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PE BAZA PROPUNERILOR TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Considerentele și propunerile României, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu,

In ințimpinarea Conferințe^ Naționale a partidului privind problemele majore ale vieții internaționale aflate pe ordinea 
de zi a celei de-a 42-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.EXPORTUL-

sarcină economică prioritară
Pe baza propunerilor prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., în ședința sa din 11 septembrie a.c., a adoptat Considerentele 
și propunerile României privind problemele majore ale vieții inter
naționale aflate pe ordinea de zi a celei de-a 42-a sesiuni a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor Unite.

în această perioadă. în . toate 
unitățile economiei îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor la export 
reprezintă prioritatea nr. 1. Refe- 
rindu-se la această problemă, la 
Ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 
3 septembrie a.c.. tovarășul 
Nicolae Ceausescu a cerut consi
liilor de coordonare pe ramuri din 
cadrul guvernului, ministerelor, 
centralelor. întreprinderilor să 
nună în permanentă pe primul 
Plan realizarea producției de ex
port si a exportului, lichidarea 
grabnică a oricăror rămîneri în 
urmă care mai există în acest do
meniu.

Rațiuni economice precis deter
minate explică atentia cu totul 
deosebită de care trebuie să se 
bucure exportul în ansamblul acti
vității economice a fiecărei între
prinderi. Astfel este limpede că 
obiectivele dezvoltării economice 
a tării pot fi înfăptuite numai în 
condițiile asigurării unei partici
pări sporite la circuitul mondial al 
valorilor materiale, promovîndu-se 
larg formele de cooperare interna
țională si realizîndu-se un export 
cit mai ridicat. Numai exportînd 
cit mai mult si cit mai eficient, 
economia este în măsură să-si 
creeze resursele valutare necesare 
importurilor, precum si pentru 
achitarea datoriei externe. Tot
odată. participarea intensă pe piața 
mondială a valorilor materiale 
oferă posibilitatea valorificării su
perioare a muncii sociale încorpo
rate în produsele fabricate în tară, 
iar confruntarea cu exigentele 
partenerilor de peste hotare consti
tuie un important stimulent în ac
tivitatea creatoare a oamenilor

RECOLTAREA Șl ÎNSĂMÎNȚĂRILE

- lucrări de mare amploare, care necesită o bună organizare, 
participarea la muncă a tuturor locuitorilor de la sate

Oamenii muncii din agricultură 
folosesc din plin timpul de lucru din 
această perioadă la strîngerea și 
transportul recoltei, la pregătirea 
terenului și semănat. In lumina sar
cinilor subliniate de tovarășul 

• Ritmul recoltării florii-soarelui trebuie 
mult intensificat, pentru încheierea grabnică a 
acestei lucrări și evitarea oricăror pierderi de 
semințe prin scuturare

• Porumbul a dat in copt pe mari suprafețe, 
ceea ce impune ca la cules să fie concen
trate mai multe mijloace mecanice și cu deo
sebire forță de muncă manuală

• Recoltarea și livrarea sfeclei de zahăr 
să se desfășoare potrivit graficelor stabi
lite, asigurindu-se astfel materia primă ne

cesară funcționării din plin a fabricilor de 
zahăr
• Culesul legumelor — potrivit cerințelor 

bunei aprovizionări a piețelor și fabricilor 
prelucrătoare
• La transportul produselor din cîmp sâ se 

folosească la întreaga capacitate atît mijloa
cele auto, cît și atelajele
• Mecanizatorii și specialiștii din unități, 

grăbind semănatul, să dovedească cea mai 
mare răspundere pentru calitatea lucrărilor

Ritmurile înnoirii, ritmurile vieții
SECVENȚE TIMIȘORENE

t .................. ................. .. .. — ........................    ■■
Timișoara, un municipiu cu 320 000 de locuitori, cu aproape o sută 

de întreprinderi industriale, cu un mare centru universitar și de cercetare 
științifică, apoi cu o bogată viață cultural-artistică și, bineînțeles, aflat 
într-o continuă înnoire și dezvoltare. Volumul anual al producției globale 
- 40 de miliarde lei (din care covîrșitoarea majoritate în industrie). Ac
tualitatea, lă Timișoara - dinamică, efervescentă, subordonată majorelor 
preocupări ale oamenilor muncii de aici de a înfăptui integral obiec
tivele cincinalului și ale acestui an - generează în fiecare zi, oră și minut 
situații noi, momente de concentrare, episoade cu semnificații vizibile 
pentru întregul efort al dezvoltării. In jumătatea de oră cît am zăbovit 
în biroul tovarășului Petru Moț, primarul municipiului, discuția a fost 
continuu segmentată de telefoanele care sună aici fără întrerupere. 
Directori de întreprinderi, secretari ai comitetelor de partid, diverse alte 
persoane din centrale și ministere, din alte județe și municipii cereau 
lămuriri sau intervenții pentru cutare transport de materiale, pentru cutare 
situație neprevăzută, pentru abaterea de la onorarea unui contract sau 
a unei comenzi etc. etc. etc. Comitetul municipal de partid, primăria 
sînt acum locul în care se adună și clocotește, in fiecare oră 
și minut, problematica vie a acestui mare municipiu al muncii. Nici nu 
s-ar putea altfel într-o perioadă în care, cum spunea primarul, „mergem 
cu toate motoarele în plin și nu ne este înqăduită nici o anomalie".

Actualitatea, la Timișoara, îți iese în cale cu noutăți, cu transformări, 
chiar și la o simplă plimbare pe străzile orașului după, să zicem, doar 
cîteva luni de la o alta... Aici s-au înălțat schelele unei noi operații de 
restaurare a unor vechi valori arhitecturale, dincolo a început construcția 
unui nou cartier de locuințe, acolo a apărut un parc nou, aici, la gară, 
un nou pasaj rutier și pietonal, dincolo s-a deschis o nouă expoziție (a 
„modernizărilor"), apoi alta („a noilor creații industriale"), un afiș anunță 
un concert extraordinar, altul o nouă premieră la operă, în viitoarea 
stagiune... Imposibil, pentru reporter, să le poată cuprinde pe toate, deși 
cu această ambiție a venit la Timișoara. De aceea se va mulțumi doar 
cu secvențe oarecum disparate, în speranța că ele vor fi în măsură să 
sugereze întregul...

muncii pentru ridioarea competi
tivității produselor fabricate, pen
tru adaptarea rapidă a producției 
la cerințele pieței externe.

Producția — racordată 
la cerințele pieței externe. 
Este de la sine înțeles că prima 
condiție a asigurării îndeplinirii 
sarcinilor de plan la export o re
prezintă perfectarea contractelor cu 
partenerii externi pînă la nivelul 
capacităților de producție prevă
zute pentru această destinație. De 
bună seamă, în această privință un 
rol esențial revine întreprinderilor 
de comerț exterior, tuturor facto
rilor care studiază piața externă și 
participă la activitatea de con
tractare. Pornind de la realitatea 
că in numeroase întreprinderi 
există încă posibilități de asumare 
a unor obligații contractuale ex
terne pînă la nivelul sau chiar 
peste nivelul planului, precum și în 
perspectiva noului an de plan care 
se apropie, se impune ca unitățile 
specializate de comerț exterior 
să-și intensifice eforturile de pros
pectare a pieței, de investigare a- 
tentă, responsabilă a tuturor ce
rerilor de mărfuri existente pe 
piața externă, astfel incit planul 
de export al fiecărei întreprinderi 
să fie integral acoperit cu con
tracte. Dar este necesar să se re
țină că nu de o acoperire globală, 
valorică cu contracte a sarcini
lor de plan este nevoie, ci deose
bit de important este să se acorde 
cea mai mare atenție eficienței 
fiecărei tranzacții in parte. Cu 
alte cuvinte, depășindu-se o vi
ziune îngust departamentală, să nu 
se ofere la export materii prime

Nicolae Ceaușescu la recenta con
sfătuire cu activul de partid și ca
drele de bază din agricultură este 
necesar ca, prin participarea ac
tivă la muncă a tuturor locuitori'or 
de la sate și utilizarea la întreaga 

sau după o sumară prelucrare, ci 
acestea să fie destinate cu priori
tate fabricării unor produse com
plexe. care valorifică superior 
munca socială pe care o încorpo
rează și care sînt, vîndute avanta
jos pe piața externă.

In aceeași ordine de idei se re
comandă atenției cerința colaboră
rii permanente între întreprinde
rile de comerț exterior și unitățile 
productive atit cu prilejul adoptă
rii deciziei cu privire la acceptarea 
unei cereri din partea unui posibil 
partener extern, cit si pe tot par
cursul executării contractelor. Ne
cesitatea unei consultări reciproce, 
permanente este, cit se poate de 
evidentă dacă ținem seama de fap
tul că nimeni altcineva decît în
treprinderea producătoare însăși nu 
poate cunoaște mai bine posibilită
țile tehnice proprii, puterea crea-, 
tcare a colectivului său. După 
cum, unitatea de comerț exterior 
are datoria să urmărească îndea
proape mersul execuției fiecărei 
comenzi și să informeze la timp in- 
treDrinderea producătoare despre 
evoluția pieței, despre noile ce
rințe de ordin tehnic și calitativ, să 
recomande uneori schimbări ..din 
mers“, operative ale fabricației.

Organizare riguroasă, 
in cele mai mici amănun
te, a fabricației destinate 
exportului. Practica a de
monstrat că onorarea exemplară 
a contractelor încheiate cu parte
nerii • externi este nemijlocit
(Continuare in pag. a 111-a) 

capacitate a mijloacelor mecanice, 
toate lucrările din campania de 
toamnă să fie executate in termene 
scurte și de cea mai bună calitate. 
Care sînt prioritățile acestor zile (

A1I î

lung,
aflat

că și

fotografie... 
scăpat, s-a

Lotul de motoare
— Am venit Dentru că am aflat 

că azi expediati un nou lot de mo
toare electrice pentru export.

Directorul de la ..Electromotor", 
ing. Dorin Goția. ne privește 
zîmbind...

— Si de unde, mă rog. ati 
că azi ?

— Spunea cineva...
— Nu v-a spus că si ieri.

azi, că și mîine ?... Că, de fapt, in 
fiecare zi no' avem cite o aseme
nea livrare, uneori si de două sau 
de trei ori pe zi

— Voiam să facem o
— Lotul de azi l-ați 

dus...
— Unde ?
— Dacă e important

diat. că noi livrăm anual la export 
cam 350 000 de motoare... Numai în 
Egipt am trimis. în august. 30 000... 
Apoi în S U.A. U.R.S.S.. Italia. 
Franța. Malayezia, Hong Kong, In
donezia. Danemarca altele si al
tele... Deci, să vedem azi...

— Nu mai e cazul. Cum ati reu
șit să vă faceți loc oe atitea piețe 
și cu asemenea cantităti ?

— Ca să exporti produse indus
triale se1 cer trei lucruri : perfor
mante tehnice de concepție, cali
tate. preț competitiv, deci produc
tivitate. consumuri etc... Apropo de 
asta, mai avem la dispoziție doar 

aflăm tme-

(Continuare în pag. a Il-a)

Cea de-a 42-a sesiune a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor 
Unite, care își deschide lucrările 
la 15 septembrie a.c., are loc în 
condițiile în care situația interna
țională continuă să se mențină 
deosebit de gravă și complexă, ca 
urmare a intensificării cursei înar
mărilor, în special a celor nu
cleare. Se mențin și chiar s-au 
accentuat o serie de conflicte și 
tensiuni în diferite zone ale pla
netei. Au loc acțiuni de folosire a 
forței, de amestec brutal în trebu
rile interne ale altor state. Econo
mia mondială este confruntată, de 
asemenea, cu probleme grave care 
afectează toate statele lumii, în
deosebi țările în curs de dezvol
tare.

Pe baza acestor realități, Româ
nia apreciază că problema fun
damentală a epocii noastre o con
stituie oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea hotărîtă la dezarmare, 
în primul rînd la dezarmare nu
cleară, apărarea dreptului suprem 
al popoarelor, al oamenilor la 
pace, la viață, la existență liberă 
și demnă.

Reflectind profunda îngrijorare 
a comunității internaționale in 
fața cbrsului periculos al eveni
mentelor, la propunerea României, 
precum și ,a altor state, pe ordi
nea de zi a sesiunii Adunării Ge
nerale a O.N.U. au fost înscrise 
numeroase probleme, dintre care 
se detașează prin importanța și 
actualitatea lor cele referitoare la 
oprirea cursei înarmărilor, în pri
mul rînd a celor nucleare, regle
mentarea pe calea pașnică a con
flictelor armate și întărirea securi
tății internaționale, lichidarea 
subdezvoltării și edificarea noii 
ordini economice internaționale, 
creșterea rolului O.N.U. în solu
ționarea problemelor majore cu 
câre este confruntată omenirea.

în actualele împrejurări cînd o- 
menirea se află într-o epocă de 
profunde transformări se impune 
un nou mod de gîndire și de so
luționare constructivă a probleme
lor complexe ale războiului și pă
cii, ale dezvoltării economico-so- 
ciale a popoarelor.

Aceasta cere, mai mult ca oricînd, 
ca O.N.U. să acționeze cu toată 
hotărîrea pentru creșterea contri
buției sale la soluționarea proble
melor cardinale ale vieții interna
ționale, pentru a răspunde năzuin
țelor popoarelor de pace, colabo
rare, independență și progres so
cial.

| Pornind de la politica sa con
secventă de dezarmare și pace. 
România socialistă a militat și mi
litează ca un factor activ pentru 
excluderea pericolului unei ca

Considerentele și propunerile României, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu, 

privind soluționarea globală a problemelor datoriilor externe 
și dobînzilor excesive

Pe baza propunerilor prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a adoptat, in ședința sa din 11 septembrie a.c., următoarele 
considerente cu privire la soluționarea globală a problemelor dato
riilor externe și dobinzilor excesive și a hotărît ca ele să fie 
prezentate apropiatei sesiuni anuale a Fondului Monetar Interna
țional (F.M.I.) și Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (B.I.R.D.).

Situația economiei mondiale a 
continuat să se agraveze de la an 
la an, afectînd toate popoarele, 
dar mai cu seamă țările în curs de 
dezvoltare, mărind și mai mult 
decalajul dintre țările bogate și 
cele sărace. în ultimii ani au conti
nuat să crească datoriile externe 
ale țărilor sărace, să se accentueze 
instabilitatea economiei mondia
le, ceea ce are consecințe profund 
negative asupra dezvoltării eco- 
nomico-sociale a tuturor popoare
lor, a ansamblului vieții interna
ționale.

Realitățile lumii de astăzi de
monstrează că problemele com
plexe financiare ale datoriilor ex
terne și dobînzilor, stabilitatea și 
dezvoltarea economiei mondiale 
nu mai pot fi soluționate de fie
care țară în parte, ci prin efortul 
comun și conlucrarea activă a tu
turor statelor, fără deosebire de 
mărime sau orînduire socială. 
Pornind de la acestea. România 
consideră că se impun neîntîrziat 
măsuri ferme pentru soluționarea 
globală a problemei datoriilor ex
terne ale țărilor în curs de dezvol
tare, care au ajuns la peste 1 000 
miliarde de dolari, că este necesar 
să se pună capăt transferului de 

tastrofe nucleare, pentru fău
rirea unei lumi fără arme și 
războaie. Ideile, inițiativele și 
acțiunile președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în problemele 
dezarmării au cunoscut un larg 
ecou pe plan internațional și re
prezintă contribuții esențiale Ia 
lupta popoarelor, a forțelor pro
gresiste pentru pace, colaborare și 
destindere.

în spiritul acestei politici, Co
mitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. a adoptat urmă
toarele propuneri ale tovarășului 
Nicolae, Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, și a hotărît ca 
acestea să fie prezentate de Româ
nia la actuala sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.

1. Adunarea Generală să adre
seze un’ Apel către U.R.S.S. și
S.U.A. — ținind seama că propu
nerile lor sînt foarte apropiate — 
pentru încheierea, în cel mai scurt 
timp, încă în cursul acestui an, a 
unui acord privind eliminarea ra
chetelor cu rază medie de acțiune 
și operațiv-tactice din Europa și 
din întreaga lume.

în același timp, Adunarea Gene
rală să adreseze un Apel către ță
rile care au pe teritoriul lor arme 
nucleare pentru a renunța la ele 
și pentru a nu mai ridica nici un 
fel de obstacol în calea realizării 
unui acord între U.R.S.S. și S.U.A. 
privind eliminarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune și operativ- 
tactice.

Totodată, toate țările din Europa 
și de pe celelalte continente să fie 
chemate să acționeze cu toată ho
tărîrea pentru realizarea unui ase
menea acord, încă în cursul aces
tui an.

2. Ținînd seama de faptul că 
experiențele nucleare contribuie la 
intensificarea cursei înarmărilor 
și, în același timp, au efecte dău
nătoare asupra mediului înconju
rător, Adunarea Generală a O.N.U. 
să adreseze un Apel în primul 
rînd către S.U.A. și U.R.S.S., pre
cum și celorlalte state posesoare 
de arme nucleare, pentru oprirea 
experiențelor nucleare și a orică
ror activități menite să ducă la 
dezvoltarea și perfecționarea ar
melor nucleare.

