectarea in 
relațiile lor bilaterale și internațio
nale a principiilor deplinei egalități 
în drepturi, independentei și suve
ranității naționale, integrității teri
toriale. neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc, nere- 
curgerii la forță sau la amenințarea 
cu forța, dreptului fiecărui popor de 
a se dezvolta liber și independent, 
potrivit propriei voințe, fără nici un 
amestec din afară.

Evidențiind importanta relațiilor 
onomice pentru dezvoltarea de 

ansamblu a cooperării dintre cele 
două țări, președintele României și 
președintele Kenyei au subliniat că 
această cooperare trebuie să se des
fășoare pe baza luării in considerare 
a priorităților țărilor lor în dezvol
tarea economică si socială. Președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Daniel Toroitich arap Moi au 
convenit să se acționeze pentru 
creșterea schimburilor și dezvoltarea 
cooperării in domeniile industriei, 
agriculturii, mineritului și geologiei, 
precum Si în alte sectoare de interes 
reciproc. S-a convenit ca ministe
rele, organele si organizațiile de 
specialitate din cele două țări 6ă 
întreprindă măsuri concrete în di
recția realizării acțiunilor de coope
rare $i schimburi fată de care s-a 
constatat interes de ambele Părți.

Președintele Republicii Socialiste 
România si președintele Republicii 
Kenya au hotărit ca, pe baza acor
dului comercial încheiat între cele 
două state, să ia ființă' și să-și 
înceapă activitatea. într-un viitor cit 
mai apropiat. Comisia mixtă de 
cooperare economică.

Cu prilejul vizitei a fost semnat 
Acordul-program privind dezvoltarea 
pe termen lung a cooperării econo
mice și tehnice și a schimburilor 
comerciale între Republica Socialistă 
România si Republica Kenya.

II
In cadrul convorbirilor privind si

tuația internațională actuală, pre
ședintele Nioolae Ceaușescu șl pre
ședintele Daniel Toroitich arap Moi 
au constatat cu satisfacție conver
genta sau marea apropiere a punc
telor de vedere asupra principalelor 

probleme cu oare se confruntă ocne- 
iiirâa.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Kenya au apreciat, cu îngrijorare, 
că situația internațională actuală 
continuă să fie deosebit de gravă și 
complexă. îndeosebi ca urmare a in
tensificării cursei înarmărilor șt a 
acumulării unor uriașe cantități de 
arme, in special de arme nucleare. 
S-a subliniat că In etapa actuală 
s-a ajuns la situația intolerabilă 
cînd se risipesc resurse imense pen
tru înarmări, în timp ce în lume 
există numeroase probleme economi
ce și sociale nesoluționate.

Relevind creșterea necontenită a 
încordării, izbucnirea de noi con
flicte care pot duce la un nou război 
mondial, care s-ar transforma ine
vitabil lntr-o catastrofă nucleară, 
președinții României și Kenyei au 
apreciat că problema fundamentală 
a epocii noastre o constituie oprirea 
hotărîtă a cursei înarmărilor. în pri
mul rind a înarmărilor nucleare, 
eliminarea cu desăvlrșire a armelor 
nucleare, reducerea radicală a ar
melor convenționale și a cheltuieli
lor militare.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Kenya s-au pronunțat pentru înfăp
tuirea în practică a unui program 
complex de dezarmare, în centrul 
căruia să se afle eliminarea armelor 
nucleare și care să cuprindă, tot
odată. reducerea armamentelor con
venționale, a efectivelor și cheltuie
lilor militare.

Președintele Daniel Toroitich arap 
Moi a dat o înaltă apreciere iniția
tivei președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind reducerea în mod unilateral 
de către România cu 5 la sută a ar
mamentelor, efectfvelor și cheltuieli
lor militare si a subliniat că această 
măsură reprezintă un exemplu con
cret al eforturilor României in di
recția obținerii unor progrese reale 
pe calea dezarmării.

Președintele României și pre
ședintele Kenyei. subliniind inter
dependența care există intre dezar
mare și dezvoltare, au apreciat oă 
prin reducerea armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare s-ar 
elibera importante mijloace umane, 
financiare și materiale care ar putea 
fi utilizate pentru nevoile dezvoltă
rii economico-sociale ale omenirii, in 
special pentru sprijinirea eforturilor 
țărilor in curs de dezvoltare.

România și Kenya se pronunță 
pentru folosirea spațiului cosmic 
numai în scopuri pașnice și pentru 
realizarea unui acord corespunzător 
privind interzicerea militarizării 
Cosmosului.

Președintele României și președin
tele Kenyei și-au exprimat speranța 
că la reuniunea general-europeană 
de la Viena pentru securitate și coo
perare în Europa se vor obține re
zultate care să determine progrese 
pe calea înfăptuirii dezarmării Șt 
Întăririi încrederii, a cauzei gene
rale a colaborării între toate sta
tele participante.

Analizînd situația din Africa, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia și președintele Republicii Ke
nya au evidențiat realizările obți
nute de popoarele africane în lupta 
pentru libertate și independentă na
țională și pentru dezvoltarea lor e- 
conomică și socială și au exprimat, 
totodată, îngrijorarea față de conti
nuarea amestecului străin in trebu
rile interne ale țărilor africane. Re- 
liefîndu-se dificultățile prin care 
trec țările africane, ca urmare a cri
zei economice mondiale agravate de 
povara datoriilor externe, s-a subli
niat necesitatea unor acțiuni efi
ciente. la nivel național si interna
țional. pentru depășirea acestor 
greutăți, pentru progresul lor eco
nomic și social. 

Reafirmind solidaritatea popoare
lor lor cu lupta popoarelor africane 
pentru lichidarea totală a colonia
lismului. pentru apărarea și consoli
darea independenței naționale, pen
tru dezvoltarea economică și socială

dp sine stătătoare, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Daniel Toroitich arap Moi au con
damnat cu toată fermitatea actele 
agresive ale Africii de Sud împotri
va statelor independente vecine, po
litica rasistă de apartheid, măsurile 
de represiune ale autorităților de la 
Pretoria împotriva populației majo
ritare din această, țară.

Exprimind sprijinul activ al țări
lor lor față de lupta dreaptă a po
porului namibian. sub conducerea 
S.W.A.P.O.. unicul său reprezentant 
legitim, pentru dobîndirea indepen
denței naționale, conducătorii celor 
două state s-au pronunțat pentru 
intensificarea eforturilor pe plan in
ternațional în vederea realizării in
dependenței Namibiei pe baza apli
cării neintirziate a rezoluțiilor Or
ganizației Națiunilor Unite.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Kenya consideră că o pace globală, 
justă și durabilă în Orientul Mijlo
ciu trebuie să se bazeze pe retrage
rea Israelului din teritoriile arabe 
ocupate în urma războiului din 1967, 
pe recunoașterea dreptului poporu
lui palestinian la autodeterminare și 
crearea unui stat propriu, pe ga
rantarea independenței și suverani
tății tuturor statelor din zonă, inclu
siv a Israelului.

Apreciind că în prezent există 
premise favorabile de a se ajunge 
prin negocieri la o nare trainică și 
justă in Orientul Mijlociu, președin
ții celor1 două state s-au pronunțat 
in favoarea convocării unei confe
rințe internaționale, sub egida 
O.N.U., la care să participe toate 
părțile interesate, inclusiv O.E.P., 
singurul reprezentant legitim al po
porului palestinian. Israelul, precum 
și membrii permanenți ai Consiliu
lui de Securitate a] O.N.U.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Daniel Toroitich arap 
Moi. exprimind îngrijorarea în le
gătură cu situația gravă creată de 
conflictul dintre Iran și Irak, s-au 
pronunțat pentru încetarea războiu
lui și pentru soluționarea prin tra
tative a tuturor problemelor dintre 
cele două țări. A fost exprimat spri
jinul față de recenta rezoluție a 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
și față de misiunea secretarului ge
neral al O.N.U. în regiune.

Exprimind preocuparea față de 
înrăutățirea situației economice mon
diale care afectează îndeosebi situația 
țărilor în curs de dezvoltare, pre
ședintele României și președintele 
Kenyei au reliefat că amnlificarea 
contradicției dintre țările bogate și 
cele sărace tinde să devină cea mai 
puternică contradicție a epocii con
temporane.

S-a exprimat părerea comună că 
lichidarea subdezvoltării și instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale reprezintă o cerință im
perativă pentru asigurarea păcii și 
securității internaționale.

România și Kenya se pronunță 
pentru convocarea unei conferințe 
speciale. în cadrul O.N.U.. la care să 

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Părăsind frumoasa dumneavoastră țară doresc să vă adresez încă o dată 

sincera mea recunoștință dumneavoastră personal, iar. prin dumneavoastră, 
guvernului și poporului român, pentru primirea daldă și ospitalitatea ge
neroasă cu care am fost intimpinați eu și delegația mea incă de la sosirea 
noastră în capitala țării dumneavoastră, București.