Totodată, să se facă apel la 
toate statele lumii pentru a se an
gaja să folosească energia nuclea
ră exclusiv în scopuri pașnice spre 
binele întregii omeniri.

3. Pornind de la faptul că nu
mărul mare de lansări de sateliți 
are consecințe negative asupra 
mediului înconjurător și vieții pe 

resurse financiare — prin ratele 
și dobînzile excesive — din țările 
în curs de dezvoltare spre țările 
bogate.

în acest cadru, România consi
deră că F.M.I. și B.I.R.D. trebuie 
să-și reconsidere in mod funda
mental politica și practicile folo
site, astfel îneît să contribuie în 
mod activ la promovarea unui 
nou sistem financiar-valutar echi
tabil, democratic, care să contri
buie nemijlocit la sprijinirea-efor
turilor de progres ale țărilor afla
te în curs de dezvoltare. Aseme
nea schimbări corespund nu nu
mai intereselor țărilor în curs de 
dezvoltare, dar și ale țărilor dez
voltate, ale tuturor popoarelor, 
întrucît numai o dată cu soluțio
narea problemei datoriilor exter
ne, a subdezvoltării se pot asigura 
stabilitatea și dezvoltarea armo
nioasă a economiei mondiale și 
crea condiții pentru progresul ge
neral mai rapid al tuturor state
lor. Viața demonstrează că nici 
economia țărilor dezvoltate nu va 
puțea progresa în continuare fără 
soluționarea problemelor acute 
ale subdezvoltării.

Având în vedere această situa
ție, Comitetul Politic Executiv al 

Pămînt, Adunarea Generală a 
O.N.U. să adreseze un Apel către 
țările care lansează sateliți pentru 
limitarea trimiterii acestora în 
spațiul cosmic.

Totodată, Adunarea Generală să 
cheme statele lumii să înceapă, 
cît mai curînd posibil, tratative 
pentru reglementarea folosirii Cos
mosului numai în scopuri pașnice 
și stabilirea unui sistem rațional 
de utilizare a acestuia ca bun al 
întregii omeniri.

4. Avînd în vedere pericolele 
grave la adresa păcii și securității 
mondiale pe care le comportă am
plificarea conflictelor existente, 
Organizația Națiunilor Unite să 
adreseze un apel general către 
toate statele aflate în conflict pen
tru încetarea operațiunilor mili
tare și chemarea către toate sta
tele lumii de a trece la soluțio
narea tuturor problemelor liti
gioase și a diferendelor dintre ele 
pe cale pașnică, prin tratative.

Să se ceară, totodată, ca pe du
rata desfășurării tratativelor, din 
momentul începerii acestora, să 
înceteze orice formă de operațiuni 
militare.

Pentru asigurarea îndeplinirii 
obligațiilor asumate cu privire la 
încetarea activității militare pe 
timpul desfășurării tratativelor, 
precum și pentru soluționarea 
problemelor pe calea negocierilor, 
să fie împuternicit Consiliul de 
Securitate sau un organism special 
al O.N.U.

|| De asemenea, Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
adoptat propunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, cu privire la 
unele probleme ale vieții econo- 
mico-financiare internaționale, 
care să fie prezentate de România 
Ia sesiunea din acest an a Adună
rii Generale a Organizației Națiu
nilor Unite.

în actualele condiții ale econo
miei mondiale, marcată de menți
nerea unor fenothene de criză, 
atît pe plan economic, cît și mo- 
netar-financiar, situația economi
că a țărilor în curs de dezvoltare 
s-a înrăutățit considerabil, deca
lajele economice și tehnico-știin- 
țîfice dintre aceste țări și cele 
dezvoltate continuînd să se adîn- 
cească.

Relațiile comerciale și finan
ciare, cooperarea economică mul
tilaterală în general sînt puternic 
perturbate. Sistemul comercial 
internațional este grav amenințat, 
principiile și regulile sale fiind tot 
mai frecvent încălcate sau ocolite, 
în ultima perioadă s-au inten
sificat măsurile protecționiste, 
discriminatorii, în calea comerțu
lui internațional, în special a ex
porturilor de produse manufactu
rate ale țărilor în curs de dezvol
tare, concomitent cu diminuarea 
prețurilor la materiile prime ale 
acestora.

C.C. al P.C.R. a adoptat urmă
toarele propuneri ale președinte
lui Nicolae Ceaușescu și a hotărît 
ca aceste propuneri să fie prezen
tate de România la apropiata se
siune anuală a F.M.I. și B.I.R.D.

1. Pentru creditele deja acor
date de către F.M.I. și B.I.R.D. și 
contractate pînă în prezent, ni
velul dobînzilor anuale să fie li
mitat la cel mult 5 la sută ;

2. Pentru noile credite care se 
vor acorda de F.M.I. și B.I.R.D., 
nivelul dobînzilor anuale să fie 
limitat la 4 la sută. Un asemenea 
nivel poate asigura ca, prin bene
ficiul și rentabilitatea de la fie
care obiectiv realizat prin credi
te, să se obțină resursele necesare 
atît rambursării ratelor și dobîn
zilor, cît și un anumit venit net 
care să rămînă țării ce a primit 
creditele ;

3. Să se renunțe de către B.I.R.D. 
la practica arbitrară și ne justă de 
majorare a datoriei externe prin 
adăugarea așa-zisului „risc valu
tar". Rambursarea creditelor a- 
cordate de B.I.R.D. să se facă la 
nivelul și în structura valutelor 
contractate inițial, fără nici un 
fel de adaos ;

4. F.M.I. și B.I.R.D. să adopte 
hotărîrea de a prelungi termenele 
de rambursare a tuturor credite
lor cu cel puțin 10 ani, astfel îneît, 
prin ușurarea sarcinii datoriei ex
terne, să se contribuie la asigu
rarea resurselor financiare ne
cesare progresului țărilor în curs 
de dezvoltare;

Cea mai gravă problemă cu 
care sînt confruntate țările în curs 
de dezvoltare este povara datoriei 
externe, care a atins deja uriașa 
sumă de 1 000 miliarde de dolari.

Pornind de la această situație, 
România a înscris pe ordinea de 
zi a Adunării Generale a O.N.U. 
punctul intitulat „Criza datoriei 
externe și dezvoltarea", propunînd 
să se adopte unele măsuri speciale 
privind soluționarea crizei dato
riei externe a țărilor în curs de 
dezvoltare.

Ținînd seama de situația deose
bit de gravă a economiei mon
diale și, în special, de criza dato
riei externe a țărilor în curs de 
dezvoltare, Republica Socialistă 
România, președintele 
Nicolae Ceaușescu consideră ne
cesar ca Adunarea Generală să 
adopte un Apel adresat tuturor ță
rilor dezvoltate creditoare, bănci
lor și instituțiilor financiare inter
naționale pentru ca acestea să in
stituie un moratoriu pe o perioadă 
de cel puțin 5 ani pentru toate 
creditele acordate țărilor în curs 
de dezvoltare de către guvernele 
țărilor dezvoltate economic, bănci, 
inclusiv F.M.I. — B.I.R.D.

Totodată, să se ceară ca limita 
maximă a dobînzilor la creditele 
existente să fie de cel mult 5 la 
sută; să se stabilească, ca prin
cipiu, ca pentru creditele acordate 
în viitor, dobînzile să nu depă
șească 4—5 la sută ; băncile, la rîn- 
dul lor, să plătească pentru depu
nerile făcute dobînzi de pînă la 5 
la sută; creditele comerciale să 
fie plătite copform normelor și în
țelegerilor convenite între părți.

în același timp, Adunarea Ge
nerală a O.N.U. să adreseze un 
apel tuturor statelor de a renunța 
la măsuri protecționiste și discri
minatorii, la orice bariere artifi
ciale, la restricții și contingentări 
în cadrul schimburilor comerciale 
și de a aplica ferm prevederile 
G.A.T.T. privind acordarea clauzei 
națiunii celei mai favorizate.

★
Propunerile și considerentele 

României, ale președintelui țării, 
cu privire la problemele ma
jore ale vieții internaționale aflate 
pe ordinea de zi a celei de-a 42-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. ilustrează realismul politic 
și spiritul constructiv al întregii ac
tivități internaționale a României 
consacrate soluționării problemelor 
dezarmării, dezvoltării și păcii.

„Trebuie să pornim de la reali
tatea lumii de astăzi — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu — de la 
faptul că între problemele subdez
voltării economice, problemele po
litice și ale dezarmării există o 
interdependență și condiționare 
reciprocă. Numai soluționarea com
plexă, într-un mod nou, democra
tic a acestora va deschide calea 
spre o lume a dreptății și echității 
sociale, spre o .lume mai dreaptă 
și mai bună pe planeta noastră".

5. Pentru fondurile pe care 
F.M.I. și B.I.R.D. le-au împrumu
tat pînă acum în vederea creării 
resurselor de creditare, să se 
adopte hotărîrea de a se limita 
dobînzile pînă la cel mult 5 la sută 
anual.

în viitor să nu se mai plăteas
că pentru fondurile ce urmează să 
fie mobilizate de F.M.I. și B.I.R.D. 
dobînzi mai mari de 4 la sută 
anual.

Totodată, F.M.I. și B.I.R.D. să ia 
măsuri pentru reducerea propriilor 
cheltuieli, să-și încadreze toate 
acțiunile și să-și creeze beneficiile 
proprii în limita unei cote de ma
xim 0,5 la sută.

România consideră că F.M.I. și 
B.I.R.D. trebuie să-și democrati
zeze întreaga activitate, astfel ca 
țările membre ale acestor organi
zații — și îndeosebi țările în curs 
de dezvoltare — să aibă un rol mai 
mare în stabilirea măsurilor și 
adoptarea hotărîrilor.

★
Adoptarea de urgență a unor 

asemenea măsuri constituie o nece
sitate de prim ordin pentru a opri 
înrăutățirea situației economico-fi- 
nanciare mondiale, pentru a asi
gura ca F.M.I. și B.I.R.D. să-și 
poată îndeplini misiunea pentru 
care au fost create, să aibă un rol 
important în asigurarea stabilită
ții economiei mondiale, a sistemu
lui financiar-valutar, în sprijinirea 
eforturilor de progres economic și 
social ale tuturor țărilor și îndeo
sebi ale țărilor în curs de dez
voltare.
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„în rest, nimic deosebit, muncim!“

Firma întreprinderii „Metal- 
lemn" din Craiova este bine cunos
cută in multe țări, îndeosebi prin 
mobilierul metalic pe care il ex
portă de cițiva ani buni. Iată de 
ce, atunci cind beneficiari de peste 
hotare au solicitat suplimentarea 
comenzilor, colectivul craiovean 
s-a grăbit să fie la înălțimea renu- 
melui ciștigat. A pus umărul, ală
turi de constructori, și a ridicat 
din temelii, repede și durabil, o 
nouă secție pentru extinderea pro
ducției de export. Cind se apropia 
sorocul punerii în funcțiune, s-a 
constatat că unul din utilaje — o 
instalație de vopsire în cîmp elec
trostatic cu vopsea pudră, inițial 
propusă să fie adusă din import — 
constituia o problemă încă ...nere
zolvată. „S-o cumpărăm — ne cos
tă o avere, și va sosi destul de 
tirziu. E adevărat, n-avem expe
riență în construcția unei astfel de 
instalații, dar avem ambiție... - olte
nească. Totul e să pornim-de la un 
proiect, in rest, „lăsați pe noi" — 
au zis cițiva specialiști ai între

prinderii craiovene. Printre ei, 
Cristian Solcan, inginerul șef al în
treprinderii, inginerii Valentin Zim- 
țea, Voitin Cătăneanu, Grigore Io- 
nescu și Ion Stîngu, subinginerul 
Aurel Păuna, maiștrii Ion Stoica 
și Mircea Popescu. Și, nu în ulti
mul rind, Grigore Ciobănescu, se
cretarul comitetului de partid, și 
Mihail Stingu, directorul unității. 
Zis și făcut. Îndată ce s-a primit 
proiectul de la Institutul de cerce
tări și proiectări pentru industria 
lemnului București, atelierul de 
prototipuri al 'întreprinderii craio
vene a devenit... arenă de luptă. 
De luptă cu greutățile inerente 
execuției în premieră a unei insta
lații complexe de mari dimensiuni 
și performanțe tehnice. Pentru o 
vreme, oamenii amintiți, cărora li 
s-au alăturat și alții, aici și-au dat 
„bună dimineața", aici și-au spus 
„noapte bună". Zile și nopți de 
efort. Răsplătite la această oră de o 
modernă linie tehnologică, realiza
tă in premieră pe țară. Ea are 60 
metri lungime, 20 metri lățime, 5 

metri înălțime, este acționată de 40 
motoare electrice, poate realiza, in
tr-un singur schimb, o producție 
de 400 000 lei. Comparativ cu tra
diționala tehnologie de vopsire li
chidă cu pistolul, instalația de 
vopsire în cîmp electrostatic per
mite reducerea consumului de vop
sea cu peste SO la sută, productivi
tatea muncii se dublează și crește 
mult calitatea execuției. Încunu
nate de succes, strădaniile și 
neodihna acestor bravi promotori 
ai noului nu s-a oprit aici. Intr-un 
timp mult mai scurt au mai fost 
realizate încă două astfel de insta
lații, ultima dintre ele trecind chiar 
în aceste zile probele finale.

La întreprindere ni s-a spus: 
„Cele trei instalații funcționează 
la parametrii proiectați, comenzile 
partenerilor de peste hotare au 
fost și sint onorate la timp și de 
calitate. In rest, nimic deosebit. 
Muncim !■■■“

Nicolae BĂBALAU

Doar trei instantanee „la zi" din sute și mii posibile. In prima imagine - „planșeta ginditoare" (digitizorul). cel mai nou produs ol Fabricii de 
memorii electronice din Timișoara. In fotografia a doua - un produs de ultimă oră (aparat de nituit prin ultrasunete) la „Electrotimiș". In a treia

< imagine - soții Buzoescu, muncitori la întreprinderea de aparate electrice de măsurat, în noua lor locuință
Fotografiile : M. Caranfil

A

Nimeni nu-șl amintește să fi 
auzit vorbindu-se că aici, pe miile 
de hectare de pămînt ale văii, ră
nite de vreme, de intemperii, ar fi 
crescut vreodată ceva. Parcă de 
cind lumea, versanți abrupți de lut 
galben, crestați dureros de șuvoaie
le ploilor, pe care nici oile și ca
prele nu găseau nimic mai tot 
timpul anului. Acum, Valea lui Da
rie este un furnicar de oameni și 
mașini. Lamele buldozerelor mușcă 
ușor pămîntul, îl tirîie, astupînd 
rîpele și ravenele. Se cară pămînt, 
se nivelează, se caută firul ascuns 
al izvoarelor și se drenează. Se 
execută terase de diferite lățimi. în 
susul văii se conturează tot mai 
mult un baraj de pămînt. ce va 
opri viiturile. Pămînt frămîntat, 
răscolit pretutindeni.

— Este cea mai mare și com
plexă lucrare pe care o avem în 
acest an — ne spune ing. Constan
tin Toma, șeful brigăzii nr. 1 a 
I.E.E.L.I.F. Vaslui. Și, totodată, cea 
mai grea, solicitîndu-ne din plin

Un exemplu
Obișnuindu-ne să 

trăim la izvorul fap
telor mari, importan
te, unii dintre noi, 
uneori, uită că viața 
se compune și din „in
signifiante". Chiar... 
teoretizează : „Ce con
tează ăsta („mărun
țișul" adică) in ra
port cu..." (și nu
mesc „legea atrac
ției universale", „fe
ricirea globală etc., 
etc.). Trăind pentru 
faptele și probleme
le „macro", au uitat 
că, alături de ele, zil
nic ne lovim și de 
fapte și probleme 
„micro". De cind cu 
tractoarele, unii au 
uitat de cai ; de cind 
cu excavatoarele, unii 
au uitat de tirnăcop ; 
de cind cu automobi
lele proprii, unii parcă 
ar fi uitat să mai 
meargă și pe picioare
le lor ; de cind cu as
piratoarele, unii au 
uitat de mătură ; de 
cind cu „statul la 
bloc" unii au uitat ce 
înseamnă un „bună 
ziua, vecine".

Ceea ce, bineînțeles, 
nu înseamnă că vino
vate ar fi tractoarele, 
excavatoarele, autotu
rismele, aspiratoare
le, apartamentele din 
blocuri... Repet : unii.

nu toți, taxează de 
„mărunte" fapte și 
lucruri cărora le-au 
uitat — e posibil 
chiar să nu le fi 
știut cîndva 7 .' — a- 
devăratele lor dimen
siuni, autentica lor 
utilitate. Cit de mă
runte sint faptele... 
mărunte 7 Vor fi fiind 
ele de neglijat 7 Vă 
propunem să meditați 
pe marginea unui sin
gur fapt... „micro", 
lată-l':

Dacă mergeți pe va
lea pirîului Govăjdia, 
la extremitatea estică 
a Munților Poiana- 
Ruscăi, veți intilni. 
după un urcuș agrea
bil, o firmă priponită 
pe un perete : „Cen
trala hidroelectrică 
Cățănaș". Pe dinafară 
centrala arată ca o 
șură făcută din cără
midă. Pe dinăuntru 
pare un laborator : 
cele două turbine cu
plate cu generatoare 
sclipesc, la fel pavi
mentul, un mozaic 
superb, ă la fin du 
siăcle. Citești ce scrie 
pe mașini : „construi
te în 1909". Sint mici 
turbinele, ce-i drept, 
au doar 150 kW fie
care, dar funcționea
ză continuu de 78 de 
ani ! „Cum 7“ am în

Cheia de la casa cu nr. 25000
Eveniment în județul Ialomița : 

a fost dat în folosință apartamentul 
cu numărul 25 000.

25 000 de apartamente construite 
in mal puțin de două decenii de 
întreprinderea de antrepriză con- 
strucții-montaj — Ialomița. Spații 
de locuit ridicate de miini harnice, 
destinate vieții de fiecare zi a oa
menilor.

Aceleași miini harnice care au 
făurit apartamentul cu numă
rul 25 000 au adăugat acestei 
zestre edilitare case de cultură și 
cinematografe, spitale și policlinici, 
și peste 100 000 de mp de spații 
comerciale. Cei care vin sau trec 
spre litoral, prin municipiul Slo
bozia, prin orașele Urziceni. Țăn
dării și Fetești cu trenul, dar mai 
ales cu autoturismele, se reintîl- 
nesc cu aceste așezări reînnoite 
din Cîmpia Bărăganului. Vechi 
ulițe, prăfuite, au devenit adevă
rate bulevarde, ce oferă condiții 
optime de circulație pe 4 benzi, cu 
trotuare largi străjuite de arbbri 
și arbuști ornamentali, covoare 
verzi și flori multicolore. Intrările 
în localități au acum, prin munca

Pașii
Primul pas : convin

gerea că și pe colinele 
Tutovei, Vasluiului ori 
Harghitei se poate 
atinge performanța. 
Al doilea : o călătorie 
de mii de kilometri 
după reproducători de 
mare valoare biologi
că. Inginerul Eugen 
Popa — directorul 
Stațiunii de cercetare 
și producție pentru 
creșterea ovinelor din 
Secuieni, județul
Bacău — care a în
treprins acest voiaj, 
ar avea ce povesti pe 
o astfel de temă. Dar... 
să trecem la al treilea 
pas : activitatea știin
țifică. Migăloasă, te
nace, de încercări ne
numărate. De lucru, 
ipoteze etc., mereu și 
mereu luate de la 
capăt ori de la un 
avans care dădea cu
raj, speranțe. Aici,

cercetătorii Valerian 
Caproșu, Neculai Ifti- 
mie. Dorina Popa, 
Toader Bobu, Gheor- 
ghe Grigoraș și-au 
dovedit aptitudinile, 
și-au pus în valoare 
cunoștințele, au în
drăznit. Cum să fie 
făcută selecția ovine
lor din rasele autoh
tone 7 După ce crite
rii să se facă încruci
șările 7 Ce ajutor 
concret să se dea coo
perativelor agricole 
din județ în această 
ordine de idei 7 Cum 
să se procedeze cu cei 
circa 20 000 d = metiși 
care reprezintă. în 
prezent, nucleul de 
bază pentru noua 
rasă 7

întrebări. încercări 
de a le afla răspuns, 
informații peste infor
mații. Și. după acești 
nenumărați pași, reu

Ca zîmbetul pe fața omului
forțele și priceperea. Pe ambii ver
sanți ai văii, ne arată el cu mina, 
vom readuce la viață, redind cir
cuitului agricol, mai întii peste 300 
ha de teren care n-a rodit nici
odată, aparținind cooperativelor 
agricole de producție Vulcani, Ro- 
șiești și Deleni. Este doar o primă 
etapă dintr-o vastă lucrate ce se 
va desfășura în acest cincinal în 
bazinul hidrografic Elan-Giurcani- 
Prut, cu un total de 3 500 ha ame
najate antieroziohal.

Rănile pămîntului vor fi vinde
cate, deci, și 3 500 ha teren — echi
valentul unei unități agricole — 
vor fi cultivate, în curînd,. cu vii, 
pomi, cereale, pășuni.

— Spre deosebire de celelalte 
puncte in care brigada noastră ac
ționează, aici avem de făcut o sea
mă de lucrări, mult mai dificile, 
precizează maistrul Dumitru Pinti- 
lie, șeful punctului de lucru. Tere
nul fiind foarte accidentat, dizlo- 
căm un mare volum de pămînt, 
nivelăm, facem traverse și praguri 

trebat. „Cu aceleași 
piese de bază", mi-a 
răspuns „mașinistul" 
— așa-i place să-și 
zică, omul care ve
ghează la bunul lor 
mers. Singura „nouta
te" in viața micuței 
hidrocentrale a fost 
introdusă în 1964, cu 
prilejul conectării ei 
la sistemul energetic 
național.

Sigur că acum,~în 
comparație cu „colo
șii" de pe Dunăre, ori 
de pe rîurile interioa
re ale țării, cele două 
turbine de la Cățănaș 
par nu mici, ci foarte 
mici. Dar au funcțio
nat. permanent timp 
de — repet — 78
de ani. Mi s-a spus 
că, in acest răs
timp, au fost îngri
jite de 14 „mașiniști". 
Vă imaginați dragos
tea și minuția cu care 
acești oameni au șters 
și au uns fiecare pie
să. fiecare subansam- 
blu, zi de zi, an de 
an, aproape opt dece
nii ? Cum și-au pre
dat ei unul altuia 
micuța hidrocentrală, 
sclipind, ca pe o pre
țioasă bijuterie de fa
milie...

Fapt mărunt ? Nu, 
este un Exemplu. •

Mircea BUNEA 

cetățenilor, o personalitate distinctă 
devenind porți in orașe în care 
noua arhitectură sugerează un 
tonic sentiment de bun gust și 
trăinicie. Cele 4 localități amintite 
sînt în continuare populate de ma
caralele cu brațe puternice, care 
ridică de la răsăritul și pînă la 
apusul soarelui faguri din oțel, 
beton și sticlă, ce se transformă în 
noi edificii. La Fetești, de curînd 
s-a mutat în apartamentul cu nr. 
4 000 familia unuia dintre construc
torii podului de la Dunăre. La 
Urziceni, numai in ultimele două 
luni, 120 de electroniști de la „Fe- 
rite“ și din celelalte întreprinderi 
și instituții au primit cheile noi
lor apartamente. în municipiul 
Slobozia, unde în 1968 erau doar 
102 apartamente. în curînd va_ fi 
recepționat cel cu nr. 16 000. La Țăn- 
dărei, echivalentul întregii populații 
a anului 1965 se află acum în apar
tamentele construite în ultimul de
ceniu. Cum se vede, statistica vie
ții noastre, care asază la temelii 
fapta generoasă a omului acestui 
timp, are elocvența ei.

Mihai VIȘOIU

performanței
șita. Adică : demon
strația practică, po
trivit căreia s-a do
vedit că este posibil 
să obții de la o oaie 
indigenă — tigaie sau 
țurcană — cel puțin 6 
kilograme și jumătate 
lină și 150 litri de 
lapte pe vară. Adică 
producții de 3—4 ori 
mai mari decît cele 
obișnuite. Stațiunea 
dispune acum de 
peste 14 000 de ovine, 
pe valea Zeletinului 
— la cooperativele a- 
gricole de producție 
Podu Turcului. Fin- 
tinele. Răchitoasa ori 
în zona suburbană 
Căinți, Urechești. 
Tîrgu Trotuș — unde 
pot fi văzute oi care 
ating 40—45 kg în 
greutate ori berbeci 
de 70—80 de kg...

Gheorqhe 
BALTĂ 

din beton, agroterase. Avem pentru 
aceasta meșteri cu „lecția Perieni- 
lor bine însușită" și cu experiență 
îndelungată, ce-și îndeplinesc cu 
răspundere și pasiune munca.

Există un specific al acestor lu
crări 7 Firește, pe lingă o califi
care în acest domeniu și dragoste 
pentru pămînt, aici nu se lucrează 
pe campanii ca in atîtea sectoare 
ale agriculturii, ci permanent, in 
toate anotimpurile, întreaga zi lu
mină. Pînă in decembrie, acești 
..chirurgi ai pămîntului1*, între care 
se remarcă Dumitru Butnaru, Du
mitru Ciobanu, Traian Ailenii ș.a., 
originari chiar de pe aceste locuri, 
vor finaliza lucrările de amenajare 
antierozională pe 309 ha de teren 
care, în anul viitor, vor și primi 
sămința și vor produce pentru 
prima oară. Și vor urma, apoi, alte 
mii și mii de hectare de pămint pe 
fața căruia, în locul ridurilor, vor 
înflori culturi agricole. Ca zimbe- 
tul pe fața omului.

Petru NECULA

Aliaje umane
Ați auzit de ferocrom ? Este un 

aliaj complex, mult solicitat de 
oțelăriile țării. Producerea lui a 
dat mare bătaie de cap oamenilor 
muncii din Combinatul metalurgic 
din Tulcea. Pentru realizarea la 
parametri inalți a acestui aliaj, 
specialiștii tulceni au adus o serie 
de modificări instalațiilor de la cup
torul nr. 3 din secția nr. 2. Viața 
de uzină are insă și neprevăzutul 
ei. Iată. într-una din zilele trecute 
s-a ivit o defecțiune la transfor
matorul de alimentare a Cuptoru
lui respectiv cu eăărgie electrică'.

Peste citeva < minatei în ■ secția 
nr. -1 de feroaliaje am surprins 
următorul dialog :

— Meștere Iriciuc, cum vom pu
tea acoperi cele 2 000 de tone de 
ferocrom 7

Întrebarea pusă de inginerul- 
șef al uzinei, Cantemir Gafar, nu 
l-a găsit nepregătit pe maistrul 
Severin Iriciuc :

— Haideți o clipă pe platforma 
de elaborare, la cuptorul abia ieșit 
din reparații.

Acolo, tinărul inginer Victor 
Spinu coordona elaborarea :

— Este prima șarjă după repa
rația capitală — explică acesta. Am 
făcut unele modificări la instalații, 
iar acum sintem în măsură să pro
ducem ferocrom. După o tehnolo
gie concepută de noi. Probele de 
laborator ne arată că am reușit.

...Faptul, la prima vedere, pare 
obișnuit. El atestă insă capacitatea 
oamenilor dăruiți profesiei* de a 
anticipa cerințele uzinei. Răspun
derea cu care se acționează și in 
acest colectiv muncitoresc. Practic, 
nimeni nu le-a cerut celor din sec
ția nr. 1 de feroaliaje să inceapă 
producția de ferocrom. Cunoscind 
insă dificultățile existente la secția 
vecină, și-au asumat singuri aceas
tă răspundere, pe care in mod cu
rent o numim întrajutorare mun
citorească. Vatra de aliaj complex 
tulceană produce nestingherit, gra
ție și acestei puteri a aliajului 
uman.

Neculai AMIHULESEI

Băiatul
care a salvat 

o pădure
Elevul Claudiu Radu își petrecea 

vacanța la părinții săi, sus la 
munte. într-una din zilele trecuta 
se afla cu oile la pășunat. lingă 
stîna „Straja11 din Valea Jiului. 
Privind spre Valea Jerii, băiatul a 
observat un fir de fum ce se înălța 
de pe iarba uscată de secetă din 
fața unei întinse păduri. Vîntul 
întețea focul și-l îndrepta spre pă
dure. Claudiu n-a mai stat pe gin- 
duri. „Trebuie să ajung cit mai re
pede la oameni să-i anunț despre 
pericolul pe paște pădurea11. A lă
sat oile în grija cîinelui și a în
ceput să alerge spre orașul Vulcan 
— localitatea cea mai apropiată de 
locul în care se afla. Cunoscind 
bine potecile montane, a alergat 
pe cel mai scurt drum pină in 
oraș. A ajuns Iac de transpirație la 
consiliul popular orășenesc. Aici 
s-a acționat în cea mai mare 
grabă pentru mobilizarea oameni
lor la stingerea incendiului. Ing. 
Felician Becuș, șeful ocolului sil
vic, tehnicianul Teodor Mustață, 
pădurarul Marcel Soceanu și cu
rajosul elev au pornit spre locul 
incendiului în fruntea primului 
grup de oameni. Două zile și două 
nopți s-a muncit la localizarea in
cendiului. Prin fapta acestui tinăr 
de ispravă și prin intervenția oa
menilor au fost salvate de la 
pieire peste 150 ha pădure de ră- 
șinoase între 13 și 20 de ani.

Părinții elevului Claudiu Radu 
au primit felicitări din partea con
siliului popular, a numeroși cetă
țeni ce au fost impresionați de 
frumoasa faptă a inimosului băiat.

Sabin CERBU

(Urmare din pag. I)
cinci minute... începe ședința de 
COM. Analizăm azi balanța Si cos
turile. Exact in temă.

— Noutăți 7
— Am omologat acum o nouă ge

nerație de mașini electrice de echi
librat. un produs al nostru de 
foarte mare tehnicitate, cu o foarte 
largă familie. înglobează multă e- 
lectronică. Nu e chiar... orice.

— Ultima invenție 7
— A 14-a din acest an : brevetul 

92 630. „Mașină de echilibrat pen
tru turații joase. Si procedeu de 
fabricație11. Autor : prof. Dan Teo- 
dorescu.

— Se aplică 7
— Va intra ctțrînd în producție.
Intră secretara. Că în anticameră 

se află un bătrîn. Si că e supărat. 
Zice că lui nu i s-a dat temă de 
studiu...

— Cum așa 7
— O omisiune, nu știu...
Anul acesta, la prima dintre cele 

două intîlniri anuale ale pensiona
rilor de la „Electromotor**, „bătri- 
nii" au cerut să li se dea o tema
tică de studiu pentru diverse so
luții tehnice necesare producției. 
Că ei au si experiență, si timp și 
au. mai ales, dorința de a partici
pa. Unul a fost omis.

— E o greșeală I... zice grav di
rectorul. De ideile lor avem mare 
nevoie. Avem mare nevoie de orice 
idee bună. Avansul tehnologic con
sumă idei nu lozinci !

Perfect !

INSTANTANEU 
CU ROBOȚI

O știre prinsă din zbor de la ra
dio : la „Electrotimiș** se află in 
fabricație seria zero a unui robot 
industrial...

La fata locului aflăm că nouta
tea e... ceva mai veche. Robotul 
aflat acum in probe e... al nouălea 
din seria lui. Dintr-un total de 24 
de oomenzi.

Sintem deci în atelierul de ro
boti. lingă oei cițiva tineri in ha
late albastre care probează, reglea
ză. finisează si „educă** robotul. 
Robotul care nu este nicidecum așa 
cum se desenau cîndva robotii, pe 
vremea cind. industrial, nu se năs
cuseră. Cel de fată n-are „trunchi", 
„brațe**, „ochi**... E, pur și sim
plu. o instalație tehnică alambica
tă. pe cane nu știm să o comparăm 
cu altceva. E un robot specializat 
— ne spune tinărul inginer Ale
xandru Șest. Ei știe să ambaleze, 
in folie de polietilenă, confecții a- 
șezate de umeraș. Mai tirziu. la 
cererea olienților. îi vom mai da 
si misiunea de a suda si deci etan
șa complet învelișul de folie. Apoi, 
ca temă : depozitare, lotizare, ex
pediție. E o mașină ale cărei arti
culații acționează mecanic, pneu
matic si pe microprocesor. Mărește 
cu 80 la sută productivitatea la 
respectivele operații din fabricile 
de confecții. „Cit e de complicat 
pentru dumneavoastră să produceți 
acest robot ?“. „Complicat poate să 
pară pentru... cei din afară. Pentru 
noi este un lucru industrial obiș
nuit. într-o uzină care produce 
tehnică de vîrf. Un proiect bun. un 
prototip foarte bine lucrat, verifi
cat si corectat, exigentă la recep
ția calității reperelor și compo
nentelor. un montai atent si corect, 
o bună cunoaștere a tuturor func- 
ționalităților. un corect dialog cu 
blocul de comandă cu microproce
sor...".