Plec din București cu impresii plăcute despre convorbirile folositoare ne 
care le-am avut, despre ospitalitatea caldă a oamenilor cu care ne-am intil- 
nit. Sint încredințat că. în urma scurtei noastre vizite, excelentele relații 
dintre România și Kenya se vor întări, iar legăturile dintre popoarele noas
tre vor ti tot mai strînse.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa urări de multă sănătate și feri
cire, de prosperitate continuă poporului român.

DANIEL TOROITICH ARAP MOI
Președintele Republicii Kenya

participe in condiții de egalitate atit 
țările în curs de dezvoltare, cit $1 
țările dezvoltate, în vederea soluțio
nării globale a problemelor subdez
voltării, inclusiv a problemelor da
toriilor externe.

Cele două țări militează pentru 
întărirea unității și colaborării din
tre țările în curs de dezvoltare pe 
baza principiilor respectării indepen
denței și suveranității, a lărgirii for
melor de cooperare în condițiile 
avantajului reciproc.

Președinții celor două state apre
ciază că sînt necesare măsuri ferme 
pentru găsirea unei soluții globale, 
politico-economice, a problemei da
toriei externe a țărilor in curs de 
dezvoltare, pe baza unor criterii care 
să țină seama de nivelul de dez
voltare al țărilor debitoare, precum 
și a modalităților practice de redu
cere și stabilizare a dobînzilor, care 
să permită acordarea de noi credite 
țărilor in curs de dezvoltare în con
diții avantajoase.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Daniel Toroitich arap 
Moi consideră că problemele com
plexe care confruntă omenirea im
pun participarea activă la viața in
ternațională a tuturor statelor, indi
ferent de mărimea lor.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Renublicjf 
Kenya au evidențiat importanța și 
rolul pozitiv al mișcării de nealiniere 
în soluționarea problemelor lumii 
contemporane, în afirmarea unei po
litici noi, de libertate și indepen
dență și au apreciat semnificația ho- 
tăririlor adnotate de Conferința de la 
Harare a șefilor de stat sau guvern 
din țările nealiniate.

România și Kenya consideră că 
Organizația Națiunilor Unite este 
forul internațional cel mai potrivit 
pentru dezbaterea democratică și so
luționarea problemelor lumii contem
porane și se pronunță pentru creș
terea rolului O.N.U., al altor orga
nisme internaționale.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Kenya și-au exnrimat satisfacția de
plină pentru întilnirea la nivel înalt 
româno-kenyană, încredințați că a- 
cfeasta reorezintă o valoroasă contri
buție la dezvoltarea raporturilor din
tre Cele două țări, în interesul reci
proc. * *

• B. D. intră In acțiune : GRIVITA 
(17 08 58) — 9! 11.15; 13.30; 15.45: 18; 20
• Pădurea de fagi : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9: 11,15: 13.30; 15,45; 18; 20
• A doua variantă : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) - 15: 17; 19
• Anotimpul iubirii : COTROCENI 
(49 48 48) — 15: 17; 19
• B. D. la munte și la mare : CIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11: 13; 15; 17.15 
19.30
• Secretul lui Bacchus : PACEA 
(71 30 85) — 9: 11: 13: 15; 17; 19
• Iubire, Iubirea mea G.ZIÎele filmu

Președintele Republicii Kenya, 
Daniel Toroitich arap Moi, a expri
mat , calde mulțumiri președintelui 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, precum 
și nonorului român prieten centru 
ospitalitatea și primirea deosebită de 
care s-a bucurat în timnul vizitei.

Președintele ReDublicii Kenya, Da
niel Toroitich arao Moi, a adre
sat președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășei Elena 
Ceaușescu invitația să efectueze o 
vizită oficială de nrietenie in Re
publica Kenya. Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere, data vizitei ur- 

mînd a fi convenită pe cale diplo
matică.

București, 9 septembrie 1981.

Lucrările sesiunii Comisiei 
guvernamentale 
româno-chineze

de colaborare economică 
si tehnică5

Joi S-au încheiat la București lu
crările sesiunii Comisiei guverna
mentale româno-chineze de colabo
rare economică și tehnică.

A fost examinată evoluția relați
ilor economice dintre Români# și 
China, fiind stabilite. în spiritul în
țelegerilor și hotărîtilor convenite cu 
prilejul dialogului româno-chinez la 
nivel înalt, noi măsuri și căî menite 
să conducă la dezvoltarea, in conti
nuare. a colaborării și cooperării 
economice și tehnico-științifice in 
domenii de interes reciproc. Pornind 
de la dorința comună de a lărgi și 
diversifica schimburile reciproce dc 
mărfuri, potrivit posibilităților pe 
care Ie oferă economiile in plină dez
voltare și modernizare ale celor 
două țări, s-au stabilit măsuri pentru 
intensificarea cooperării in domeni
ile industriei extractive, construcți
ilor de mașini, electronicii și electro
tehnicii. industriei ușoare, alimenta
re, lemnului și materialelor de con
strucție.

La încheierea lucrărilor, președin
ții oelor două părți în comisie — 
tovarășul Ion Dincă, prim viceprim- 
ministru al guvernului, și tovarășul 
Lu Dong, președintele Comitetului 
de Stat pentru Economie al R.P. 
Chineze — au semnat protocolul 
'sesiunii.

★
In timpul șederii In țara noastră, 

delegația chineză a vizitat obiective 
economice din Capitală și din ju
dețele Argeș, Brașov, Prahova și 
Constanța, (Agerpree)

fZilele filmului 
coreean"

Cu ocazia celei de-a 39-a aniver
sări a proclamării Republicii Popu
lare Democrate Coreene, la cinema
tograful „Studio" din Capitală au 
început, joi, „Zilele filmului core
ean". A fost prezentat lung-metrajul 
artistic „Vise și fantezie".

La spectacolul de gală au luat par
te membri ai conducerii Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste. Mi
nisterului Afacerilor Externe. Aso
ciației de prietenie româno-ooreeană, 
oameni de artă și cultură.

Au fost prezenți Zo Iăng Ouk, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești. șefi de misiuni diplomatice 
acreditați in țara noastră.

(Agerpres)

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Vlăța economică
20,30 în lumina orientărilor și sarcini

lor subliniate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Congresul
educației politice și culturii socia
liste • în prim-planul creației li- 
terar-artistice : Epopeea transfor
mării revoluționare a patriei. 
(Documentar color)

20,45 Sub tricolor, sub ro$u steag. Ver
suri și cîntece patriotice, revolu
ționare (color)

20,55 Cadran mondial • România șl 
problemele lumii contemporane. 
Cosmosul și indivizibilitatea păcii

21,10 Seria] științific : Avehtura cu
noașterii. Episodul 12 (color)

21,35 Laureați ai Festivalului național 
„Cîntarea Român’ei Iubirea 
mea, pămîntul românesc — Muzi
că ușoară (color)

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

vremea
-i ....î—
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 11 ‘septembrie, ora 21 — 
14 septembrie, ora 21. In țară : Vre
mea va fl predominant frumoasă în 
prima parte a intervalului, apoi va 
deveni in general instabilă in regiu
nile nordice si estice. Cerul va fi va
riabil. mal mult noros tn a doua 
parte a intervalului in nordul, cen
trul și estul tării. Vor cădea ploi 
locale, care vor avea șl caracter de 
aversă în a doua parte a intervalu
lui în nordul și estul tării. In cele
lalte regiuni, ploi cu totul izolate. 
Vlntul va sufla slab pină la moderat, 
cu unele Intensificări la sflrșltul in
tervalului în estul tării din sector 
nordic cu viteze pină Ia 55 kilometri 
pe oră. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse In general Intre 5 și 15 gra
de. cele maxime. In scădere In ultima 
zl, vor fl cuprinse Intre 18 și 28 de 
grade In primele zile si Intre 18 și 25 
de grade în ultima zi.

A apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU 
Cuvîntare la Consfătuirea cu activul 

de partid și cadrele de bază 
din agricultură

— 2 septembrie 1987 —
EDITURA POLITICA

DIH VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI
P. C. DIN VENEZUELA

IN FAVOAREA UNUI FRONI LARG M FORTHOR 
DEMOCRATICE

Intr-un articol publicat recent, Jesus Faria, președintele P.C. din 
Venezuela, prezintă orientările principale ale partidului în viața poli
tică actuală a tării, subliniind preocuparea pentru realizarea unui larg 
front al forțelor democratice.

„Partidul Comunist din Venezue
la, avangardă a mișcării muncito
rești din țară, apără cu consecvență 
și hotărire interesele stringente ale 
maselor de oameni ai muncii, ae 
pronunță împotriva exploatării și 
asupririi. Sîntem fideli marxism-le- 
niniamului. care indică lumii munci
toare calea spre edificarea societății 
socialiste și comuniste bazate pe 
muncă, pe repartizarea justă a bu
nurilor sociale, pe o democrație 
reală, pe libertate și progres" — a- 
rată președintele P.C. din Venezuela.