De la roboti născuti în cite un 
exemplar, pentru „a se vedea dacă 
putem crea roboti**, la robotii in
dustriali specializați. în producție 
de serie. O fi fost simplu, o fi fost 
complicat 7 Să vedem ce spune di
rectorul. Directorul, ing. Arke Mar
cus. spune :

— De-a roboții ne-am mai jucat 
noi pe aici. Acesta de acum însă 
e... producție industrială. L-am luat 
din ziar (si pentru că citește pe 
fata noastră nedumerirea, continuă 
repede). Adică am citit că la 
I.C.T.B. se făcuse, prin autoutilare, 
un asemenea robot si ne-am zis 
că noi putem să-1 producem indus
trial. Am preluat proiectul, l-am 
perfecționat, am căutat comenzi si 
l-am produs. Miine pleacă o echipă 
la Curtea de Argeș pentru o pu
nere în funcțiune, ne urmă vor 
pleca si altele prin alte părți... A- 
vem montate pentru expediție sase 
bucăți. Tot asa cu robotul de vop
sire. Asimilăm acum un robot pen
tru forjă. Deocamdată pentru Tir- 
goviște. Pe urmă om mai vedea...

— Veți deveni o fabrică de ro
boti 7

— Nu. Ne preocupă robotii ca o 
parte a producției noastre de ma
șini speciale. Azi chiar am făcut o 
trecere în revistă a tipurilor de 
roboti la care am lucrat sau care 
fac parte din programul pentru 
mai tirziu.

— Concluzia 7
— Concluzia e că robotii nu-i 

produce o fabrică, iar clientul vine 
ca la magazin, li cumpără si pe 
urmă încearcă să facă ceva cu ei. 
Lumea noastră industrială nu știe 
încă multe lucruri despre roboti si 
robotizare. Cei de la ..Electropute- 
re** Craiova, de exemplu, au spus : 
„Da. ne interesează robotii. Adu
ceți unul să-1 probăm !“ Multi al
ții spun la fel. E greșit. Robotii 
trebuie creați împreună si în strîn- 
să corelație cu o tehnologie nreta- 
bilă la robotizare. Trebuie ca pro

dusul ce urmează a fi fabricat prin 
robotizare să fie gindit si proiectat 
special pentru asta, pentru a valo
rifica optim posibilitățile si carac
teristicile de precizie, de viteză, de 
mișcare ale robotului. De ce să-i 
complici unui robot misiunea si 
deci construcția punindu-1 să-si 
vire brațul pe după nu știu ce 
curbură care, de multe ori. e doar 
o zorzoană. cînd. mult mai simplu 
e să reproiectezi reperul potrivit 
unei tehnologii robotizate. Dar 
pină să se lămurească aceste lu
cruri vom aduna de la diverse în
treprinderi repere care pot fi 
vopsite mult mai repede, mai Pre
cis. mai calitativ si mai economic 
de către robotii noștri. Carcase 
pentru dulapuri de automatizare 
de la Alexandria, altele și altele... 
Și îi vom chema Pe virtualii bene
ficiari să vadă, să se convingă. Da. 
am depășit faza colaborării cu ro
botica universitară care a q-eat 
roboți buni, dar... nu știm la ce. 
Noi avem anul acesta in plan 
275 de roboți. Anul viitor 300. 
Roboti industriali nu pentru de
monstrații. ci pentru producție e- 
fectivă.

— Prețul 7
— Cu cit vor fi mai multi, cu 

atit vor fi mai ieftini. Am vrea să 
ne putem confrunta cu cineva...

— Cu cine 7
— Cu un concurent intern.
— De ce 7
— Pentru că autodepășirea e 

grea, totuși, dacă nu mai aleargă 
si altul alături de tine...

CUM E CU APA 
DIN BEGA

Festivitate pe malul canalului 
Bega. la ștrandul Grupului de în
treprinderi de gospodărie comu
nală si lbcativă. Statia de epurare 
a apelor uzate din Timișoara îm
plinește... 75 de ani (din 1912 I). A 
fost printre primele din Europa.

S-a vorbit puțin, consistent și 
emotiv. Despre generațiile trecute 
de slujitori ai acestei instalații 
care și-au făcut conștiincios dato
ria de purificatori ai anei. Despre 
cei de azi care dezvoltă această 
preocupare. în condițiile, mai grele 
(pentru apele uzate) ale atît de 
vertiginoasei dezvoltări industriale. 
Unul dintre veterani (40 de ani de 
muncă numai si numai aici) a ieșit 
azi la pensie si a vorbit : „Am 
avut multe bucurii, au fost si pu
ține necazuri cu ana noastră... Ier- 
tatl-mă. sînt emoționat. Nu plîng 
(dar i se umeziseră ochii bătrîni). 
Mă despart azi de această activi
tate... Am fost acolo mereu... Do
resc să-si facă si alții datoria, să 
facă mai mult decît am făcut 
noi...**.

Un succes înregistrat chiar azi In 
respectivul domeniu : specialiștii 
(tineri), un grup de muncitori au 
reușit un experiment (o invenție) 
care introduce treapta terțiară in 
purificarea apei prin filtre rapide 
cu nisip. S-a obținut, din ane foar
te uzate, o apă cu calități apro
piate de cele ale anei de la robi
net. O instalație realizată pentru 
prima oară în tară.

S-a vorbit despre ambițioase pro
iecte de Viitor, despre susținutul 
efort de a menține puritatea apei.

în încheiere s-a băut... vin.

ÎNTR-0 ALTFEL 
DE INDUSTRIE 

A... LUMINII

— Aveți baterii 7
— Baterii n-avem.
Dialogul acesta putea fi auzit 

deseori, pînă în urmă cu cîtva 
timp. în orice magazin de articole 
electrice. Chiar si la Timișoara. în 
orașul întreprinderii care fabrică 
baterii — „El-Ba“ („Electrobanat"). 
Tot mai rar îl auzim acum. Pen
tru că publicul cumpărător nici nu 
mai întreabă. Ar fi inutil.

Intrăm în marea întreprindere 
„El-Ba“. Din a cărei producție, ba
teriile sînt doar o mică parte. 
„El-Ba“ fabrică. în principal, cor
puri de iluminat. De uz industrial, 
stradal, casnic si centru întreaga 
gamă a mijloacelor de transport 
(de la motoretă la autobasculantă 
de mare tonaj, de la tramvai la 
vapor, de la tractor la elicopter). 
Sute si mii de tipuri. Participă la 
toate programele naționale priori
tare („Tocmai am terminat comen
zile pentru primul grup de la cen
trala nuclearo-electrică de la Cer- 
navodă**). Si cu o serioasă pondere 
a producției pentru export. Este, 
s-ar putea spune, o altfel de in
dustrie a luminii.

— Cu planul insă stăm rău — 
ne spune milinit directorul tehnic, 
ing. loan Marinca. Ne trage in ios 
mai ales producția de baterii. Pen
tru care nu avem materie primă, 
în principal zincul si bioxidul de 
mangan. Din care pricină pierdem 
20 de milioane oe lună. De aceea 
schimbăm acum puțin structura 
producției. Fabricăm mai mult ba
teriile monocelulare, orientare care 
există mai in toată lumea. Sint 
mai economicoase, mai eficiente si 
tind să înlocuiască total bateriile 
3 R 12. cu trei celule (clasica bate
rie plată de lanternă). Cred că și 
producătorii de aparate alimentate

la baterii vor trebui să se adap
teze acestei tendințe.

— E singură dumneavoastră di
ficultate 7

— Da de unde ?! Nu ne între
bați ce greutăți avem în procura
rea unor materiale si pentru res
tul producției. A tablelor în prin
cipal. Esențiale pentru noi. Am a- 
juns ca unii beneficiari să vină ei 
cu materia primă. Ca la coopera
tivă : „Lucrăm cu materialul clien
tului**. Greutăți mari avem si în ce 
privește calitatea unor componente 
ce ne vin de la colaboratori. De 
exemplu, plăcile de polimetacrilat 
de metil ce se fabrică la „Carbo- 
sin“ Copșa Mică. Din ultimele 170 
de tone, doar 8 tone au fost de ca
litatea I. Vin cu incluziuni neper- 
mise. Am găsit în masa lor pină 
si... coji de portocală...

Paranteză : ne întrebăm cu cită 
liniște si-a văzut mai departe de 
îndeletnicirile sale muncitorul din 
Copșa care si-a lăsat în produsul 
muncii sale o asemenea compromi
țătoare amprentă.

— Ce faceți în astfel de situații 7
— Alegem ce este bun. Restul 

selectăm iarăși, apoi recondițio
năm. Dar pierderile sînt pierderi, 
plus efortul suplimentar, deci cos
turi nejustificate.

— Cu oe veniti In... lntîmpinare 7
— Cu o amplă acțiune de repro- 

iectare a produselor si tehnologi
ilor pentru reducerea consumurilor 
si înlocuirea unor materiale. De 
exemplu, la o lampă stradală, car
casa este acum si reflector. Și e 
bun. e agreat de parteneri. Am e- 
conomisit astfel, la o singură co
mandă. 170 de tone de siluminiu. 
La un alt proiector am găsit solu
ția unei carcase din masă plastică 
armată cu fibre de sticlă... Și tot 
astfel am înlocuit jumătate din 
cantitatea necesară de email alb 
■electrostatic. Si continuăm. Proiec- 
tântii noștri sînt acum în plină fe
bră a creației.

„„.. „.- .Multi ?
-**- Avem opt ateliere de proiec

tare. Pentru baterii si acumulatoa
re. corpuri de iluminat pentru au
tovehicule. corpuri de iluminat 
fluorescente, mecanisme, redresori, 
rezistente si altele. Am pus la 
treabă si calculatorul. îl învățăm 
să proiecteze.

— Și. totuși, cum rămîne cu ba
teriile 7

— Nu știu. E o problemă de ni
vel... ministerial. La baterie nimic 
nu mai e de înlocuit. Ce a fost de 
inventat, s-a inventat de mult.

Noi n-avem cum să-1 contrazi
cem ne director. Asta ar putea să 
o facă numai un... inventator am
bițios. Pină atunci, problema rămî
ne. cum spunea directorul tehnic, 
„de nivel ministerial".

INFORMAȚII 
DESPRE

Șl PENTRU 
CEI CARE 

„INTRA
ÎN RÎNDUL 

LUMII**

Maistrul Constantin Buzoescu, 
muncitoarea Mona Buzoescu de la 
întreprinderea de aparate electrice 
de măsurat. împreună cu fiica lor. 
elevă, s-au mutat de curînd în- 
tr-un apartament nou din ceea ce. 
aici la Timișoara, se numește „car
tierul soarelui".

— Cum.se vede lumea de la fe
reastra unui nou apartament 7

— Cînd în el te-ai mutat tu. 
multe lucruri se văd altfel — sau
ne el zimbind.

— Multe lucruri le înțelegi alt
fel. altfel știi să faci legătura în
tre ele — confirmă și ea.

— Cum așa 7
în timp ce ședem tn sufrageria 

.dncă neamenaiată" si sorbim din 
cite o oească de ceai, șotii Buzoes
cu explică :

— Dacă ședeai tntr-un cartier 
vechi, de exemplu, lumea îți apă
rea. cel mai des. cu dimensiunile 
si culorile ei de acolo. Sigur, tre
ceai din cînd în cînd prin noile 
cartiere cu blocuri mari si colo
rate. cu soare mult si cu alei be
tonate. cu magazine frumoase, 
știai, vedeai că acolo locuințele sînt 
aerisite, moderne, confortabile si 
sănătoase... Dar lumea ta rămînea 
în cartierul cu case mici si vechi, 
croite de mult, pentru o altă rîn- 
duială a vieții... Așa. de aici, 
schimbarea, primenirea lumii si a 
vieții, o privești din balcon, iti in
tră in casă, miroase a tencuială 
proaspătă si a lemn nou. a mobilă 
nouă si a covoare noi. Vezi că de 
jur împrejur șantierele continuă să 
schimbe lumea. Vezi colo, departe, 
că pe lingă blocurile în construc
ție. se montează linii noi de tram
vai. macaragiul vine oe brațul ma
caralei pînă la tine la fereastră 
să-ti ceară o cană cu ană... Si abia 
acum realizezi pe deplin că vechiul 
tău cartier a rămas mic. se tot 
împuținează pînă o să dispară cu 
totul si o să se nască în loc aceas
tă lume nouă, a blocurilor, a lo
cuințelor si a vieții moderne.

— Și trăiești cu sentimentul că 
ei intrat si tu în rîndul lumii...

în această viziune. . în rîndul lu
mii". la Timișoara au intrat. în ul
timele două-trei decenii, peste 80 
la sută din locuitorii municipiului.

Șeful sectorului de sistematizare 
și arhitectură al consiliului popu
lar municipal, ing. Iosif Iacob. ne 
furnizează, sec. mai întii informa
ții de ordin statistic. Din 1965 și 
pină Ia jumătatea acestui an s-au 
construit peste 80 000 de aparta
mente noi. Locuite acum de 300 000 
de oameni. O medie anuală sta
tistică de 4 000 apartamente ne an 
(pentru aproximativ 14 000 de oa
meni). Deci, anual, fondul locativ 
echivalent cu cel al unui oraș ca 
Sînnicolau Mare (dacă Sînnicolau 
Mare ar fi alcătuit integral din lo
cuințe noi. dar nu e). Cele mai noi 
cartiere : Fabric (suprapus celui 
mai vechi cartier). Baba Dochia. 
Dorobanților. Cartierul Soarelui... 
(se numește asa pentru că aici s-au 
construit primele blocuri prevăzute 
cu panouri solare). Dar blocuri noi 
si mari au apărut si in alte zone. 
Cum ar fi în Piața Reșița, unde, 
prin alte două blocuri de mari di
mensiuni si prin alte configurații 
și mobilări stradale, incinta va do- 
bîndi o modernă monumentalitate. 
Sint in pregătire șantierele altor 
construcții cu arhitecturi deosebite, 
de-a lungul principalelor artere de 
penetrație în municipiu. Detalii de 
sistematizare pentru zonele Steaua, 
Lunei. Kogălniceanu. Nou : au a- 
părut si se înmulțesc blocurile cu 
șarpantă, cu elemente noi în arhi
tectura fațadelor. Tot nou : noi li
nii de tramvai si troleibuz sînt a- 
cum în lucru sau in proiect. Din 
centru spre calea Torontalului și 
Aradului. Din centru spre cartierul 
Soarelui. Din cartierul Dîmbovița, 
pe calea Șagului spre calea Bu- 
ziașului. prin Bd. St. Plavăț... Apoi 
o legătură cu platforma industriei 
alimentare. Noi proiecte pentru noi 
restaurări de edificii reprezentind 
valori de arhitectură veche. Opera
ție de revitalizare funcțională si 
estetică (in special în rezervația de 
arhitectură din zona Cetății). Arhi
tectonic. urbanistic. Timișoara este 
acum un vulcan în Plină erupție. 
Meritoriu : nimeni nu s-a atins de 
vestitele si superbele parcuri ale 
orașului. Dimpotrivă, sint mai fru
moase ca oricind.

★
— Sfop !
— Ce se fntlmplă 7
— O nuntă.
— A. doar atît 7 Păi de-astea 

sînt cite vreți... Parcă ziceați că ne 
grăbim 7.

— Numai cînd e cazul.
Fir-ar să fie. trebuie schimbat 

filmul In aparatul fotografic. Și 
nunta trece 1

— Nu vă grăbiți, vine alta.
într-adevăr. Pe somptuoasele 

trepte ale Casei tineretului (un su
perb palat modern) alaiul de nun
tă s-a fotografiat si a pleoat spre 
roiul de automobile ce-1 aștepta. 
Dar un altul i-a si luat locul. Aici, 
la Casa tineretului (unde. oare. în 
altă parte 7) se află si „Casa căsă
toriilor".

— Sinteti de acord să facem o 
poză si pentru ziar 7

— De ce nu 7 aprobă, de lingă 
mire, socrul mare. Să fim. asa. mai 
sobri 7

— Nu. Dimpotrivă.
Nu știm ce a ieșit. Vom vedea 

în laboratorul redacției.
Intrăm în „Casa căsătoriilor". Dar 

altă nuntă nu mai găsim. E... ora 
închiderii.

— Cite au fost azi 7
— 42. E sîmbătă.
— Cite sint. în medie 7
— Săptămînal. aproximativ o 

sută.
— Ceva deosebit azi 7
— Penultima, a fost perechea 

2 000 a acestui an.
Exaot aceea ne cane am scăpa- 

t-o. fir-ar să fie 1
— Cine erau 7
— El. Nicolae Gligor. galvaniza- 

tor la „Electrotimiș", ea. Magda
lena, muncitoare la „Garofița11... El 
23, ea 20 de ani...

— Oficiati de mult 7
— Sint ofițer al stării civile doar 

de două luni.
— Ce ati observat In acest timp 7
— Nu cred că e ceva deosebit, 

întotdeauna si aproape toti. mai 
ales cei foarte tineri, si mai ales 
studenții au foarte mari emoții. O 
euforie grozavă în dina cînd îi de
clar căsătoriți. Li se pare foarte 
lungă pledoaria de oină atunci. 
Multi înregistrează toată ceremo
nia Pe oasetofon sau chiar pe vi
deo. Și. o transformare a... rochiei 
de mireasă. S-a simplificat. A că
pătat elegantă prin modernitate. 
Apoi multe, enorm de multe flori. 
Și alaiuri mari, uneori de sute de 
persoane.