„Lupta P.C. din Venezuela pentru 
eliberarea economică, pentru o de
mocrație reală si un viitor luminos 
al țării are un caracter cu adevărat 
antiimoerialist. Situația din țara 
noastră se caracterizează în prezent 
prin adîncinea crizei. Acțiunile cercu
rilor guvernamentale urmăresc să 
arunce consecințele crizei pe umerii 
oamenilor muncii si ai întregului 
popor. Sint stimulate în mod fățiș 

I monopolurile străine si locale. Si- 
I tuația se agravează datorită scăde

rii prețului la petrol. Monopolurile 
străine și locale continuă să 6ooată 
capitaluri din tară și să transfere în 
străinătate uriașe sume în dolari, să 
exploateze tara noastră, găsind în 
acest scop noi forme și metode.

AJături de înrăutățirea situației 
interne șl. în majoritatea cazurilor, 
ca urmare a ei. in societate se în
registrează un proces alarmant de 
accentuare a represiunilor poliție
nești și militare. Toate acestea de
termină partidul comunist 6ă-si in
tensifice activitatea pentru crearea 
unui front larg, care să apere cu 
hotărire libertățile democratice.

Programul partidului comunist por
nește de la premisa că domina
ției monopolurilor îi poate pune 
capăt numai un guvern anttimpe- 
rialist, care să exprime interesele 
clașei muncitoare si țărănimii mun
citoare — masa de bază a poporului 
muncitor —. în jurul căreia se pot 
uni. si păturile mijlocii, studenții, 
oamenii de știință si tehnicienii, lu
crătorii de pe tărîmul culturii și 
ariei, proprietarii mici și mijlocii.

Politica noastră este clară : resur
sele tării trebuie folosite spre bine
le poporului. Comuniștii încearcă 
să obțină reducerea preturilor, scă
derea inflației, lichidarea șomajului, 
cer să se acorde o mai mare aten
ție dezvoltării construcțiilor de lo
cuințe și agriculturii.

Una din sarcini prevede punerea 
sectorului de stat al economiei in 
slujba societății, folosirea in mod 
corespunzător a posibilităților pro
prietarilor mici și mijlocii. Clasa 
muncitoare trebuie să devină baza 
aljanței largi a oamenilor muncii, 
care militează pentru progresul so
cial și independenta tărti. Dușmanul 
principal al transformărilor din so
cietatea venezueleană il reprezintă 
in primul rînd imperialismul și mo
nopolurile naționale si transnaționa
le dependente de el.

Criza sistemului monopolist de 
stat al capitalismului 6e manifestă 
in toate sferele vieții social-politice 
din tară. Clasa muncitoare și pătu
rile mijlocii și-au intensificat lupta. 
Sarcina centrală a Partidului Comu
nist o constituie Întărirea legăturilor 
sale. Clasele dominante organi
zează ofensiva împotriva drepturilor 
oamenilor muncii, ale întregului 
popor.

Plenara a treia a C.C. al P.C. din 
Venezuela, care a analizat situația 
creată în tară, a chemat membrii 
de partid să caute forme concrete de 
înfăptuire a planului nostru politic 
cu privire Ia realizarea unității 
largi a forțelor democratice din 
țară. Partidul comunist apreciază că 
unirea forțelor democratice din țară 
intr-un front larg poate avea loc pe 
baza următoarelor premise și teze 
politice programatice : folosirea re
surselor economice cheltuite pentru 
rambursarea datoriei externe in 
vederea rezolvării problemelor so- 
cial-economice ale tării, apărării și 
întăririi marilor întreprinderi de 
stat ', lupta pentru repartizarea justă 
a bogățiilor naturale, pentru instau
rarea unei noi ordini economice 
țnondiale, pentru dezarmare gene
rală și totală, pentru pace : promo
varea unei politici independente pe 
piața O.P.E.C. șl dezvoltarea agri
culturii. ceea oe ar urma să con
tribuie la diversificarea economiei 
VenezueleL Printre aceste nrevederi 
programatice mai figurează necesi
tatea democratizării instituțiilor de 
stat și sociale, adoptarea de măsuri 
impotriva criminalității si corupției, 
desfășurarea unei politiei externe 
suverane, solidaritatea eu toate po
poarele care luptă impotriva asu
pririi, lărgirea legăturilor cu țările 
socialiste.

Succesul politicii noastre — se 
spune in articol — presupune 
din partea comuniștilor întări
rea permanentă a rindurilor partidu
lui. consolidarea legăturilor organi
ce cu masele, dorința de a eprijini 
cererile juste ale oamenilor muncii. 
Declarăm că pentru noi. comuniștii, 
unitatea este o problemă principială, 
nu numai o lozincă electorală, ci și 
o preocupare cotidiană, că politica 
noastră antiimperialistă șj antimono- 
polistă deschide calea spre soluțio
narea contradicțiilor cardinale ale 
societății venezuelene, a sarcinilor 
mișcării revoluționare din tara 
noastră tn etapa actuală.

La Congresul aî VH-lea al parti
dului — se subliniază in continuare 
— ne-am analizat in mod autocritic 
munca, activitatea organizatorică Si 
legăturile partidului cu masele. Au 
fost trase concluzii practice pentru 
eliminarea lipsurilor, a fost trasată 
sarcina unei mai mari preocupări 
fată de membrii de partid, de cadre.

P.C. din Venezuela este 6 organi
zație care stimulează confruntarea 
diferitelor puncte de vedere pentru 
a ajunge la concluzii, juste; • Fie
care membru ai partidului nostru 
are dreptul deplin la libertatea de 
opinie. In același timp, respectăm 
cu strictețe principiile, normele și 
metodele de bază ale muncii de 
partid : oentralismul democratic, uni
tatea structurală, . politică și ideo
logică largă, respingerea categorică 
a fracțiunilor sau grupărilor. în
făptuirea consecventă a liniei poli
tice adoptate.

Porțile organizației noastre sînt 
deschise tuturor cetățenilor din tara 
noastră care, recunoscând programul 
și statutul partidului comunist, do
resc să contribuie la activitatea sa 
și la prosperitatea poporului very - 
zuelean. Partidul își reafirmă hotă
rârea de a oontinua să meargă pe 
drumul său. de a conduce lupta 
antiimperialistă si antioligarhică din 
Venezuela" — se anată in încheierea 
articolului.

VA INFORMAM DESPRE.

Prima linie de tramvai la Brașov
într-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, se

cretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, Comitetul județean Brașov al P.C.R. raportează că 
zilele acestea în municipiul Brașov a fost dată în folosință — cu un an 
mai devreme — prima linie de tramvai, obiectiv social-economic de o 
importantă deosebită în viața acestui puternic centru industrial și mun
citoresc al tării.

Noua linie de tramvai, avind o lungime de 6.7 km. leagă puternicele 
platforme industriale și marile cartiere muncitorești ale Întreprinderilor 
de autocamioane, de tractoare, „Rulmentul". „Hidromecanica". „Mecanică" 
nr. 2, unelte si scule, combinatul de prelucrare a lemnului.

Eveniment memorabil în viața 
Brașovului. Pe 4 din arterele cu 
circulația cea mal intensă a muni- 
cioiului — bulevardele Saturn. 
Vlahuță, Gării și str. 13 Decembrie 
— si-a făcut ieri, 10 septembrie, a- 
naritia un nou miiloc de transport: 
tramvaiul. In prima etapă, el va 
lega două din marile zone indus
trial# si locuibile ale Brașovului — 
zona de nord, formată din puter- 
nice’e unități industriale ca „Trac
torul", „Rulmentul", stația de că
lători C.F.R., cartierul „Tractorul", 
st zona de sud-est, formată și ea 
din mari unități economioe ca în
treprinderea de autocamioane, 
„Metrom". cartierul „Steagul Roșu", 
cel mat mare dintre cartierele ridi
cate in anii noștri, care singur nu
mără tot atîtia locuitori ciți nu
măra întregul oraș in 1948. Pe a- 
ceastă linie de tramvai vor circula, 
pină la finele anului, un număr 
de 12 trenuri, dintre care 8 cu cite 
patru vagoane si 4 cu,, cite două.

Poate n-am insista asupra aces
tui eveniment din viata orașului 
de la poalele Timpei, deoarece ase
menea lucrări se execută și in alte 
centre urbane ale țării, dar o fa
cem totuși pentru că realizarea li
niei de tramvai, a depoului și a 
celor două substațli de redresare 

a însemnat o izbindă cu largi sem- 
nificații. Pusă alături de cea reali
zată cu un an in urmă, și anume 
executarea aducțiunii de apă Prej- 
mer—Brașov, lucrare Încheiată și 
ea intr-un timp record (s-a reali
zat in numai 6 luni față de un an 
și 6 luni cit era prevăzut), reflectă 
capacitatea puternicului potențial 
creator al municipiului Brașov, 
însușirile organizatorice ale cadre
lor tehnice și de conducere de a 
rezolva probleme legate de îmbu
nătățirea nivelului de viață al oa
menilor muncii.