— Ce credeți că Înseamnă toate 
astea 7

— O... creștere tn greutate a ac
tului căsătoriei, o mai mare aten
ție fată de instituția familiei. Po
sibil.

— Cum vă numiți 7
— Rodica Barna.
— Le place că sînt căsătoriți de 

către o femeie 7
— Unii par să se mire. Alții sînt 

Incinta ti.
— Vă mulțumim.
De oe am inclus acest episod In 

capitolul ..locuințe noi. transfor
mări urbanistioe" 7 Simplu. Pentru 
că am observat si atunci si în zi
lele următoare că majoritatea a- 
laiurilor de nuntă se îndreaptă 
spre noile cartiere. E si aceasta o 
nouă dimensiune a lumii oare se 
vede la fereastra unui apartament 
nou.

Mlhai CARANFIL 
Cezar IOANA 
corespondentul „Scinteii*



SCiNTEIA — duminică 13 septembrie 1987 PAGINA

PRIN ORGANIZARE SUPERIOARĂ -
CONTRACTELE EXTERNE EXEMPLAR ÎNDEPLINITE

Colectivul întreprinderii mecanice 
Bacău, care ocupă un loc fruntaș în 
întreoerea socialistă pe tară, își rea
lizează și depășește cu regularitate, 
lună de lună, sarcinile de plan atit 
la producția pentru piața internă, 
cit și la cea destinată exportului. 
Pe primele 8 luni ale anului, bună
oară, planul la export a fost Înde
plinit în proporție de 118 la sută, 
oamenii de aici livrînd în plus par
tenerilor de peste hotare însemnate 
cantități de organe de asamblare. Se 
cuvine făcută o mențiune : toate con
tractele au fost onorate la termenele 
stabilite, unele chiar în avans. Și 
pentru septembrie se estimează că 
planul de export va fi îndeplinit cu 
cel puțin două săptămîni mai devre
me, rezultatele din prima decadă 
fiind edificatoare în această privință.

Care sint factorii care contribuie 
la obținerea acestor rezultate ? Ingi
nerul Gheorghe Hură, directorul în
treprinderii, este de părere că hotă- 
ritoare în această direcție șînt orga
nizarea superioară a muncii, atenția 
acordată zi de zi onorării la vreme 
a fiecărei comenzi destinate expor
tului. Astfel se asigură o aprovizio
nare ritmică a locurilor de muncă 
cu materii prime și materiale, o pro
gramare minuțioasăi la minut, s-ar 
putea spune, pe faze de fabricație a 
fiecărui produs, o urmărire perseve
rentă a fiecărei comenzi. Zilnic, la 
conducerea unității se analizează sta
diul realizării fiecărui lot de produse, 
se iau măsuri pentru înlăturarea de
ficiențelor. pentru urgentarea livră
rii produselor. Fiecare comandă este 
dată în grija și răspunderea unui 
cadru de conducere de la lansarea ei 
în fabricație pînă la expedierea că
tre partenerul extern.

Din spusele directorului am reți
nut un alt amănunt nu.lipsit de im
portanță : întreaga producție pentru 
export se realizează aici într-o sec
ție mare, specializată. Subinginerul 
Pavel Avătăjei, șeful acestei secții, 
ne-a vorbit pe larg despre modul in 
care este organizată activitatea de 
aici. „La noi — spunea el — activita
tea de export începe de fapt din de
pozitul de materii prime și se în
cheie în atelierul de ambalare a pro
duselor finite". Că așa este o dove
desc faptele. Echipe de muncitori, 
ajutate de specialiști de la controlul 
tehnic de calitate, sortează și aleg în 
permanență în depozitul mare de 
materii prime oțelurile de cea mai 
bună calitate pe care le depozitează 
în locuri separate, pentru a avea 
astfel siguranța că în producția de 
export se introduc numai materii 
prime corespunzătoare. în halele de 
producție, prin reamplasarea mași
nilor și utilajelor de cea mai înaltă 
tehnicitate și productivitate au fost 
organizate linii tehnologice speciale 
care execută produse numai pentru 
export.

în toate cele 6 ateliere care for
mează .'.secția de export", cum i se 
spune aici, atît la acoperiri meta
lice. la tratamente termice, cît și in 
cele de fabricație a organelor de 
asamblare, lucrează numai muncitori 
cu o înaltă calificare, comuniști cu 
o conștiință ridicată, considerați ca 
fiind cei mai harnici din întreprin
dere. Printre ei se numără maistrul 
Ștefan Manolache, subinginerii Pe
tru Epureanu și Andrei Bîrnat. mun
citorii specialiști Ștefan Savin, Ion 
t’opescu, Nicolas Apostol, toți cres
cuți și educați la școala muncii. 
Specializarea lor în meserie consti
tuie un proces continuu. Săptămînal, 
in secție, se țin cursuri de instruire 
în cadrul cărora ingineri, oameni din 
conducerea Întreprinderii Ie aduc la 
cunoștință noutățile tehnice in con
strucția organelor de asamblare. Ca 
urmare, în ultima vreme aici au 
existat serioase preocupări pentru 
înnoirea și modernizarea producției, 
asimilarea în fabricație a unor orga

Exportul - sarcină economică prioritară
(Urmare dîn pag. I) 

de orga- 
fiecărei co-

dependentă de gradul 
nizarc a execuției 
menzi. In acest sens, nimic nu tre
buie omis, începînd cu organizarea 
de formații și linii specializate, cu 
asistența tehnică de inaltă compe
tență in toate schimburile și conti- 
nuind cu lansarea și urmărirea cu 
prioritate în producție a fabricării 
pieselor, reperelor și subansamblelor 
care intră în componența produselor 
da export, asigurarea unei bune 
aprovizionări tehnico-materiale a 
locurilor de muncă, astfel incit în
tregul fond de marfă contractat să 
fie realizat in devans pentru a fi 
livrat la timpul optim. Deosebit de 
aceasta este necesar să se instituie 
un sistem eficient de urmărire și 
control permanent al mersului fa
bricației pentru export de către fac
torii de conducere și decizie din fie
care întreprindere. Un sprijin deo
sebit în această privință trebuie să-l 
reprezinte activitatea comisiei de 
export, din oare — cum se știe — 
fac parte muncitori și specialiști cu 
experiență. Important este ca orice 
problemă, orice neajuns să fie se
sizate la vreme și să se adopte cu 
maximum de operativitate deciziile 
de corecție care se impun.

Cum se știe, in vederea stimulării 
spiritului de răspundere al colecti
velor de oameni ai muncii față de 
sarcinile care le revin în acest do
meniu a fost adoptat un decret 
al Consiliului de Stat, intrat în 
vigoare de la 1 august a. c.. in care 
se prevede că pentru îndeplinirea 
integrală a producției pentru export 
și a exportului se acordă ciștiguri 
suplimentare sub formă de adaos 
lunar la retribuția aferentă produc
ției pentru export prevăzută în plan 
și în contractul de acord global pen
tru luna respectivă : 10 
îndeplinirea exportului 
devize convertibile și 5 
îndeplinirea exportului 
cliring țări socialiste.
suri se acordă : muncitorilor direct 
productivi, 
tăților de 
inginerilor.
rilor indirect productivi și celor
lalte categorii de personal din 
cadrul secțiilor, atelierelor și celor
lalte subunități de producție care au 
stabilită producția fizică pentru ex
port. personalului din conducerea 
unităților economice producătoare de 
mărfuri pentru export, șefilor com
partimentelor de producție, planifi
care, aprovizionare tehnico-materială 
și comerț exterior din aparatul 
funcțional al acestor unități, precum 
și personalului cu atribuții în reali
zarea producției pentru export și a 
exportului din cadrul acestor com
partimente.

Practica din luna august — prima 
lună în care se aplică prevederile 
decretului Consiliului de Stat — a 

la sută la 
pe relația 
la sută la 
pe relația 

Aceste adao-
conducătorilor 
producție. i 

tehni cienilor.
subuni- 

maiștrilor. 
muncito-

ne de asamblare cu caracteristici 
tehnico-funcționale superioare, lăr
girea gamei sortimentale etc. Bună
oară. au fost introduse în fabricație, 
pentru prima dată, organe de asam
blare pentru liniile de înaltă tensiu
ne care se construiesc în Iordania și 
Egipt, precum și organe de asam
blare pentru industria chimică, soli
citate de diferite firme externe. în 
același timp, specialiștii s-au preo
cupat de introducerea unor noi teh
nologii de fabricație, care să asigure 
atît creșterea productivității mun
cii. cît și realizarea unor produse de 
înaltă tehnicitate și complexitate pe 
piața externă. A, fost înlocuită, de 
exemplu, tehnologia de așchiere cu 
cea de filetare axială prin rulare la 
piesele cu lungimi foarte mari, fapt 
ce a permis îmbunătățirea simțitoa
re a calității produselor. De aseme
nea, extinderea tehnologiilor combi
nate de fabricație la cald și rece 
pentru noi game de organe de asam
blare destinate industriei construc
toare de mașini a condus ,1a redu
cerea manoperei directe cu peste 60 
la sută, iar prin modificarea unor 
tehnologii de extrudare manuală, 
productivitatea muncii a crescut de 
circa cinci ori.

Șeful secției export ne spunea că, 
prin introduoerea sistemului electro

Manopera plătită 
pentru produsul 

destinat 
PIEȚEI INTERNE

13,45 IEI

întreprinderea de anvelope „Danubiana" exportă — direct 
sau indirect — 35 la sută din producția fizică. Prevederile 
recentului decret constituie deci un puternic stimulent și pen
tru acest colectiv muncitoresc în direcția îndeplinirii tuturor 
contractelor cu partenerii externi, a planului de export.

lată un calcul sugestiv care arată importantele venituri 
suplimentare ce revin oamenilor muncii în situația în care 
întreprinderea realizează integral sarcinile la export :

Operațiunea de confecționare a unei anvelope de tip 
1 100 - 20 — V 95 pentru camioane grele este realizată de 
un operator chimist cu un tarif de manoperă de 3,45 lei pe 
bucată, înțr-o zi fiind realizate, conform normei, 33 de 
anvelope. în condițiile aplicării decretului, pentru o anvelopă 
de acest tip destinată exportului pe relația devize converti
bile, tariful de manoperă devine, practic, 3,80 lei/bucată, 
conducînd deci la obținerea UNUI CIȘTIG SUPLIMENTAR DE 
11,40 LEI PE ZI, adică 279 LEI PE LUNĂ.

demonstrat că, în întreprinderile în 
care activitatea a fost temeinic orga
nizată și s-au luat toate măsurile 
necesare pentru desfășurarea norma
lă, în ritm susținut a producției, re
zultatele au fost dintre cele mai 
bune, planul la export pe relații de 
decontare fiind integral realizat, ob- 
ținindu-se și anumite depășiri. Este 
firesc, este moral, este în spiritul și 
litera legii ca oamenilor muncii din 
aceste întreprinderi care au contri
buit la realizarea producției pentru 
export să li se acorde stimulentele 
materiale corespunzătoare 
în decretul Consiliului de

prevăzute 
Stat.

Funcționarea cu precizie 
de ceasornic a mecanismu
lui cooperării interuzinale I 
Analiza cauzelor întîrzierilor în rea
lizarea planului la export din unele 
întreprinderi scoate în relief lipsa de 
răspundere cu care își privesc sar-, 
cinile ce le revin anumite unități ce 
produc piese sau subansamble ce 
urmează a fi încorporate în produsul 
destinat pieței externe. Așa se ajunge 
ca o mașină sau un utilaj complex 
să fie aproape terminat, dar nu poate 
fi livrat din cauza unei piese 
oarecare ce n-a sosit la vreme de 
la furnizor. Intrînd pe firul analizei, 
se desprinde adesea concluzia că 
piesa care lipsește nu a fost reali
zată întrucît unitatea care trebuie să 
o producă fie că a considerat că are 
alte sarcini mai urgente, fie că s-a 
interesat să fabrice alte produse cu 
valoare mai ridicată în producția- 
marfă.

Asemenea practici trebuie combătu
te cu fermitate întrucît contravin in
tereselor majore ale economiei. Așa 
cum sublinia secretarul general al 
partidului, realizarea pieselor și sub- 
ansamblelor în cooperare, decî ex
portul indirect, trebuie să se bucure 
de cea mai mare atenție, întrucît 
condiționează fabricarea și livrarea 
unor produse de valoare economică 
mult mai mare.

Tocmai pentru a se determina o 
schimbare radicală de atitudine în 
această privință, în decretul amintit 
se instituie principiul potrivit căruia 
cointeresarea materială in proporți
ile arătate se aplică și la unitățile 
care au stabilite sarcini cu privire la 
livrarea de materii prime, materiale, 
piese și subansamble ce urmează a 
fi incorporate in producția de export 
a altor unități, deci 
exportul producției 
sau indirect. Este o 
tură să determine 
radicală a activității productive pe 
întreaga filieră a mecanismului re
lațiilor de cooperare și aproviziona
re tehnlco-materială, concentrînd 
eforturile tuturor colectivelor de 
oameni ai muncii de pe întreg lanțul 
de fabricație a produselor în vede
rea realizării ritmice și la un înalt 

indiferent dacă 
se face direct 

măsură de na- 
o îmbunătățire

nic de control al calității presării 
pieselor și prin confecționarea unor 
dispozitive pentru folosirea cit mai 
eficientă a materiilor prime, aici se 
reușește să se realizeze numai pro
duse de înaltă calitate, apreciate de 
partenerii externi. Rezultatul nemij
locit al măsurilor luate pentru orga
nizarea mai bună, superioară a pro
ducției și a muncii, pentru îmbună
tățirea calității produselor și diver
sificarea gamei sortimentale se re
găsește și în creșterea solicitărilor la 
export. Astfel, întreprinderea a pri
mit comenzi suplimentare de pro
duse din partea unor firme din 
Anglia, Italia, Olanda, Elveția și din 
alte țări. Și trebuie spus că. in po
fida unor greutăți pe care între
prinderea băcăuană le întîmpină în 
aprovizionarea cu unele materii 
prime și materiale, toate comenzile 
sint onorate exemplar, în mod rit
mic, unele chiar în avans. Colectivul 
de aici este hotărit ca, în cinstea 
Conferinței Naționale a partidului, 
să nu precupețească nici un efort 
pentru a-și realiza exemplar sarci
nile de plan pe acest an și cu prio
ritate producția pentru export, am
plificând bunele rezultate de pînă 
acum.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scînteii”

3,80 LEI
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nivel calitativ a fondului de marfă 
pentru export.

Exigență maximă față de 
nivelul tehnic și calitativ al 
produselor ! înalt, susținut
al producției pentru export trebuie 
asigurat in condițiile unei exigențe 
maxime față de calitatea produselor. 
Este de la sine înțeles că asigurarea 
unei inalte calități, a unui nivel teh
nic superior al produselor reprezintă 
o condiție esențială a alinierii in 
competiția mondială a valorilor ma
teriale, declanșată și întreținută la 
parametri tot mai ridicați de revo
luția tehnico-științifică actuală. 
Firește, în aoeastă confruntare per
manentă, nimeni nu se poate aștepta 
la „bunăvoința" sau „îngăduința" 
partenerilor. Legea concurenței pe 
piața externă este dură : un partener 
nemulțumit de calitatea unui produs 
se va adresa imediat altui furnizor 
în stare să-i satisfacă pretențiile. Iar 
o piață pierdută este foarte greu de 
recîștigat. Bunul renume se păstrea
ză realizind numai și numai produse 
de nivel tehnic și calitativ mereu mai 
ridicat.

Iar calitatea nu este un „ingre
dient" care se adaugă undeva. în fi
nalul procesului de fabricație, pentru 
ca produsul să capete o valoare tot 
mai mare; ea se creează, se asigură, 
pas cu pas, în secțiile de producție, 
la locurile de muncă, o dată cu reali
zarea produsului. De aceea, fiecare 
om al muncii trebuie să fie pătruns 
de conștiința faptului că preocupa
rea pentru asigurarea calității pro
duselor pe care le fabrică, cu atît 
mai mult atunci cînd sînt destinate 
exportului, reprezintă o atitudine 
firească, de zi cu zi, față de propria 
muncă, fiind expresia respectului 
suprem față de sine și de colectivul 
în care lucrează.

Sintetizînd, pentru înfăptuirea 
riguroasă, neabătută a măsurilor 
stabilite la amintita ședință a Comi
tetului Politic Executiv este necesar 
ca în fiecare centrală și întreprin
dere să fie neîntîrziat clarificate și 
soluționate toate problemele de care 
depinde realizarea în bune condiții 
a producției de export și a exportu
lui. Repetăm, așa cum a precizat 
secretarul general al partidului, ex
portul este problema numărul unu 
a economiei și trebuie să se afle zi 
de zi în atenția ministerelor, centra- . 
lelor, organelor și organizațiilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii. 
Acționîndu-se cu răspundere, intr-un 
înalt spirit de ordine și disciplină, 
se impune ca în lunile care au mai 
rămas pînă la sfîrșitul anului, în- 
cepînd din septembrie, producția de 
export să se realizeze Ia nivelul spo
rit prevăzut in plan, astfel incit pe 
ansamblul întregului an sarcinile în 
acest domeniu să fie integral înde
plinite.