Este o importantă realizare pe 
care brașovenii o închină apropia
tei Conferințe Naționale a partidu
lui. Se cuvine subliniat faptul că 
organele de partid județean și mu
nicipal au reușit, la fel ca și la 
aducțiunea de apă Prejmer—Bra
șov. să asigure o largă mobilizare 
de forte, să pună in valoare price
perea și talentul acestora. Să ar
gumentăm. Lucrările de execuție 
s-au desfășurat concomitent cu 
oele de proiectare, asisturindu-se 
încă din primul moment un start 
bun si un ritm Înalt de muncă. 
Demn de menționat este si faptul 
că lucrările, atit oele auxiliare, cit 
și cele de bază, au fost efectuate 
numai de către brașoveni, printre 

care prestigioasele rolective de 
muncă ale Antreprizei de construc
ții. montaj si reparații căi ferate, 
I-A-C.I.M. și altele. Ele au fost per
manent susținute de celelalte co
lective de oameni ai muncii din 
marile unități constructoare de 
mașini sau de materiale de con
strucții. înalta competentă și spi
ritul de inițiativă ale cadrelor, în- 
cepind cu cele ale proiectanților, 
constructorilor și instalatorilor și 
terminînd cu cele ale organelor 
locale de partid și de stat, au per
mis să fie rezolvate și probleme 
care păreau pentru moment inso
lubile, mai ales în domeniul asi
gurării unor materiale care nici 
măcar nu erau contractate. Două, 
dar nu și singurele, exemple: unul 
din furnizori a comunicat că nu 
mai poate executa clemele de prin
dere a firului de cale. în mai 
puțin de 24 de ore s-au găsit so
luții ca acestea să fie executate, 
intr-un timp record, pe plan local. 
Sau, din lipsa de cupru, unul din
tre furnizori nu putea executa o 
parte din subansamble (deoarece 
brașovenii nu erau prinși in pla
nul unității respective pe acest an). 
S-a găsit și aici soluția. Au fost 
recuperate, cu aportul întreprin
derilor și al populației, 54 tone 
materiale refolosibile din cupru, 
care au rezolvat problema.

In prezent, constructorii primei 
linii de tramvai din Brașov se 
pregătesc pentru atacarea, bine
înțeles cu un an mai devreme, 
a lucrărilor prevăzute in a doua 
etapă.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii”

BRĂILA : Acțiuni 
de gospodărire 
și înfrumusețare 

a localităților
Făeînd dovada înaltului spirit 

civic, zeci de mii de brăileni au 
efectuat în acest an sute de mii 
de ore muncă patriotică. Bilanțul 
consemnează lucrări de repa
rații și întreținere a 2,5 milioane 
mp de străzi și trotuare, 570 km șo
sele și drumuri naționale, județene 
și comunale, întreținerea a 740 hec
tare de parcuri, spații și zone verzi, 
repararea de baze sportive, amena
jarea de locuri de joacă pentru 
copii etc. Valoarea lucrărilor 
edilitar-gospodărești și de înfrumu
sețare. executate de la inoeputul 
anului și pină in prezent, se ridică 
la peste 320 milioane lei. (Candia.no 
Priceputu).

ALBA : Blocuri de locuințe 
in comune

In comunele județului, alături de 
edificiile publice înălțate tn anii 
construcției socialiste — școli, ma
gazine universale, dispensare uma
ne, cămine culturale — continuă să 
se ridice noi blocuri de locuințe, 
în perioada care a trecut din acest 
an. au fost construite și date în 
folosință blocuri de locuințe in co
munele Beiuș. Vințu de Jos. Săl- 
ciua, Posaga, Mogoș. Ocoliș, Bistra. 
Numai tn comuna Teiuș se vor con
strui în acest an blocuri cu 65 
apartamente. Pe ansamblul județu
lui. se vor realiza in mediul rural 
185 apartamente. Majoritatea noilor 
blocuri sint prevăzute la parter cu 
spații comerciale și unități presta
toare de servicii. (Ștefan Dinică).

Campionatele mondiale de haltere
ANDREI SOCACI - MEDALIE DE BRONZ LA STILUL ARUNCAT, 

CATEGORIA 75 KG
La Campionatele mondiale de 

haltere de la Ostrava. în limitele 
categoriei 75 kg. sportivul român 
Andrei Socaci a obtinut medalia de 
bronz la stilul aruncat cu rezultatul 
de 200 kg. fiind precedat de concu- 
renții bulgari Borislav Ghidikov —

★
FOTBAL. Și Dinamo a învins ieri 

în deplasare. In cadrul etapei a 4-a 
a Campionatului diviziei A la fotbal 
s-au intîlnit joi, la Moreni, forma
ția locală Flacăra și Dinamo Bucu
rești. Partida s-a încheiat cu scorul 
de 1—0 (0—0) în favoarea oaspeților, 
unicul gol fiind înscris de Cămătarii, 
în minutul 70.

După 4 etape, Steaua și Dinamo 
sînt singurele echipe care au acu
mulat maximum de puncte.

teatre
• Teatrul Național (14 7171. Mia 
Mare) : loneștii — 18.30 ; (sala Ate
lier) : Autograf — 19
• Filarmonica ..George Enescu" 
(15 68 75. Ateneul Roman) : „ZUele 
culturii sovietice in Republica Socia
listă România", Orchestra de came
ră „VIRTUOZII DIN MOSCOVA". 
Dirijor : Vladimir Spivakov. Soliști : 
Vladimir Spivakov — vioară, Araksia 
Davtlan — soprană — 19
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei. 11 95 44) : Dia
loguri — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Bă- 
trlna șl hoțul — 19
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Bărbierul din Sevilla — 19
• Teatru] satiric-muzlcal ,.C. Tăna-

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

207,500 kg și Aleksandr Varbanov — 
205 kg.

La totalul odor două stiluri, vic
toria a revenit Iui B. Ghidikov — 
375 kg. urmat de A. Varbanov — 
365 kg și tngo Steinhofel (R.D. Ger
mană) — 345 kg.

★
JUDO. Șala din cadrul complexu

lui „33 August" din Capitală va 
găzdui la sfîrsitul acestei săptămini 
Campionatele internaționale de iudo 
tineret ale României. La competiție 
vor participa tineri judoka din 10 
țări : Belgia. Cehoslovacia. Franța, 
R.D. Germană, R.F. Germania. Iugo
slavia. Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și 
România.

TENIS. în prima partidă din sfer

se“ (ÎS 56 78. grădina Boema) : Artiștii 
și Boema — 19.30
• Teatrul „Țăndărică" (11 12 04. sala 
Cosmonautllor) : Dana șt Leul — 9.30

cinema 

turile de finală ale turneului Inter
national de tenis de la Flushing 
Meadow, campionul cehoslovac Ivan 
Lendl l-a întrecut cu 6—3. 6—3. 6—4 
pe americanul John McEnroe.

Rezultate înregistrate în ultimele 
partide din optimile de finală : Mi- 
loslav Mecir (Cehoslovacia) — Mark 
Wood ford e (Australia) 6—4, 3—6,
6—2,6—2: Mats Wilander (Suedia) — 
Ken Flach (S.U.A.) 6—3. 6—3. 7—6 ; 
Stefan Edberg (Suedia) — Jonas 
Svensson (Suedia) 6—2. 7—6. 6—3 ; 
Ramesh Krishnan (India) — Andrei 
Cesnokov (U.R.S.S.) 6—4, 6—1, 6—2.

ATLETISM. In cadrul Concursului 
international de atletism de la Mun- 
chen, campionul mondial Billy Kon- 
chellah (Kenya) a câștigat cursa de 
800 m. cu timpul de l'45”12/100, 
sprinterul Jamaican Bert Cameron 
s-a situat pe primul loc la 400 m în 
46”38/100, iar americanul Bill Olson 
a‘terminat învingător în proba de 
săritură cu prăjina cu 5,80 m.

lui coreean") t STUDIO (59 53 15) —
10; 15: 18
• Calculatorul mărturisește : MUN
CA (?1 50 97) — I»
• Păcală : PROGRESUL (23 94 10) — 
15: 18
• Iartă-mă : TIMPURI NOI (15 61 10) 
— 9: ti; 13: 15: 17: 19
• Medalion Alain Delon : PATRIA 
(11 86 25) — 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: 19.15
• Program special neutru copii și ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15: 17: 19
• All-Baba șt cel 40 de hoți : BU- 
ZESTI (50 43 58) — 15; 18
• A nașii : POPULAR (35 15 17) — 15: 
17; 19
• Pistruiatul <nn : VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17: 19
• Waterloo ; COSMOS (27 54 95) — »; 
12: 15.30: 19

Candia.no
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) cleare" — sub această deviză se 
‘ desfășoară in Austria „Marșul pă-

Acțiuni și luări de poziție
pentru încetarea cursei înarmărilor

„Pentru o Europă liberă de arme nucleare"
VIENA 10 (Agerpres). — „Pen

tru o Europă liberă de arme nu- 
sub această . deviză . se

4 cii“ in memoria fostului premier 
’ suedez Oloi Palme. Participanții 
ț La această acțiune, antirăzboinică 
i au pornit din Viena si Salzburg 
1 spre granițele R. F. Germania si 
SR. S. Cehoslovace, unde vor pfeda 

ștafeta organizațiilor in favoarea 
l oăcii din aceste țări. Marșul sim- 
’ bolic se inscrie ca o componentă a 
ț manifestațiilor internaționale în 
< favoarea creării unui „coridor de- 
1 nuclearizat" pe continentul nos- 
4 tru. propunere făcută de fostul 
' prim-ministru al Suediei. Prin a- 

ceasta, organizatorii doresc să evi
dențieze că. in nrezent. există po
sibilități reale de a elibera conti
nentul european de sistemele nu-

cleare pentru rachetele cu rază 
medie de acțiune și cele operativ- 
tactioe.