ORA MARILOR RĂSPUNDERI 
PENTRU PÎINE

Deși ceasul nu sună pentru 
toți aceeași oră, o constata
re îmbucurătoare se impu
ne de cum pătrunzi în sa

tele din județul Giurgiu : de la 
primele ore, cîmpul cunoaște forfo
ta oamenilor prinși în treburile atît 
de presante și numeroase din aceste 
zile.

începem relatarea noastră cam de 
la jumătatea documentării, pentru a 
evidenția un fapt ce ni s-a părut a 
fi deosebit pentru stilul de muncă 
al organelor de partid din județ si 
al organelor agricole. La început 
ne-a surprins faptul că. in citeva u- 
nități prin care am trecut, nu i-am 
întîlnit nici pe președinte, nici pe 
inginerul-șef. După ora 11. intrăm 
în sediul C.A.P. Singureni. aproaos 
în același timp cu președintele, in
ginerul-șef și contabilul acestei uni
tăți. Veneau de la o ședință care 
avusese loc la CUASC. Și, aflăm de 
la ei, și după aceea de la alții, iar 
seara de la comitetul județean de 
partid despre o măsură.care vădeș
te seriozitatea cu care este organi
zată această campanie de toamnă, 
în care este urmărită rezolvarea tu
turor problemelor, pentru ca ea să 
se încheie cu bine. Re parcursul a 
două-trei zile. în fiecare CUASC 
s-au întilnit cadrele de răspundere 
din toate unitățile și din comune : 
președintele, inginerul șef. contabilii, 
primarii comunelor, alte cadre.' Se
cretariatul comitetului județean de 
partid, împreună cu conducătorii în
treprinderilor și instituțiilor județe
ne care au atribuții în desfășurarea 
campaniei au ascultat o scurtă in
formare din partea președinților, de 
CUASC, iar apoi, pe fiecare din 
participanții care aveau de pus pro
bleme deosebite, de semnalat anumi
te stări de lucruri sau care solicitau 
sprijin pentru rezolvarea anumitor 
chestiuni. Fără vorbe în plus, ci con
cret, direct, conducătorii întreprin
derilor șl instituțiilor județene au 
dat răspuns pe loc la problemele ri
dicate sau au fost stabilite terme
ne precise pină cînd și cum vor fi 
rezolvate. Bine gindită această ulti
mă verificare înainte de a se intra 
din plin în focul bătăliei pentru re
colta acestui an și pentru cea viitoa
re. Intr-adevăr, oamenii nu au ne
voie acum de îndemnuri generale, 
pentru că știu ce să facă și vor să 
facă din toată inima, ci de clarifi
carea chestiunilor, mai ales a oelor 
care depășesc posibilitățile lor. A- 
veam să auzim prin locurile prin care 
am trecut, de La cadrele de con
ducere din unități șl de la activiștii 
de partid, cuvinte de bună apreciere 
despre un asemenea stil de munq.

Pentru Anii, ceasul sună maî 
tîrziu. Intre ei și îngriji
torii din sectorul zootehnic 
al C.A.P. Novaci. După ora 

8,30 se mai mulgeau încă va
cile, curățenia abia începuse, vi
țeii din așa-zisa maternitate își stri
gau, cit îi țineau bojocii, dreptul la 
hrană. Multe animale stăteau cul
cate în padocurile necurățate de cine 
știe cînd. iar cîțiva îngrijitori încer
cau să adune animalele tinere, să le 
ducă, în sfîrșit, la pășune, E tînăr 
președintele C.A.P.-ului, inimos și 
cu intenții bune, dar nu e de prea 
mult timp în această funcție și în
cearcă omul, după spusele lui. să 
îndrepte lucrurile pe un făgaș bun. 
Să sperăm că va reuși, pentru că e 
atît de necesar... Ceva semne sînt. 
Au adunat și adună incă furaje. în
cearcă să mai dreagă ce se mai poa
te drege la adăposturile părăginite.

Pornim pe un drum de cîmp într-o 
direcție... necunoscută. Drum plin de 
hirtoape — un adevărat chin chiar 
pentru o mașină robustă — și cîmp 
plin de paie. Ne uităm unii la alții, 
să vedem dacă am văzut toți același 
lucru. Da, erau paie. Brazdele lungi 
de la un capăt la altul al solelor, 
paie înnegrite de soare și de vreme, 
paie de grîu și chiar paie de orz, a- 
coperite acum de-a binelea de ier
buri. Dacă nu le-o fi trebuit coope
ratorilor din Novaci sau altora din
tre vecinii lor — pentru că n-am 
reușit să identificăm ale cui sînt toa
te aceste sole întinse — de oe nu 
le-or fi oferit altor unități din ju
deț sau din alte județe, care au atî- 
ta nevoie de ele ? Nu ne mai aventu
răm să facem drumul înapoi pentru 
a primi răspuns la întrebare. de 
aceea o repetăm : de ce a fost lăsat 
acest furaj atît de necesar să se de
gradeze în cîmp ?

Deși era miercuri, deci nu una din 
zilele în care se spune că sînt trei 
ceasuri rele, și cu toate că nu cre
dem în superstiții, se pare că ceasu
rile de la primele ore ale dimineții 
s-au nimerit să fie rele. Pătrundem 
pe niște terenuri întinse, acoperite 
de snopi (rînduiți ca după seceris) 
din niște bețe pe care de Ia început nu 
reușim să le identificăm. Cunoștin
țele noastre în materie par a fi cam 
șubrede. La următoarele sole nu mai 
greșim însă. Cu toate că fotografia 
alăturată arată limpede că n-a fost 
tocmai atît de ușor să identificăm 
existența lucemei de sămînță, pe 
undeva, pe la rădăcinile pădurii de 
buruieni. Cum se recolta aceasta, a- 
veam să aflăm ceva mai,tîrziu. Pînă 
atunci, pătrundem in mijlocul acestei 
culturi cu intenția să ne „pozăm", 
dar colegul nostru fotoreporter se 
plînge că nu ne vede, fapt ce ne 

Corneliu CARLAN

Au muncit mult și bine cooperatorii din Singureni 
pentru recoltele mari ale acestei toamne. Acum le 
adună cu grabă, dar și cu grijă pentru a nu risipi 

nimic din rodul pâmîntului

Cu greu poate fi identificată existența lucernei de 
sămînță, pe undeva pe la rădăcinile acestei păduri de 
buruieni. Este numai una din mostrele care exprimă 
cum nu se poate mai adevărat spiritul gospodăresc 
al celor care se află la conducerea fermei Călugăreni, 

aparținînd întreprinderii județene de pajiști Foto : S. Cristian

obligă să ne urcăm pe niște bolovani 
ca să fim ceva ma. înalți decît ciu
linii. „Bolovanii" pe care stăm 
sint dintr-o substanță foarte prețioa
să : îngrășăminte chimice sau amen
damente — greu de definit după gra
dul de pietrificare și cantitatea de 
țărînă pătrunsă adine în compoziția 
lor. Da, știm și noi că în primul an 
de cultură lucerna pentru sămînță 
își împarte o bună parte din hrană 
cu buruienile. Aici însă nu mai era 
vorba de fenomenul cuprins în limi
tele normalului.

Plecăm în căutarea stăpînu- 
lui acestei curiozități și a- 
jungem la sediul fermei Că- 
lugâreni, aparținînd între

prinderii județene de pajiști. Nici 
că se putea un proprietar mai 
potrivit pentru asemenea aberații a- 
grotehnioe. Nu-1 găsim pe șeful fer
mei. Discutăm cu un tovarăș pe 
nume Rugină, inginer cu mecaniza
rea la amintita întreprindere, care 

O zi în județul Giurgiu

Și aici, la Hulubești, ca in toate unitățile agricole din județul Giurgiu, 
recoltarea florii-soarelui se efectua ieri pe ultimele hectare

• ULTIMA verificare: înaintea bă
tăliei • CEASUL NU SUNĂ PENTRU 
TOȚI LA FEL • LA O FERMĂ A ÎNTRE
PRINDERII DE PAJIȘTI, CĂUTIND SĂMIN- 
ȚA DE LUCERNA • INTR-UN C.U.A.S.C. 
UNDE BUNA ORGANIZARE SE VEDE CU 
OCHIUL LIBER • MODESTIA STĂ DE 
OBICEI IN CASA CELOR HARNICI • UN 
ÎNCEPUT CARE ANUNȚĂ UN FINAL 

RODNIC

spune că nu știe, nu cunoaște „pro
blema", pentru că dînsul se ocupă cu 
utilajele. Ca și cum l-ar opri cineva, 
sau mai exact n-ar intra in atribu
țiile oricărui lucrător al întreprinde
rii, mai ales a unor cadre cu o anu
mită răspundere, să vadă cam ce se 
întîmplă pe acolo pe unde merge, 
chiar dacă se ocupă doar cu „utila
jele". 11 avem drept interlocutor, mai 
avizat decît inginerul de la întreprin
dere, pe magazionerul fermei. ..Ați 
avut erbicide ?“ — îl întrebăm. „Cum 
să nu, tovarășu’ — ne răspunde el, 
ferindu-se parcă ca nu cumva să fie 
acuzat că nu are erbicide. Am avut 
și mai avem cîteva bune sute de 
kilograme". „Acolo, pe muchia aceea 
de deal sint îngrășăminte sau amen
damente ?“ — îl întrebăm. Nu știe, 
zice, pentru că nefiind în magazia 
lui, nu are de unde să știe. Dar gră
mada stătea ca o uriașă căciulă albă 
pe creștetul dealului, ca semn de re
cunoaștere a modului în care este 
„gospodărită" aoeastă fermă.

Luăm drumul spre comuna Iepu
rești, dar la scurt timp sîntem ne- 
voiți să ne întoarcem. Pe o solă din 
apropierea sediului fermei, un meca
nizator zorea cu „CS“-ul lui la to- 
carea buruienilor de pe o miriște, 
inclusiv a paielor de orz nestrînse. 
Ne permitem să-l sfătuim să nu mai 
facă aoeastă treabă, dar, pentru a nu 
fi acuzați de imixtiune în „treburile 
interne" ale fermei, ne întoarcem 
și-l informăm pe tovarășul Rugină, 
cel cu utilajele, despre sugestia pe 
care am dat-o mecanizatorului și-l 
mai informăm și despre alte lucruri 
grave pe care nu le mai notăm pe 
hîrtie. Ne-am fi așteptat, eram con
vinși, ca inginerul de la întreprinde
re, care, cum spuneam, se ocupă cu 

utilajele, va avea curiozitatea să vină 
’ și el să vadă ce și cum stau lucrurile 
la sola cu pricina, cu atît mai mult 
cu cit era în imediată apropiere. Ași ! 
De unde ! Dînsul se ocupă... doar cu 
utilajele.

Schimbăm direcția de mers, din 
teama nemărturisită de a nu mai în
tâlni Și alte minuni în perimetrul a- 
cestei ferme și ne îndreptăm spre 
Singureni, acolo unde — spuneam la 
începutul reportajului, am intrat în 
sediu aproape în același timp cu 
președintele, inginerul și contabilul 
unității, care veneau de la amintita 
ședință de la CUASC. Oameni se
rioși. gospodari. Mergem și vedem 
lanurile de pe care se recolta ma
nual porumbul. Recoltă bună pentru 
acest an. cu toate că pămîntul este 
neirigat. Forțele sint conoentrate la 
recoltarea celor 100 ha cu porumb, 
ce urmează a fi semănate cu grîu. 
In ziua respectivă se aflau la cules 
aproape 180 de oameni, în timp ce 
alții recoltau sfecla de zahăr. Co

cenii erau tăiați, în aceeași zi sau cel 
tîrziu în zorii dimineții următoare, 
tocați și puși imediat în siloz. Pe 
această cale s-au însilozat pînă acum 
400 tone coceni și acțiunea continuă 
pentru că la Singureni preocuparea 
pentru furaje este pe același plan cu 
aceea pentru cultura mare.

O Informație, prinsă cum s-ar 
spune din zbor, ne îndreap
tă pașii spre C.A.P. Hulu- 
bești. Combinele care tre

buiau să lucreze la Singureni 
fuseseră concentrate la Stoenești. 
dar aflăm că și de acolo vor 
fi trimise pentru că nu pot încă re
colta la C.A.P. Hulubești. Foarte 
bună măsura luată de conducerea 
CUASC-ului de a concentra aici, 
unde întreaga suprafață — de circa 
400 ha — a ajuns la punctul optim 
de recoltare, aproape intreaga forță 
mecanică. Era, intr-adevăr, o amplă 
desfășurare de forțe. La scurt timp 
de cînd ne aflam acolo a sosit în 
sprijin și coloana de combine și mij
loacele mecanice pentru transportul 
recoltei. Apare și președintele 
CUASC-ului, tovarășul Lazăr Cioba- 
nu, venit direct de la ședință. Om 
tînăr, dar cu experiență și cu evi
dente calități de organizator. înțelege, 
fără prea multe explicații, oe e bine 
și re nu prea c bine. Așa, 
de exemplu, își dă seama fără 
prea multe insistențe (in vre
me ce cadrele din conducerea 
cooperativei lipseau) că ar fi fost 
necesară la fața locului prezența 
unui om cu mai multă experiență 
care să-l ajute pe tînărul șef de 
fermă în distribuirea mai bună a 
combinelor. în consecință, dispune 
măsurile pentru reorganizarea for

mațiilor de lucru, repartizînd numă
rul mare de combine pe grupe mici 
și cere ca imediat să vină la fața 
locului inginerul-șef al cooperativei 
pentru a face ordinea necesară.

Despre meticulozitatea cu care 
este organizată munca în acest 
CUASC ne dăm seama și după răs
punsurile concise, exacte, pe care le 
dă organizatorul de partid. Aflăm 
că, practic, de acum recoltarea florii- 
soarelui este pe terminate. De luni, 
de cînd a înoeput culesul la sfeclă, 
recoltarea acestei culturi se desfă
șoară conform graficului stabilit. La 
porumb vor fi folosite șl modernele 
combine C6P, dar cea mai mart 
parte, peste 3 400 ha, se va culege 
manual de către cei 2 400 de oamen 
care au angajat cultura în acord glo
bal. De vineri, s-a început și semă
natul orzului, dar viteza zilnică, sta
bilită, de 450 ha, va fi atinsă înce
pînd de luni. Frontul de lucru est* 
asigurat, la fel și sămînță, iar ambi
ția oamenilor este de a dovedi că 
chiar și în aceste condiții de secetă 
pot face semănături de cea mai buni 
calitate.

La I.P.L. Uzunu, pepenii au to 
aroma plăcută ca totdeauna, roșiii' 
deși ceva mai puține decît anul tre 
cut, sînt tot frumoase, iar oameni 
— aceiași, cu spirit gospodăresc ? 
simțul datoriei. Aproape 2 000 de oa 
meni se află acum aici la cule- 
mulți dintre ei veniți in sprijin di 
unitățile economice și instituțiile di 
municipiul Giurgiu. Legume fru 
moașe și sănătoase, cum spunean 
care, în marea lor majoritate, ia 
drumul spre piețele Capitalei. I 
aoest an s-a găsit într-adevăr dri 
mul cel mai scurt pentru legume 
între producător și beneficiar (I.L. 
Berceni) existînd o bună conlucrai' 
așa cum de fapt este și normal. A> 
aflat .mai tîrziu în unitățile prin cai 
am trecut că un asemenea mod si 
nătos de lucru funcționează acum 
toate relațiile cultivatorilor de 1< 
gume din județ cu unitățile de val< 
rificare. Așa este bine, așa este o 
rect și tot așa trebuie să se proc 
deze și în continuare.