BONN 10 (Agerpres). — Pârtiei- ț 
panții la ștafeta ciclistă care se < 
desfășoară in R.F.G. , în cadrul ’ 
Marșului internațional al păcii de- l 
dicat memoriei lui Olof Palme, care .' 
are loc sub deviza „Pentru crea
rea unui coridor denuclearizat", au 
ajuns în orașul Dortmund, din ba- 4 
zinul Ruhr, unde militanții pentru 
dezarmare și pace și locuitorii le-au ț 
rezervat o primire călduroasă. Cu i 
acest prilej, autorităților vest- ’ 
germane le-a fost transmisă o^i 
petiție în care se relevă importanta • 
pe care ar avea-o crearea unui 
coridor liber de arme nucleare la 
frontiera dintre cele două state 
germane.

Expoziția de la Yokohama
TOKIO 10 (Agerpres). — în ora

șul Yokohama s-a deschis o expo- 
ziție avind ca temă lupta împotri
va pericolului nuclear. Numeroase

*

î

I

î
i exponate înfățișează ororile bom-

bardamentelor nucleare de la Hi-/ bardamentelor nucheare de la Hi- 
) roshima și Nagasaki și pericolele

fără seamăn pe care le reprezintă 
pentru omenire acumularea unor 
arsenale de arme nucleare tot mai 
sofisticate.

Expoziția de la Yokohama cu
prinde documente și fotografii 
care au fost-prezentate pentru pn- 
m'a dată la sediul O.N.U. în 1982.

I
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ț
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MOSCOVA

Inaugurarea expoziției 
internaționale 
„Chimia ’87“

MOSCOVA 10 (Agerpres). — S. 
Morcovescu transmite : La Moscova 
a fost inaugurată, joi, cea de-a 
Vl-a ediție a expoziției internațio
nale „Chimia ’87". își prezintă pro
dusele peste 1 000 de firme și orga
nizații din 31 de țări, intre care și 
România, participant tradițional la 
această manifestare.

In pavilionul țării noastre, între
prinderile de comerț exterior „Da
nubiana" și „Chimica" prezintă un 
larg sortiment de produse ale in
dustriei chimice și petrochimice, in 
mare majoritate noi și modernizate, 
rod al cercetărilor științifice și teh
nologiilor originale, elaborate in 
unitățile Institutului Central de Chi
mie, ce se constituie intr-o bogată 
ofertă de export. întreprinderile de 
resort expun coloranți, lacuri și 
vopsele, fire și fibre sintetice, pro
duse ale chimiei organice și anor
ganice, ale industriei farmaceutice, 
îngrășăminte chimice, erbicide, in
secticide, produse chimice pentru 
uzul casnic, de parfumerie și cos
metică. De asemenea, sint prezen
tate o gamă largă de anvelope, de 
articole tehnice din cauciuc folosi
te in industria de automobile și 
tractoare, produse pentru industria 
minieră, aeronautică, transporturi, 
articole din mase plastice necesare 
în construcțiile civile și industria
le, cit și in agricultură, in industria 
electronică și electrotehnică, bunuri 
de larg consum și altele.

Addis abeba Proclamarea Republicii Populare ORIENTUL MIJLOCIU

în preajma deschiderii sesiunii Adunării Generale 

a fost dat publicității

Raportul anual al secretarului general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 

— La New York a fost dat publici
tății ■ raportul anual al secretarului 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, privind activitatea organi
zației mondiale de la precedenta 
sesiune a Adunării Generale și pînă 
în prezent. Documentul relevă men
ținerea stării de încordare în viața 
internațională, precum și eforturile 
și activitățile Organizației Națiuni
lor Unite pentru respectarea legali
tății, oprirea cursei înarmărilor, rea
lizarea dezarmării, in primul rînd 
a dezarmării nucleare, reglementarea 
prin., mijloace politice, pașnice, a 
stărilor conflictuale din diferite 
zone ale globului și soluționarea 
problemelor tot mai grave cu care- 
sint confruntate țările in curs de 
dezvoltare.

■Un loc important îl ocupă în ra
port problematica opririi cursei înar
mărilor, înfăptuirii dezarmării, în

primul rînd a dezarmării nucleare, 
și' asigurării păcii și securității in
ternaționale.

„în acest an, se arată în raport, 
s-a conturat pentru prima dată o 
perspectivă favorabilă pentru o re
ducere reală a armelor nucleare. Un 
acord între U.R.S.S. și S.U.A. pri
vind lichidarea rachetelor nucleare 
cu rază medie de acțiune ar avea o 
însemnătate deosebită. O asemenea 
înțelegere ar putea contribui la înre
gistrarea unor progrese în cadrul al
tor negocieri între Est și Vest, in
clusiv în domeniul armamentelor 
strategice. El ar putea fi privit ca 
un prim pas pe calea spre elimina
rea completă a armamentelor nu
cleare". în document sint, de ase
menea, arătate și alte probleme 
grave cu care, se confruntă omeni
rea — așa-numitele conflicte locale, 
subdezvoltarea, povara datoriilor 
externe ș.a.

Necesitatea intensificării luptei contra șomajului
evidențiată în cadrul Congresului sindicatelor britanice

LONDRA 10 (Agerpres). — în ca
drul lucrărilor celei de-a 119-a Con
ferințe a Congresului sindicatelor 
britanice (T.U.C.). care se desfășoa
ră la Blackpool, participanții pro
cedează la. o examinare aprofundată 
a 'situației economiei britanice. In 
luările lot1 ‘de cuvînt, delegațțj la 
conferință atr evocat astfel creșterea 
masivă a șomajului — care a atins 
un nivel fără precedent — deznațio
nalizarea unor ramuri economice și 
întreprinderi, care au întărit pozițiile

marelui capital și au afectat drep
turile și interesele celor ce muncesc. 
S-a evidențiat necesitatea întăririi 
unității de acțiune «l sindicatelor și 
a intensificării luptei pentru comba
terea șomajului și concedierilor, care 
continuă în diferite ramuri ale 
economiei, a apărării intereselor ce
lor ce muncesc. în special ale mun
citorilor tineri, amenințați cu șoma
jul imediat după terminarea cursu
rilor de pregătire profesională.

Democrate Etiopia
Mengistu Haile Mariam — ales președinte al republicii 

și președinte al Consiliului de Stat
ADDIS ABEBA 10 (Agerpres),. — 

La sesiunea Adunării Naționale, ale 
cărei lucrări se desfășoară la Addis 
Abeba, joi a fost proclamată Repu
blica Populară Democrată Etiopia.

Mengistu Haile Mariam, secretar 
general al C.C. al Partidului Mun

citoresc din Etiopia a fost ales pre
ședinte al republicii și președinte al 
Consiliului de Stat. Vicepreședinte 
al republicii a fost ales Fisseha 
Desta.

Președinte al Consiliului de Mi
niștri a devenit Fikre Selassie Wog- 
deress.

Vizita lui E. Honecker în R.F.G.
BONN 10 (Agerpres). — în cadrul 

vizitei întreprinse în R.F. Germa
nia, Erich Honecker, secretar gene
ral al C.C. al P.S.U.G.. președintele 
Consiliului de Stat al R.D. Germane, 
a avut întrevederi separate cu 
Willy Brandt, președinte de onoare 
al Partidului Sodal-Demoprat, pre
ședinte al Internaționalei Socialiste, 
fostul canoelar Helmut Schmidt,

premierul landului Renania de 
Nord-Westfalla și vicepreședinte al 
Partidului Social-Democrat. Johan
nes Rau. cu alte personalități, rela
tează agenția A.D.N. în cursul con
vorbirilor a fost subliniată impor
tanța dialogului dintre oamenii poli
tici pentru lărgirea cooperării și 
înțelegerii reciproce, salvgardarea 
păcii și înfăptuirea dezarmării.

NOUL GUVERN DANEZ
COPENHAGA 10 (Agerpres). — 

Primul-ministru al Danemarcei, 
Poul Schlueter, a făcut cunoscută 
componența noului guvern, format 
în urma alegerilor parlamentare de 
lă 8 septembrie.. în care fosta coali
ție guvernamentală a pierdut șapte 
locuri în Folketing. informează 
agenția E.F.E. Noul cabinet prezintă 
o serie de modificări față de cel 
precedent, care a fost condus tot de 
Poul Schlueter. Astfel, au fost

schimbați titularii ministerelor apă
rării, internelor, agriculturii si taxe
lor. Au fosit înființate două minis
tere noi : al sănătății și al coordo
nării, și a fost desființat ministerul 
pentru problemele Groenlandei. Mi
nistru de externe continuă să fie 
Uffe Ellemann-Jensen.

Actuala coaliție guvernamentală 
cvadripartită dispune de 70 din cele 
179 de mandate ale Folketingului 
danez.

• Încheierea Conferinței internaționale a organizațiilor 
neguvernamentaie consacrată problemei palestiniene • Scri
soare adresată de guvernul Libanului secretarului general 

al O.N.U. • Contacte diplomatice

In sprijinul dezvoltării cooperării dintre țările 
in curs de dezvoltare

HAVANA 10 (Agerpres). — Parti- 
cipantii la lucrările reuniunii Comi
tetului interguvernamental de ur
mărire și coordonare a cooperării 
dintre țările în curs de dezvoltare 
au adoptat hotărîrea de constituire 
a unui Comitet de acțiune al 
„Grupului celor 77". cu misiunea de 
a promova schimbul de informații 
în domeniul construcțiilor industria
le— transmite agenția Prensa Lati
na. S-a precizat că activitatea prin
cipală a comitetului, constituit din 
inițiativa Cubei, va fi îndreptată 
spre canalizarea capacităților științi
fice și a resurselor tehnice care

există în țările în curs de dezvolta
re pentru accelerarea dezvoltării so
cial-economice a acestor state.

HAVANA 10 (Agerpres). — Pre
ședintele în exercițiu al Mișcării de 
nealiniere, primul miniștrii Zimbab
wean, Robert Mugabe, a adresat un 
mesaj de solidaritate participanților 
la lucrările reuniunii de la Havana a Comitetului interguvernamental 
de urmărire și coordonare a coope
rării între țările in curs de dezvol
tare. Mesajul subliniază importanța 
reuniunii pentru intensificarea coo
perării dintre țările în curs de dez
voltare.

WASHINGTON

Proiecte legislative controversate pe agenda
Congresului S.U.A,

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
După tradiționala vacanță parlamen
tară. Congresul Statelor .Unite și-a 
reluat activitatea. Agenda sa de lucru 
se anunță încărcată, prin existența 
unui mare număr de proiecte legis
lative în domeniul politicii interne 
și externe. Observatorii de la 
Washington apreciază că dezbaterile 
din această toamnă ale forului le
gislativ american vor fi viu disputa
te in numeroase probleme. între al
tele și ca urmare a faptului că atît 
în Senat, cit și în Camera Repre
zentanților majoritatea este deținu
tă de Partidul Democrat, care a 
formulat in ultima perioadă nu
meroase rezerve și critici în legătu
ră cu o serie de orientări de politică 
internă și internațională ale Admi
nistrației republicane.

Printre cele mai controversate se 
anunță cererea Administrației^ ca 
pentru anul financiar viitor să se 
aloce un nou buget militar record, 
de 312 miliarde dolari, precum și 
fonduri în valoare de 105 milioane 
dolari pentru sprijinirea în viitorul 
exercițiu financiar a elementelor 
contrarevoluționare din Nicaragua — 
proiecte care au suscitaț critici se
vere in forul legislativ și in rindul 
opiniei publice americane.

O altă problemă care se anunță 
spinoasă pentru Administrație o con
stituie ansamblul proiectului de bu
get federal pentru exercițiul finan
ciar 1987—1988, în legătură cu care 
în forul legislativ există un puter
nic curent de opoziție.

Tîrgul internațional
de toamnă de la Viena
VIENA 10 (Agerpres). — în pre

zența președintelui Austriei. Kurt 
Waldheim, la Viena s-a deschis tra
diționalul Tîrg internațional de 
toamnă. La ediția din acest an parti
cipă aproximativ o mie de firme și 
întreprinderi din 39 de țări și 1 200 
de firme autohtone.

Țara noastră, care este prezentă 
pentru a 33-a oară Ia această ma
nifestare, prezintă o gamă largă de 
produse din partea a 13 întreprinderi 
de comerț exterior. Sint expuse pro
duse ale industriei constructoare de 
mașini, ale industriei electrotehnice, 
chimice și petrochimice, o gamă va
riată de bunuri de larg consum.

în Europa occidentală

Crește șomajul 
în rîndurile tineretului

Este greu de crezut că situa
ția tinerilor șomeri din Eurona 
occidentală se va putea amelio
ra in viitorul apropiat, se esti- 

• mează in raportul elaborat de 
Francis Blanchard, director ge
neral al Biroului Internațional 
al Muncii, in perspectiva celei 
de-a natra conferințe regionale 
europene a Organizației Inter
nationale a Muncii (O.I.M.).

Documentul relevă că șomaiul 
in rindul tineretului se ridică la 
25 la sută în Franța, la circa 35 
la sută in Italia. 45 la sută in 
Spania si se menține la aproxi
mativ 10 la sută in R.F. Germa
nia. Norvegia și Suedia. In 1935. 
peste 45 la sută din șomerii 
vest-europeni nu au reușit să 
găsească un loc de muncă timp 
de mai mult de un an.

GENEVA 10 (Agerpres). — La 
Geneva au luat sfirsit lucrările celei 
de-a IV-a Conferințe internaționale 
a organizațiilor neguvernamentaie 
consacrată problemei palestiniene, la 
care au participat peste 200 de 
delegați din partea unor organizații 
din diferite țări ale lumii. între care 
și Liga română de solidaritate cu 
popoarele afro-asiatice. De aseme
nea. la reuniune a participat Yasser 
Arafat. președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei.

în cadrul dezbaterilor a fost exa
minată pe larg situația din Orientul 
Mijlociu, relevindu-se periculozitatea 
acestui focar de criză pentru po
poarele din regiune și pentru pacea și 
securitatea internațională. S-a subli
niat necesitatea intensificării efortu
rilor O.N.U.. ale întregii comunități 
internaționale pentru promovarea 
unei soluții de pace negociate, juste 
și durabile. în cadrul căreia să-și 
găsească rezolvarea corespunzătoare 
și problema palestiniană, prin crea
rea unui stat palestinian indepen
dent.

în declarația adoptată la încheie
rea lucrărilor conferinței se relevă 
dreptul inalienabil al poporului 
palestinian la autodeterminare și 
independentă și justețea cauzei pa
lestiniene. a luptei desfășurate de 
poporul palestinian, sub conducerea 
unicului său reprezentant legitim, 
O.E.P.. pentru materializarea aspira
țiilor sale. De asemenea, este subli
niată importanta convocării, sub 
egida O.N.U., a unei conferințe in
ternaționale de pace în Orientul 
Mijlociu, cu participarea tuturor păr
ților în conflict, inclusiv a O.E.P., și 
a membrilor permanenți ai Consiliu
lui de Securitate, pe bază de de
plină egalitate.

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres).
— Guvernul Libanului a adresat o 
scrisoare secretarului general al 
O.N.U. în legătură cu raidurile în
treprinse la 5 septembrie de aviația 
Israelului impotriva unor zone din 
sudul teritoriului libanez, unde se 
află amplasate tabere de refugiați 
palestinieni. Guvernul libanez a ce
rut Consiliului de Securitate să a- 
dopte măsuri neintîrziate pentru a 
determina Israelul să înceteze actele 
agresive împotriva teritoriului liba
nez și să respecte rezoluțiile O.N.U. 
și normele unanim recunoscute ale 
dreptului internațional.

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres).
— La sediul Națiunilor Unite din 
New York a fost dată publicității o

declarație a secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, care 
condamnă atacul întreprins de for
țele israeliene asupra taberelor de 
refugiați palestinieni din sudul Li
banului.

BEIRUT 10 (Agerpres). — Repre
zentanți ai mai multor organizații 
palestiniene și ai mișcării libaneze 
Amal au participat la o primă între
vedere organizată la Saida, pentru a 
discuta modalitățile de a pune capăt 
ostilităților dintre combatanții pales
tinieni și milițiile Amal, care con
tinuă din 1985, informează agențiile 
Taniug și A.P.S. Participanții au ho- 
tărit să înceteze imediat orice cam
panie de natură militară sau verbală 
și să înceapă un dialog democratic ca 
unică soluție pentru înlăturarea deo
sebirilor de poziții existente între 
cele două părți. Această măsură este 
de natură să faciliteze punerea în 
aplicare a inițiativei lansate de lide
rul organizației Amal, Nabih Berri, 
la 30 august, și care a primit un răs
puns favorabil din partea Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei. O 
nouă întrevedere urmează să aibă Ioc 
vineri, pentru a stabili un plan deta
liat de normalizare a raportului intre 
cele două părți și pentru a pune ca
păt conflictului.

KHARTUM 10 (Agerpres). — La 
Khartum au avut loc convorbiri în
tre primul-ministru al Sudanului. 
Sadiq El-Mahdi, și președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. Yasser 
Arafat, care a făcut o scurtă vizită 
în capitala sudaneză. informează 
agenția Q.N.A. Au fost examinate 
probleme privind situația palestinie
nilor din teritoriile arabe ocupate și 
din taberele de refugiați din Liban.

. NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 
— La cererea Israelului, reprezen
tantul permanent al R.P. Chineze la 
Națiunile Unite, Li Luye. s-a întîl- 
nit cu Abraham Tamir, director ge
neral în Ministerul israelian de Ex
terne, pentru un schimb de păreri 
în problema Orientului Mijlociu, 
anunță’ agenția China Nouă. Re
prezentantul Chinei a reafirmat po
ziția țării sale privind soluționarea 
globală și justă a acestei probleme. 
Totodată, el a exprimat sprijinul 
R.P. Chineze pentru convocarea unei 
conferințe internaționale de pace în 
Orientul Mijlociu, sub auspiciile 
O.N.U., la care să participe cu 
drepturi depline, alături de celelalte 
părți interesate, Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei.