Pe Ilie Anculescu, președii 
tele C.A.P. din Braniștea, 
întoarcem din drum, și 
, pare rău, dar omul nu es 

superstițios pentru că a prob 
toată viața lui că „ghinioanele" si 
evitate prin muncă și pricepere, 
el, chiar într-un an destul de n 
prielnic mai ales pentru a ceas 
zonă aridă, cu pămint nisipos, a ști 
să ocolească „ghinioanele". Pi 
ducții bune de grîu, de orz și n 
porumbul nu e rău, deși așteptăr 
oamenilor de aici n-au fost împ 
uite după munca făcută. Auzisem 
are o producție foarte frumoasă 
legume : ardei capia, gogoșari, 1 
mate, morcovi, dar Ilie Ancules 
nu se laudă. Se mulțumește doar 
ne confirme : „Da, sint bune, s 
frumoase". Unii fac, cum se spui 
„valuri" din te miri ce, crezînd 
un succes chiar parțial și nu atit 
răsunător trebuie cunoscut cu or 
preț de toată lumea. Poate că t< 
mai realismul și modestia oameni 
de aici i-au ținut mereu aproape 
virfurile de producție, mereu pr 
tre primii în județ, deși pămin 
lor nu este chiar tot de catego 
întîi, așa cum s-ar putea crede, 
arșița i-a păgubit poate, pe ace 
soluri nisipoase, mai mult decît 
alții. Ce face acum ? Ne spt 
simplu că „ceea ce trebuie". Au; 
toate forțele satului — peste 500 
oameni — se află in cimp la cule 
porumbului, al sfeclei, al legun 
lor, in timp ce mecanizatorii p 
gătesc cu grijă viitoarea recoltă, 
are nici un fel de probleme cu 
ganizarea și participarea oamen 
la muncă pentru că aceste luci 
le-a pus la punct incă la începi 
primăverii cînd fiecare parcelă 
fost repartizată fiecărui om apt 
muncă pentru a fi lucrată în ac 
global. în condiții de secetă, pe 
renuri care au și multe zone n 
poase, 6e estimează aici o prod 
tie medie de aproape 50 tone 
sfeclă și nu pe 10 sau 20 ha. ci 
o suprafață mare, de 250 ha. B 
este și recolta de porumb, mai . 
acolo unde n-a fost cultivată pe 
renuri nisipoase. Dar gindurile 
varășului Anculescu nu se mai 
dreaptă acum spre aceste culturi 
spre cele care trebuie pregătite p 
tru anul viitor. Arăturile sînt g 
cu excepția cîtorva zeci de hec 
de pe care n-a fost culeasă rec 
de toamnă ; sămînță este și ea 
magazie și el știe că este de fo 
bună calitate pentru că a fost ; 
dusă de oamenii de aici. Au 
aplicate și îngrășăminte fosfatice 
multe ca anul trecut și dacă îna 
sau după semănat va veni și o pl- 
bună, atunci nivelul producției 
acest an va fi cu siguranță dep

Seara, la comitetul jude 
de partid, la organele £ 
cole ne-am întregit im 
nea despre strategia d« 

șurării campaniei agricole de tc 
nă în județul Giurgiu, am i 
Ies amploarea și temeinicia măs 
lor adoptate pentru a încheia 
bine anul agricol, pentru a-1 pix 
mai bine pe cel viitor. Prima 
lucrările acestei campanii — 
coltarea florii-soarelui — este 
acum practic încheiată, exo 
făcind loturile semincere. î 
pind de joi, s-a extins 
și aria recoltării porumbulu 
sfeclei, aceste lucrări desf
rîndu-se acum din plin și 
unitățile din partea de nord a j 
țului. Și am remarca, în acest i 
modul organizat și eficient în 
se acționează cu deosebire în u 
țile aparținînd consiliului agi 
dustrial Bolintin Vale. Viteza zi 
planificată la semănatul orzulu 
aproape 4 100 ha, pe județ nu a 
atinsă, dar există condiții ca : 
pind de miine să se lucreze Ic 
mănat cu toate forțele reparti 
Arăturile pentru însămînțările 
toamnă au fost executate pe apt 
74 000 ha, adică pe 75 la sută 
suprafața planificată și pe mi 
ce cîmpul este despovărat de r 
tă se va mări și procentul reali 
lor.

Putem spune deci că este ur 
ceput bun de campanie, ce prol 
din plin seriozitatea cu care org. 
și organizațiile de partid din 
munele județului Giurgiu, com 
județean de partid, organele ag 
le și conducerile unităților agi 
au pregătit această campanie, 
acum acționează hotărit pi 
materializarea obiectivelor stab

Iosif P(
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Calitatea școlii - determinantă 
pentru competența specialistului de miine

Misiunea educativă/ revoluționara 
a teatrului românesc

Programarea susținută — la sediu sau in tur
nee — a spectacolelor realizate, numeroasele 
initiative de care au dat dovadă instituțiile ar- 
tistioe de spectacol în sezonul estival au con
ferit activității teatrale un caracter de continui
tate și dinamism pe întreaga durată a anului 
calendaristic. Cu toate acestea, începutul toam
nei rămine o perioadă de muncă însuflețită, de 
efervescență deosebită : se elaborează noi pro
iecte. se lansează noi inițiative, se definitivea
ză noi premiere.

Intensificarea preocupărilor creatoare coinci
de, la acest mijloc de septembrie, cu climatul 
instaurat, stimulat de Congresul al III-lea al

educației politice și culturii socialiste, cu ho- 
tărirea și mai fermă a oamenilor de teatru de 
a crea cu poporul și pentru popor, de a se in
spira din izvorul viu, veșnic al națiunii noas
tre, din creația și din felul de a fi al poporului 
nostru.

Pretutindeni, in teatre, se manifestă o vie 
preocupare pentru traducerea in viață a îndem
nurilor secretarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu : „Avem nevoie de noi 
opere de muzică revoluționară și patriotică, de 
noi opere de artă plastică, opere care să redea 
activitatea uriașă desfășurată pe întreg cu

prinsul patriei noastre, așa cum avem nevoie de 
piese de teatru, de filme, cu un conținut mai 
angajant, care să reflecte eroii noi ai patriei, 
eroii uriașelor transformări revoluționare și ai 
realizărilor din țara noastră 1“

Publicăm in rindurile de mai jos opiniile ci- 
torva oameni de teatru : actorul Silviu Stăn- 
culescu, directorul Teatrului de Comedie, actri
ța Ildiko Jarcsek-Zamfirescu, directoarea Tea
trului german din Timișoara, precum și Adina 
Popa si Lucia Mureșan — prețuite interprete 
de Ia Teatrul Național din Iași și Teatrul „C. I. 
Nottara".

Viața contemporană
— neprețuita

Arta românească de azi se dez
voltă intr-un climat de in
tensă efervescentă creatoare 

in toate domeniile, un climat 
configurat polivalent de ener
giile descătușate ale întregului 
nostru popor, care îsi desfă
șoară epopeea pașnică și construc
tivă năzuind să lase urmașilor 
o tară înfloritoare. In condițiile ac
tuale ale vieții internaționale — 
cind omenirea este confruntată cu 
o situație deosebit de gravă dato
rită accelerării cursei înarmărilor, 
cu precădere a celor nucleare, a 
persistenței a numeroase con
flicte șl stări de încordare — gă
sesc un profund ecou în rîndul 
forțelor iubitoare de pace de pre
tutindeni, al opiniei publioe mon
diale inițiativele șl propunerile 
constructive ale României, chemă
rile la rațiune și luciditate pentru 
oprirea periculoasei evoluții a 
evenimentelor, pentru reluarea 
politicii de destindere și solu
ționare pe cale pașnică, prin 
tratative, a tuturor problemelor li
tigioase, pentru apărarea dreptului 
suprem al popoarelor la libertate 
și independentă, la pace, pentru ca 
fiecare popor să-și aducă partea 
sa de contribuție la valorile civi
lizației și culturii.

Pentru noi, oamenii de cultură 
și artă, constituie un Înalt privile
giu. motiv de mare satisfacție, un 
temei de adincă mindrie patriotică 
și neobosită pasiune creatoare fap
tul exemplar că secretarul general 
al partidului, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, des- 
fășurînd zi de zi o uriașă și mul
tilaterală activitate. împreună cu 
poporul și pentru popor, este, tot
odată. profund preocupat de des
tinul artelor românești, de pro
gresul necontenit al culturii națio
nale. de viața și munca noastră, 
a oelor care, prin cuvînt și culoare, 
in vers ori prin muzică ne slăvim 
țara și oamenii ei minunați. Am 
desprins cu toții, din cuvintarea 
rostită la cel de-al III-lea Con
gres al educației politice și cultu
rii socialiste, profundul interes 
pentru înălțarea spirituală a oame
nilor prin cultură, pentru purita- 
:ea și frumusețea operelor de artă, 
centru condițiile materiale și cli- 
natul ideologic capabile să stimu- 
eze și să promoveze o artă înaltă, 
umanistă, patriotică, care să se 
idreseze tuturor oamenilor și să 
îie înțeleasă de toți oamenii, indi
ferent de limba pe care o vorbesc, 
inindu-i in numele respectului 
ață de viată și al năzuinței de a 
mbogăti tezaurul de civilizație al 
umanității. Iată tot atâtea mari 
.emeiuri să ne consacrăm forțele, 
alentul de care dispunem unei 
irte comuniste, destinată să infă- 
ișeze variat chipul eroilor socie- 
ății noastre socialiste, personali
atea complexă a făuritorilor valo- 
ilor materiale și spirituale cu care, 
>e drept cuvint. ne mindrim cu 
oții. Trăim intr-o societate a 
«uncii, a respectului pentru orice 
ictivitate in care se investește 
fort, talent, capacitate creatoare. 
> societate ce acordă o mare im- 
ortanța valorilor artistice, viu 
ireocupată de destinul de azi și 
le miine al culturii naționale, in 
are sint păstrate ca intr-un si- 
>et sacru cele mai autentice carac- 
eristici ale profilului spiritual al 
ațiunii noastre. Cred că din aceas- 
ă înaltă perspectivă privindu-le, 
u toată gravitatea, sarcinile ce ne 
evin nouă, oamenilor de cultură 
i artă, sint deosebite, iar realizarea 
>r impune maxima solicitare a 
jsurselor noastre creatoare.
Dintotdeauna. și cu atît mai 

lult in zilele noastre, teatrul, prin 
>ate genurile sale, a fost și este o 
devărată școală de educație. Ci- 
eva s-ar putea întreba : în ce fel 
oate contribui comedia la înfăp- 
lirea educației patriotice și re- 
oluționare 1 Răspunsul nu este 
ecit unul singur : demonstrind 
pe viu". în soenă. superioritatea 
oului asupra vechiului, răspin- 
ind în păturile largi ale societății 
ptimismul pe care îl insuflă cre- 
Inta neștirbită în viitorul socialist 
I patriei.
Teatrul nostru s-a preocupat 
rsținut, așa cum o arată și 
enumirea sa. de promovarea 
ieselor inspirate din actualitatea 
iciallstă. Majoritatea spectacole- 
>r aparțin dramaturgiei autohto- 
e. Cu toate acestea, sintem de- 
’rte de a putea spune că am 
dicat arta comediei la înălțimea

Eroi exemplari
ai construcției socialiste

Puternic mobilizați de ideile, 
tezele și orientările secre
tarului general al partidului, 

■varășul Nicolae Ceaușescu. de 
Jdele sale îndemnuri de a da 
ață unei arte pentru popor, o 
tă pusă în slujba formării omu- 
i nou, a intereselor și aspirații- 
r lui către o viață spirituală bo
ită, sub semnul marilor valori 
naniste promovate de educația 
ilitică și cultura socialistă a 
jmâniei de azi, colectivul teatru- 
i nostru — Teatrul german de 
it din Timișoara — a acționat si 

acționa in continuare in con
ns cu menirea sa de tribună a 
eilor înaintate, patriotice și re- 
■luționare, cu funcția sa perma- 
•ntă de factor activ în educația 
lor cărora li se adresează. La

sursa a artei
exigențelor vremii noastre. Ne 
gîndim. de pildă, cit de mult ar 
putea oontribui satira și umorul 
teatral la educarea și luminarea 
spiritului, punind sub tirul necru
țător al risului superstițiile, preju
decățile mistice, practicile ridicole 
ale sectelor, concepțiile obscuran
tiste, retrograde. Socot că tratarea 
unor probleme, precum existența 
unor contradicții în societatea 
noastră nu constituie doar apana
jul literaturii în generai, ci ele pot 
fi dezbătute intr-un limbaj speci
fic și de către noi, creatorii de 
teatru. Astfel, cred, dramaturgia ar 
contribui într-o mai mare măsură 
la afirmarea noului și la eradica
rea unor tendințe retrograde, ar 
răspunde mai prompt sarcinilor ce 
revin literaturii și artei in opera 
de educare socialistă a națiunii 
noastre.

Știm că numai orientarea spre 
oamenii muncii, spre popor, strinsa 
legătură cu făuritorii bunurilor 
materiale, cunoașterea temeinică a 
realizărilor, frămîntărilor. a moti
velor de satisfacție, de bucurie, ea 
și a neliniștilor creatoare, care ii 
încearcă, pot conferi forță și con
sistență artei noastre. Iată de oe 
noi întărim permanent legăturile 
cu publicul muncitoresc, cu artiștii 
amatori din întreprinderi șl insti
tuții. S-a creat o foarte frumoasă 
tradiție : Teatrul de comedie din 
București desfășoară în fiecare an 
cite o stagiune in Valea Jiului. 
Organizăm și desfășurăm în fața 
oamenilor reprezentații teatrale, 
alte programe artistice, ne întil- 
nim și discutăm cu minerii, cu 
familiile lor, organizăm spectacole 
comune cu artiștii amatori din în
treprinderile miniere. Prietenia 
care s-a legat între teatrul nostru 
și colectivele de muncitori mineri 
reprezintă o neprețuită sursă de 
îmbogățire sufletească, de creștere 
a conștiinței noastre politice și 
cetățenești; și este un izvor pururi 
întineritor, cum considera marele 
nostru poet Vasile Alecsandri, tot 
ceea ce se naște șl crește din 
adincul inimii și minții poporului, 
din geniul său creator. în ultimii 
ani am extins legăturile noastre 
și în alte centre muncitorești din 
județele Alba și Sălaj, unde, de 
asemenea, sintem prezenți cu mi- 
crostagiunt în fiecare an. făcîndu- 
ne un titlu de onoare și o datorie 
de conștiință din intensificarea 
aoestor minunate, rodnice intîlniri 
cu publicul nostru, la el acasă, 
acolo unde trăiește și muncește. 
N-am fi însă comuniști adevărați 
și artiști cu simțul responsabilității 
civice și politice dacă n-am recu
noaște că. deși am obținut rezul
tate bune, in munca noastră se 
manifestă șl neîmpliniri, există loc 
pentru mai mult, mai bine, mai 
frumos. Atlt la Teatrul de come
die. cit si. din cite cunosc, la 
celelalte teatre bucureștene nu s-a 
făcut totul pentru promovarea ce
lor mai reprezentative texte pen
tru epoca oe o trăim. Aducem in 
unele piese aspecte nesemnificati
ve, periferice ale vieții ; mai mult, 
uneori în prim plan ne izbim de 
uritul ei, de personaje pline de 
tare morale, luate, cum se spune, 
de la ușa cafenelei. Nu aceasta 
este misiunea dramaturgiei și a 
teatrului, nu aceștia sint cei că
rora trebuie să le dăm întruchi
pare pe scenă. Dramaturgia a ofe
rit lumii în toate timpurile modele 
demne de' urmat, corespunzătoare 
fiecărei epoci. Cu atît mai mult 
astăzi, noi, cei ce trăim in socia
lism, avem datoria să asigurăm 
prezenta pe scenele teatrelor a 
unor eroi reprezentativi, a glorio
șilor făuritori ai Metroului bucu- 
reștean și Canalului Dunăre- 
Marea Neagră, a celor care. în- 
fruntind vitregia stincilor golașe, 
au făcut Transfăgărășanul. a con
structorilor formați în acești ani 
în patria noastră, in munca pentru 
înălțarea ei. Așa cum ne-a îndem
nat tovarășul secretar general, noi. 
artiștii teatrelor românești, nutrim 
ferma convingere că aceștia sint 
eroii de care avem azi nevoie și 
ei nu trebuie inventați, pentru 
că există cu adevărat în ■ clocoti- 
toarea realitate a tării. Aducîn- 
du-i pe scenă, acționăm ca artiști 
mîlitanți, în spirit revoluționar, 
patriotic, contribuim la înnobilarea 
spirituală a maselor, a publicului 
nostru spectator.

Silviu STANCULESCU

17 iunie a acestui an, instituția 
noastră a realizat a 250-a premieră 
de la înființarea sa în 1953. Dru
mul parcurs în oei 34 de ani de 
existentă marchează cifre și reali
zări importante. însăși existenta 
instituției de artă pentru populația 
de limbă germană este o dovadă a 
politicii înțelepte duse de partidul 
și statul nostru în problema na
țională. De altfel, nu spun o nou
tate arătînd că Timișoara este 
unicul oraș din lume cu instituții 
de cultură și artă în 4 limbi, cu 
teatre profesioniste în 3 limbi, fie
care cu specificul său, completind, 
fiecare la rîndul s'ău și toate lao
laltă. paleta culturii românești. De 
la înființarea sa și pînă în pre
zent, Teatrul german a prezentat 
8 600 de spectacole în fața a 

2 311 000 spectatori în peste 150 de 
localități din țară, aducînd in me
die 7 premiere pe an la lumina 
rampei. Aoestea sint expresii ale 
unei activități susținute puse în 
slujba educării oamenilor, a for
mării lor în spiritul umanismului 
socialist promovat de partidul nos
tru comunist, de secretarul său ge
neral.