Mișcări greviste în Australia
CANBERRA 10 (Agerpres). — 

Circa 30 000 de mineri de la 120 ex
ploatări carbonifere din statele aus
traliene New South Wales, Que
ensland și Tasmania au intrat în 
grevă, cerînd guvernului restructu
rarea activității industriei miniere 
afectate de criză și îmbunătățirea 
condițiilor de viață și muncă. Gre
viștii au avansat ca termen pentru 
satisfacerea revendicărilor lor data 
de 16 septembrie. în cazul in care 
autoritățile locale și federale nu vor 
adopta măsurile cerute,_ Comitetul 
național de legătură al" sindicatelor 
minerilor se va reuni, la 17 septem
brie, pentru a lua în considerare or
ganizarea unor noi acțiuni.

CANBERRA 10 (Agerpres). — 
La Melbourne se desfășoară lucră
rile congresului Consiliulut sindica
telor din Australia, care examinea
ză o gamă largă de probleme pri
vind situația economică și socială a 
țării și apărarea drepturilor celor

ce muncesc. Congresul a aprobat ra
portul Comitetului Executiv al sin
dicatelor australiene privind situa
ția economică, în care se relevă, 
între altele, necesitatea intensifică
rii eforturilor și acțiunilor sindicate
lor pentru apărarea intereselor oa
menilor muncii.

Luînd cuvîntul la congres, primul 
ministru Robert Hawke a anunțat 
intenția guvernului de a deznaționa
liza o serie de întreprinderi mici și 
mijlocii — măsură care a fost în- 
tîmoinată cu critici severe de către 
sindicate și cercurile largi ale oame
nilor muncii. întrucit aceasta va 
contribui la întărirea poziț’ilor pa
tronatului. De asemenea, el a făcut 
cunoscut că guvernul a hotărît in
troducerea în Australia a unei noi 
cărți de identitate pentru toți locui
torii, măsură pe care a motivat-o, 
între altele, prin preocuparea auto
rităților de ă combate evaziunile 
fiscale.

\ 
\
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Pentru un autentic dialog 
progresului economic

în vederea accelerării 
prin dezarmare

Conferința internațională privind 
relația dintre dezarmare și dezvol
tare — ce se desfășoară la sediul 
O.N.U. din New York, în prezența 
reprezentanților a peste, 100 de sta
te, între care și România — și-a 
consacrat atenția asupra negocieri
lor concrete în vederea definitivă
rii documentului final, după ce, 
timp de o Săptămînă, participanții 
au expus pozițiile de principiu ale 
țărilor lor în aceste probleme de 
cea mai stringentă actualitate. în- 
tr-o declarație făcută presei, pre
ședintele conferinței. Națwar Singh 
(India) sublinia că dezbaterile ge
nerale au scos la iveală o largă 
gamă de opinii cu privire la natura, 
conținutul și dimensiunile relației 
dintre dezarmare și dezvoltare. Dar 
dacă unele state neagă existența 
unei legături între cele două feno
mene, motiv pentru care nici nu 
participă la conferință, iar altele 
încearcă să o minimalizeze, ni
meni nu poate contesta faptul că, 
în cele trei săptămini cit va dura 
această reuniune, alte, peste 60 de 
miliarde de dolari vor fi irosiți 
pentru înarmări. în vreme ce. în 
același interval, aproape 500 000 de 
oameni vor muri de foame, deoare
ce le vor lipsi banii necesari procu
rării hranei. Este o realitate care 
nu a putut fi ocolită in cursul 
dezbaterilor.

Intr-adevăr, de ce trebuie să se 
cheltuiască un milion de dolari 
pentru fabricarea unui tanc, cînd 
este evident dă cele 1 000 de 
apartamente care . s-ar putea con
strui din suma amintită ar fi 
mai folositoare pentru orice țară ? 
Răspunsul la această întrebare, 
care — formulată intr-uri fel sau 
altul — a.-fost „adesea ridicată în 
timpul dezbaterilor generale — 
nu este greu de găsit : în spatele 
unei asemenea investiții militare se 
ascund interese care se apără cu un 
preț foarte ridicat — de milioane 
și milioane de dolari. In acest sens, 
la conferință s-a arătat că profitu
rile obținute de fabricanții de 
arme sint. in medie, de 3—4 ori 
mal mari decît cele realizate de 
producătorii de bunuri necesare 
vieții economice și sociale ; că 
peste două treimi, din comerțul cu 
arme este absorbit de statele „lu

mii a treia", care au fost teatrul 
de desfășurare al tuturor celor 
peste 150 de conflicte militare ce 
au avut loc după al doilea război 
mondial ; că, spre deosebire de alte 
mărfuri destinate schimbului, in 
cazul armelor,, condițiile de ordin 
economic și comercial sînt însoțite 
de numeroase condiții de natură po
litică și strategico-militară, că 
transferurile de arme creează noi 
dependențe.față de furnizori și tind 
să devină principala cale de recu
perare a terenului pierdut de aceș
tia în urma obținerii independen
ței de către fostele colonii.

In atenția, conferinței s-au adus 
și alte fapte care atestă că natura 
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relației dintre dezarmare și dezvol
tare este nu atît economică, cit po
litică. S-a arătat, de exemplu, că, 
de la crearea sa. in 1945, O.N.U. a 
adoptat peste 160 de rezoluții in 
probleme , privind raportul dezar- 
mare-dezvoltare. dar. în absența 
voinței politice a unor state de a 
le transpune in viață, bilanțul este 
de-a dreptul decepționant. Omeni
rea a ajuns să aloce anual pentru 
înarmări o mie de miliarde de do
lari. in timp ce unul din cinci lo
cuitori ai globului este victima tria
dei preistorice a foametei, bolilor 
și ignoranței.

In același timp, procesul de po
larizare a venitului mondial s-a 
accentuat și mai mult. Astfel, în 
Nordul bogat, acumularea si per
fecționarea continuă a armamente
lor. îndeosebi a celor nucleare, au 
creat condițiile așa-numitei „păci 
înarmate". în liniștea căreia a apă
rut o insulă a prosperității, care 
îsi caută supraviețuirea într-o 
cursă a înarmărilor pe cit de costi
sitoare. pe atît de periculoasă. Căci 
accelerarea competiției militare, pe 
lingă faptul că sporește tensiunea 
in lume, contribuie la extinderea 
și agravarea fenomenului subdez
voltării in Sudul sărac — fenomen 
care, în ultima vreme, s-a aflat la 

originea multor conflicte. Cu alte 
cuvinte, pacea și securitatea po
poarelor sînt amenințate de factori 
nu numai de natură militară, ci și 
economică. Oare nu tocmai o ase
menea realitate o ignoră aceia care, 
la conferință, au încercat să acredi
teze ideea că, cel puțin în prezent, 
dezarmarea ar fi „riscantă", deoa
rece ar duoe la neglijarea cerințe
lor de securitate ? Pe bună drep
tate, mai multi vorbitori au între
bat dacă se mai poate invoca asi
gurarea securității pentru a se jus
tifica continuarea cursei înarmări
lor. în condițiile în care s-a acu
mulat deja o forță de cîteva ori 
mai puternică decît aceea necesară 

pentru a se distruge întreaga 
planetă.

Prin dezarmare, s-a arătat în 
cursul dezbaterilor generale, secu
ritatea internațională nu s-ar 
submina, ci. dimpotrivă, s-ar în
tări. Deoarece, așa cum însăși via
ta a demonstrat, securitate nu în
seamnă numai absența războiului : 
sărăcia este, la rindul ei. o sursă 
permanentă de tensiune și conflic
te. Or, dezarmarea ar elibera ome
nirea atît de amenințarea armelor, 
cit și de povara sărăciei.

Numeroși vorbitori au considerat 
însă că pentru a se realiza acest 
obiectiv este necesară o schimbare 
a actualului mod de a concepe 
securitatea. în acest sens, s-a ară
tat că numai intr-un climat de în
credere reciprocă și de largă cola
borare se pot reduce considerabil 
cheltuielile militare și obține astfel 
fonduri suplimentare pentru dez
voltare. De aceea, s-a apreciat că 
rostul actualei conferințe nu este 
de a constata o aberație, de a de
plora un eșec sau de a accepta o 
fatalitate, ci de a căuta mijloacele 
capabile să ducă la dezvoltare prin 
dezarmare.

Si nu puțini au fost vorbitorii 
care au subliniat că aceste mij
loace vor putea fi lesne găsite dacă 

în cadrul conferinței se va angaja 
un autentic dialog politic, care să 
ducă la depășirea obișnuitelor 
dispute în legătură cu raportul 
dintre dezarmare și securitate, cu 
„transparența" bugetelor militare 
sau cu posibilitatea afectării even
tualelor dividende ale dezarmării în 
scopul dezvoltării.

Dezbaterile generale -din cadrul 
Conferinței internaționale privind 
relația dintre dezarmare și dezvol
tare au scos astfel din nou in evi
dență realismul și caracterul con
structiv al poziției. României, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
care apreciază că trebuie să se 
treacă neîntîrziat de la vorbe la 
fapte, de la dezbateri sterile; la 
examinarea concretă, - în cadrul 
O.N.U.. a aspectelor practice pe 
care le ridică, orientarea resurselor 
folosite în scopuri militare către 
utilizări pașnice, menite să ser
vească progresului și bunăstării 
tuturor popoarelor. în acest sens. 
Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu conferinței de 
la New York, care a fost primit cu 
viu interes și s-a bucurat de o 
înaltă apreciere în rindul partici- 
panților. propune ca fiecare măsu
ră de dezarmare să ducă la supli
mentarea corespunzătoare a resur
selor disponibile pen tru programele 
de dezvoltare.

în general, tara noastră este de 
părere că ar trebui ca în ' toate 
acordurile de dezarmare să fie în
scrise clauze care să- prevadă că 
resursele eliberate vor fi folosite 
numai în scopuri pașnice. Pe 
această bază, ar putea fi creat, 
după părerea României, un fond 
internațional sub egida O.N.U.. care 
să fie alimentat în mod continuu din 
economiile realizate prin înfăp
tuirea măsurilor de dezarmare. Este 
evident că o reducere de cel pu
țin 20—30 la șută a cheltuielilor 
militare ar elibera, așa cum se 
arată și în mesaiul președintelui 
țării noastre, fonduri uriașe, care 
ar putea contribui la solutionarea 
multor probleme sociale grave ce 
confruntă astăzi omenirea. îndeo
sebi statele în curs de dezvoltare, 
la promovarea cauzei nobile a Pă
cii și progresului in întreaga lume.

Gh. CERCELESCU

Agențiile de presa

CONVORBIRI. La Belgrad s-au 
desfășurat convorbiri intre Lazar 
Moisov, președintele Prezidiului 
R. S. F. Iugoslavia, și Joao Ber
nardo Vieira, președintele Consi
liului de Stat al Guineei-Bissau. 
Cu acest prilej — relatează agen
ția Taniug — au fost examinate 
căile promovării relațiilor bilate
rale. Pe planul politicii externe 
s-au relevat eforturile țărilor în 
curs de dezvoltare pentru depăși
rea dificultăților economice, inclu
siv a poverii grele a datoriilor ex
terne, probleme privind intensifi
carea activității țărilor nealiniate, 
situația din spdul Africii.

CONGRES, La Vientiane au în
ceput lucrările celui de-al II-lea 
Congres al Frontului Construcției 
Naționale din Laos — largă orga
nizație patriotică de masă din 
R. D. P. Laos. A luat cuvîntul 
Kaysone Phomvihane, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Popu
lar Revoluționar Laoțian. pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 

D. P. Laos. Pe agenda t'orumu- 
se află programul de acțiune 

frontului în perioada următoa- 
proiectul de modificare a sta-

R.
lui
al
re,
tutului și alte probleme.

ÎNTREVEDERE. Președintele 
S.U.A., Ronald Reagan, a avut o 
întrevedere la Casa Albă cu pri
mul ministru al Suediei. Ingvar 
Carlsson. care efectuează o vizită 
oficială la Washington. In cadrul 
convorbirii au fost examinate evo
luția raporturilor bilaterale, pre
cum și unele probleme internațio
nale, in special cele ale dezarmării 
și păcii.

Prensa 
etapă a dia- 
care a fost 
angoleză de 

externe. Al-

NEGOCIERI. La Luanda a luat 
sfîrșit runda de negocieri ango- 
lezo—nord-americane consacrate

■ normalizării relațiilor bilaterale, 
păcii și stabilității în Africa aus
trală — transmite agenția 
Latina. Această nouă 
logului menționat — 
condusă din partea 
ministrul afacerilor 
fonso van Dunem, iar din partea 
nord-americană de asistentul se
cretarului de stat pentru proble
mele Africii, Chester Crocker — 
a fost precedată de contactele de 
la Brazzaville, din luna aprilie. L

care au avut un caracter informa
tiv pentru cele două părți, și de 
runda de negocieri de la Luanda, 
din luna iulie.

UNIUNEA SOVIETICA a hotărît 
să invite reprezentanții țărilor care 
iau parte la tratativele privind ar
mele chimioe în cadrul Conferin
ței de la Geneva la un obiectiv mi
litar din Sihanî, regiunea Saratov, 
in zilele de 3—4 octombrie, unde 
va avea loc o prezentare a tehno
logiilor de distrugere a armamen
tului chimic cu ajutorul unui com
plex mobil — a declarat la Mosco
va. "în cadrul unei 
presă, un purtător 
M.A.E. al'U.R.S.S.,

conferințe de 
de cuVint al

ministru suda-ACORD. Primul 
nez. Sayyed Al-Sadiq Al-Mahdi. a 
anunțat, în cadrul unei conferințe 
de presă, că partidul ,.UMMA“ și 
Partidul Unionist Democrat au a- 
juns la un acord cu privire la con
stituirea unui guvern de coaliție.

GUVERNUL ITALIAN condus de 
premierul Giovanni Goria a obți
nut votul de încredere în Senat în 
legătură cu decizia cabinetului de 
a trimite nave militare în zona 
Golfului.

INUNDAflI. Ca urmare a inun
dațiilor din regiunea Maracay, Ve
nezuela, cel puțin 100 de persoane 
și-au pierdut viața — transmite a- 
genția Prensa Latina, citind surse 
oficiale de la Caracas. Se aprecia
ză, de asemenea, că numărul si- 
nistraților depășește 20 000, iar dau
nele materiale sint estimate la cî- 
teva milioane de dolari. Președin
tele țării. Jaime Lusinchi, care a 
vizitat zonele afectate, a declarat că 
este vorba despre „unul dintre cele 
mai serioase dezastre naturale din 
ultimii ani".

DECLARAȚIE. Șeful delegației 
Mozambicului la convorbirile cu o 
delegație a autorităților de la Pre
toria a declarat, la întoarcerea sa 
la Maputo, că schimbul de prizo
nieri între cele două țări, efectuat 
zilele trecute reprezintă un succes. 
El a subliniat că Mozambicul a 
admis acest schimb de prizonieri 
pornind de la politica de pace și 
bună vecinătate care ghidează ac
tivitatea externă a guvernului de 
la Maputo.

nLA GENEVA s-a încheiat o nouă 
rundă de convorbiri afgano-pakista- 
neze prin'intermediul reprezentan
tului personal al secretarului gene
ral al O.N.U.. Diego Cordovez. 
Delegațiile au fost conduse de mi
niștrii de externe ai celor două 
țări — Abdul 
Yaqub Khan.

Wakil și Sahibzada

La Panmunjon a 
ședință a Comisiei

PROTEST, 
avut loc joi o 
militare, de armistițiu din Coreea, 
convocată la cererea părții nord- 
coreene — informează agenția 
ACTC.

Reprezentantul R.P.D. Coreene a 
înaintat un protest în legătură cu 
o serie de provocări și violări pe 
care partea americano-sud-co- 
reeană le-a comis în zonă de 
securitate comună încâlcind astfel 
Acordul de armistițiu și prevede
rile convenite de cele două părți, 
precizează agenția.

I

SIMPOZION. La
R.S.S, Estone, s-au 
rile unui simpozion 
can pe tema „Concepțiile contem
porane de participare la condu
cere". relatează agenția T.A.S.S.

Tallin. caDitala 
încheiat lucră- 
sovieto-ameri-

AVIOANE ale forțelor 
ale R.S.A. au 
Xangongo din 
anunțat agenția 
mare a raidului 
de o formație de opt avioane, au 
fost înregistrate 
me în rindul

aeriene 
bombardat orașul 
sudul Angolei, a 
A.N.G.O.P. Ca ur- 
agresiv, întreprins

numeroase' victi- 
populației civile.
Un comunicat di- 
de radio
agenția

Bujum- 
T.A.S.S. 
reuniuni
Salvare

DESEMNARE. 
fuzat de postul 
bufa și citat de 
anunță că, în urma unei 
a Comitetului Militar de
Națională, maiorul Pierre Buyoya 
a fost desemnat președinte al ^rli. 
în prezent, menționează sursa ci
tată, situația din Burundi se nor
malizează. în capitala țării maga
zinele și școlile au fost redeschise.

I

EXTRĂDARE. Guvernul Marii 
Britanii a extrădat in Belgia pen
tru a fi judecați 26 de huligani, 
considerați a fi principalii vinovați 
de gravele incidente produse pe 
stadionul „Heysel", din Bruxelles, 
cu prilejul finalei Cupei campioni
lor europeni la fotbal din mai 1985. 
Finala a fost disputată de echipele 
„Liverpool" șj „Juventus" Torino. și 
dezordinele produse cu acest prilej 
s-au soldat cu moartea a 39 de 
spectatori, in majoritate italieni, cu 
rănirea altor 40 și importante pa
gube materiale.
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