Avem datoria de a milita cu pa
siune și dăruire pentru răspîndirea 
ideilor înaintate, pentru promova
rea fermă a politicii profund uma
niste a partidului și statului nos
tru. de unitate, egalitate deplină, 
solidaritate și frăție între toți oa
menii muncii, sădind în Inimile 
lor, fără deosebire de naționalita
te, dragostea pentru pămintul na
tal, pentru țara in care s-au năs
cut și au trăit, ei și părinții lor, do
rința de a face totul pentru pro
gresul și înflorirea patriei noastre 
socialiste, care asigură tuturor fii
lor săi viață liberă și demnă. Po
trivit tradiției și cerințelor vieții 
de azi, teatrul trebuie să se afir
me ca o inaltă tribună de educație 
civică și patriotică, să ofere oame
nilor modele de comportament in 
muncă și în viață. Scena teatrului 
este un vast șantier de făurire a 
trăsăturilor inaintate, de făurire a

Marile idealuri 
ale culturii socialiste

Desfășurindu-și lucrările in 
anul Conferinței Naționale a 
partidului. Congresul educa

ției politice si culturii socialiste, 
expresie a profundului democra
tism al societății noastre, mar
chează o nouă etapă in procesul de 
formare și dezvoltare a conștiinței 
socialiste. Expunerea prezentata 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este programul activității noastre 
privind nobila misiune de formare 
și creștere a omului nou. In peri
oada care a trecut de la Congresul 
al IX-lea, orientările partidu
lui nostru au făcut ca in miș
carea teatrală națională — ca, 
de altfel, in toate planurile crea
ției, ale vieții literar-artistice ro
mânești — să se afirme și să se 
dezvolte valori de generoasă per
spectivă, în spiritul vremurilor 
eroice pe care le trăim. în acești 
ani. arta teatrală românească s-a 
impus tot mai mult ca o prezență 
specifică și eficientă, scena anga- 
jind dezbateri pe teme majore ale 
existenței, cultivînd sentimentele 
profund umaniste, contribuind la 
formarea omului nou cu o înaltă 
conștiință socialistă. Urmind repe
tatele îndemnuri pe care ni le-a 
adresat secretarul general al parti
dului, oamenii de teatru și-au in
tensificat eforturile închinate 
scopului profund umanist de a 
contribui la înflorirea spiritualită
ții noastre socialiste, la făurirea 
unor noi valori de inaltă ținută 
educativă. Slujitorii scenei din 
țara noastră sînt angajați cu toate 
forțele în ampla activitate politi- 
co-educativă desfășurată de partid 
pentru formarea omului nou. îna
intat. cu înalte trăsături morale, 
constructor conștient al destinului 
socialist al României.

Teatrul Național din Iași, veche 
instituție de cultură a țării, a fost, 
fără încetare, o înaintată tribună 
a idealurilor naționale, promovind 
dramaturgia scrisă în limba ro
mână, constituindu-și repertoriul 
din valorile ei durabile și impu- 
nind, de-a lungul timpului, mereu 
noi valori. Această misiune de

Răspundere față de popor

Nu există pentru teatru misi
une mai inaltă decît aceea de 
a contribui, cu mijloacele 

sale, la formarea omului nou. eu 
o înaltă conștiință socialistă, ani
mat de profunde convingeri revo
luționare. De fapt, teatrul, toate 
artele sînt chemate să participe 
mai viu la cea mai însemnată bă
tălie a socialismului. în cea mai 
însemnată întrecere cu istoria, 
aceea a făuririi omului nou, capa
bil să-și asume cu maximă inten
sitate răspunderi sociale majore in 
transformarea revoluționară a so
cietății noastre.

Spectacolul de teatru a căpătat 
In anii din urmă o importanță tot 
mai mare in viața spirituală a ță
rii, el s-a străduit să ofere de fie
care dată publicului un nou as
pect, un nou relief al geografiei 
spiritului uman, montind clasici și 
moderni — piese de actualitate și 
de inspirație istorică ce demon
strează lipsa de prejudecată, 
neaderența la curentul ce se con
fundă cu moda. Oamenii de teatru 
au ințeles bine că singura modă 
pe care o poate acoepta un artist 
este moda calității, aceea a devota
mentului total, a angajării unui 
continuu și, cel mai adesea, com
plex dialog cu spectatorul — spec
tator al anilor noștri, pe care tre
buie să-i influențeze, să-l cultive, 
să-l facă să rîdă și să plîngă, 
știind că lacrimile și hohotul de 
veselie însoțesc dintotdeauna gîn- 
dul, că omul trebuie iubit deopo
trivă pentru calități și biruințe, înțe
les pentru înfringeri, admirat pen
tru flacăra entuziasmului ce nu 
cunoaște bătrînețea anilor. Numai 
o mare dragoste de oameni face 
cu putință uniunea dintre inima 
noastră individuală și inima colec
tivă a sălii de teatru. Și teatrul 
nostru a făcut mult în această di
recție. Contactul viu. nemijlocit cu 
iubitorii de teatru, numeroasele 
spectacole și recitaluri de muzică 
și poezie prezentate pe marile 

caracterelor, de promovare a nou
lui, de modelare a conștiințelor. 
Cu toate succesele înregistrate, 
este datoria noastră de artiști co
muniști să arătăm că. in aoeastă 
direcție, spre a onora încrederea 
cu care sintem priviți, trebuie să 
dăm un curs mai viu activității 
noastre, să facem in așa fel incit 
pe scena noastră să pășească eu 
mai multă vigoare oamenii înain
tați ai timpului nostru, eroii exem
plari din rîndul constructorilor so
cialismului, autorii marilor ctitorii 
care au schimbat, in acești ani lu
minoși. fata țării. însăși geografia 
patriei noastre socialiste. Așa cum 
sublinia secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în magistrala sa cuvintare rostită 
la cel de-al III-lea Congres al e- 
ducației politice și culturii socialiste, 
arta, instituțiile artistice au datoria 
de onoare de a aduce permanent in 
fața maselor exemplul oamenilor 
avansați din țara noastră, al ace
lora care, string uniți, muncesc 
și creează ca adevărați stăpîni în 
patria liberă și independentă, fău
resc marile realizări cu care ne 
mindrim cu toții.

Ildiko JARCSEK- 
ZAMFIRESCU

onoare, Teatrul Național din Iași 
o continuă la cota și la nivelul 
timpurilor pe care le trăim, re
pertoriul nostru fiind constituit 
in cea mai mare parte din capo
doperele dramaturgiei române cla
sice. precum și din scrieri repre
zentative ale dramaturgiei de azi. 
Există, in întreaga țară, remarca
bile colective de teatru cu un pro
fil distinct. Sintem cu toții animați 
de dorința de a promova cu con
secvență dramaturgia națională, 
printr-un repertoriu de inaltă ți
nută, inspirat din idealurile socie
tății noastre, fără a ignoră marele 
repertoriu universal. Manifestăm 
insă o deosebită grijă in a conser
va valorile dramaturgiei naționale 
și a le impune pe aoelea create în 
zilele noastre. Este un adevăr a- 
testat și de experiența noastră, a 
colectivului de la Teatrul Național 
din Iași. Avem cu toții respectul 
meseriei noastre. Slujim, in fond, 
marea scenă a țării. Nu este un 
orgoliu, este o mare răspundere. 
Teatrul este un puternic mijloc 
de educație, de formare a omului 
nou — un om devotat patriei «o- 
cialîste, cauzei partidului, animat 
de idealurile comuniste, acționînd 
neabătut pentru afirmarea in viată 
a principiilor eticii și echității so
cialiste, un om cu un larg orizont 
de cultură tehnică și generală, re
voluționar, partizan al noului în 
toate domeniile de activitate. Fău
rirea unei civilizații spirituale su
perioare nu poate fi concepută de- 
cit ca rezultat al unui susținut și 
vast proces de formare și creștere 
a omului nou pe temeiul umanis
mului revoluționar, sub condu
cerea partidului. în numele mari
lor noastre idealuri. Asemenea o- 
biective se pot împlini printr-un 
repertoriu adecvat, printr-o dra
maturgie profund ancorată în rea
litățile zilelor noastre. în proble
matica omului contemporan — o- 
biective cu caracter de permanen
ță și pentru teatrul nostru.

Adina POPA

platforme industriale din Capitală 
au contribuit și contribuie la edu
cația estetică a publicului, la întă
rirea legăturii noastre cu masele 
de oameni ai muncii, multe din 
aceste intîlniri constituind pentru 
noi, actorii, o ’neprețuită sursă de 
îmbogățire sufletească.

Perfecționarea mijloacelor de 
expresie ale actorului se faoe me
reu, fiecare spectacol este, intr-un 
anume sens, o reciclare a tuturor 
celor ce participă la crearea lui. 
Preocuparea de a fi „la zi" este 
dominanta continuă a profesiei 
noastre și asta se poate constata 
în multe spectacole ale teatrelor 
bucureștene și în cele ale colegilor 
noștri din provincie. De altfel, re
pertoriul curent, ca și cel de per
spectivă al teatrului nostru, vădeș
te statornica preocupare pentru 
piesa românească contemporană, 
care aduce în prim plan proble
matica zilelor noastre, cu luminile 
și umbrele ei, cu eroi ce pot de
veni modele pentru publicul spec
tator.

Arta teatrală românească este 
competitivă pe toate meridianele si 
paralelele și la toate nivelurile de 
exigență. Sintem mîndri de faptul 
că in calitate de mesageri ai spi
ritului, ai culturii românești. întîl- 
mm adesea, in lume, admirație și 
respect față de politica României 
socialiste, a conducătorului ei. pre
țuire față de realizările industriei, 
ale științei și culturii românești. 
Sint toate acestea semne oerte 
ale vitalității poporului român, ale 
capacității sale creatoare, care ne 
exprimă pe toți, care ne definesc 
și ne disting in lumea contempo
rană. Avem datoria de a îmbogăți 
necontenit zestrea valorilor noas
tre definitorii, valori in centrul 
cărora stau oamenii de azi. eroii 
care înfăptuiesc marea epopee 
constructivă a țării.

Lucia MUREȘAN

Celui nefamiliarizat cp locurile, 
sediul Liceului agroindustrial 
din Huși poate să nu-i spună 

nimic. Clădirea din strada Mihail 
Kogălniceanu nu anunță ceva ne
obișnuit, cu înfățișarea ei de școală 
generală. Dar, chiar pe coridorul de 
la parter, atrage atenția o amplă 
colecție de planșe prezentînd prin
cipalele soiuri de măr și păr. Cîteva 
zeci de denumiri fac introducerea 
— numai introducerea ! — in acest 
veritabil univers horticol care e 
liceul hușean. Afli îndată de la 
gazde că școala funcționează în 
mai multe clădiri. în cea in care 
ai intrat, elemente de strictă 
specialitate (pentru meseriile de 
horticultor mecanizator, agronom 
mecanizator, mecanic agricoi, ope
rator in industria alimentară, econo
mist) se impletesc organic cu cele 
de cultură generală. In laboratorul 
de biologie, o vitrină etalează mine
rale și roci, in sala destinată chimiei 
observi scara electronegativității după 
Pauling, modele atomice executate 
de elevi, o gazetă prezintă, pe cu
loar, probleme date la olimpiadele 
internaționale, cabinetul de istorie 
te întimpină cu ineditul unei colecții 
filatelice („Cultura românească in 
filatelie"). Profesoara Elena Holicov 
îți prezintă apoi colțul arheologic, 
cu materiale ceramice din cetatea 
traco-getică de la Bunești (sec. 
IV—III î.e.n.) sau de tip Cucuteni, 
găsite în așezarea Tăcuta, județul 
Vaslui, manuale și reviste vechi 
(„Albina". „Neamul românesc"). Di
rectorul liceului, prof. ing. Gheor- 
ghe Moraru. iti vorbește, printre al
tele, despre felul în care oamenii 
școlii înțeleg împletirea organică din
tre instruirea tehnologică și prac
tică. Din cele șase ore de activitate 
practică, una-două sint afectate, in 
funcție de temă, cunoștințelor teh
nologice, predate acolo, la locul de 
producție. Discipline socotite aride 
de mulți elevi (și, probabil, nici nu 
sint altfel) pot deveni pasionante 
dacă transformi expunerea teoretică 
într-o demonstrație vie, într-un loc 
asemănător cu acela in care elevul 
de astăzi va lucra mîine. Și direc
torul Gheorghc Moraru iți propune, 
cu blîndâ amabilitate moldovenească, 
să vizitezi „școala de la vale".

Cobori pe străzile vechi ale Hușiu- 
lui pe care au apărut case noi. ele
gante. blocuri cu finisajul abia zvin- 
tat. Aspectul urbei patriarhale nu a 
dispărut întru totul : nici nu s-ar 
putea : printre castanii și teii bătrini 
surid dealuri aurii, inspirînd calmul 
dulce al locurilor predispuse la me
lancolie. Privirile oamenilor păstrea
ză o lumină blajină. Un podeț, o 
firmă semicirculară, o poartă de gos
podar te asigură că nu te-al rătăcit. 
Pătrunzi într-o fermă in toată pu
terea cuvîntului. într-o fermă unicat. 
O alee de 200 m. străjuită de un 
„gard belgian" (adică un sistem de 
conducere a trunchiurilor în formă 
de ,,v“), care a împlinit șase decenii, 
lasă impresia unui drum fără sfir-

Pregătiri pentru deschiderea noului an școlar la școala nr. 17 din cartierul
Mânăștur, Cluj-Napoca Foto : Agerpres

Nu este deloc întîmplă- 
tor că recentele „Zile ale 
filmului bulgar" (progra
mate la București. Plo
iești și Buzău) au inclus 
trei pelicule de actualita
te de un pregnant realism. 
E drept, cinematografia 
din tara vecină si priete
nă a creat și creează și o 
serie de ample fresce is
torice, de un viguros su
flu epic si evocator, și 
filme de exuberantă fan
tezie, si filme pentru și 
despre copii — în registrul 
eroic (și de aventuri), liric 
sau muzical. De asemenea, 
pasiunea pentru recrearea 
„feliei de viată" se îmbi
nă, uneori, cu tentativa 
parabolei, modalitate cu o 
mai mare putere de ge
neralizare. Unele dintre 
aceste pelicule sint chiar 
incitante experimente. mar
cate puternic de subiectivi
tatea și originalitatea auto
rilor — printre care destui 
tjneri, dar și personalități 
consacrate ca Ranghel Vîl- 
ceanov, Binka Jeliazkova, 
Ed. Zahariev ș.a.

Dominantă rămine insă 
orientarea spre filme de 
puternic realism, inspirate 
din contemporaneitate, fil
me puternice prin capaci
tatea de observație și 
fixare a detaliilor de am
bianță. dar mai ales a 
unor fenomene, tipuri u- 
mane. mentalități, coli
ziuni interioare sau inter- 
umane ; realizări remar
cabile prin acuitatea in
vestigației morale și psi
hologice. asociată insistent 
condiționărilor sociale, ca 
și prin vigoarea exprimă
rii unei atitudini — trăsă
tură care nu exclude, ci, 
dimpotrivă, cheamă medi
tația, reflexivitatea spec
tatorului.

Există, se afirmă In fil
mele realizate în țara ve
cină și prietenă înalte 
idealuri umane. Atari as
pirații sînt întruchipate în 
personaje de o exigentă 
morală și un civism a că
ror intransigentă frizează 
absolutul, sînt conținute 
în situațiile imaginate, a- 
lese, dar, mai ales, decurg 
din dezbaterea — pătrun
zătoare artistic — a fațe
telor lor. 

șit. De aceea, nu se știe care promo
ție de elevi a numit-o „Aleea infini
tului". Curtea scolii, de aproape 2 ha, 
este un îneîntător „parc ornamental 
arboricol și de arhitectură peisageră". 
La capătul aleii, profesorul Avram 
D. Tudosie. coordonatorul tehnic al 
liceului, isi primește. întotdeauna cu 
un zimbet. oaspeții. Aici se află 
prima vinotecă națională a tării, fon
dată și instituționalizată în 1909. Cu 
un an înainte, la 15 ianuarie 1908, 
lua ființă Școala de viticultură „Di- 
mltrie Cantemir". Strălucita tradiție, 
excelent pusă în valoare de labora
toarele școlii, de vechea, dar și de 
noua vinotecă, de muzeul viticol din 
incintă, de ferma didactică și expe
rimentală. s-a îmbogățit substanțial

0 experiență valoroasă 
a unui liceu de azi, 

sinteză superioară a unei 
tradiții de zeci de ani 

în ultimele două decenii. S-a îmbo
gățit prin două fapte mai mult decît 
relevante : activitatea de cercetare 
științifică (cu consecința ei directă : 
activitatea productivă) și calitatea 
deosebită a tinerilor care absolvă 
această „uzină vie" a viticulturii ro
mânești.

începem cu... cea de-a doua. Nu e 
nici o exagerare : de la Cotnari pînă 
la Murfatlar. de la Huși la Drăgă- 
șarii sau Panciu. in aproape toate 
unitățile si subunitățile de speciali
tate găsești încadrați specialiști car-o 
au absolvit liceul hușean. Cererile de 
absolvenți, venite de la întreprinderi 
de profil, sînt, pe an ce trece, mai 
mari. Explicația 7 Să încercăm să o 
dăm într-un spațiu restrîns.

Liceul beneficiază de o bază ma
terială excelentă, in cea mai mare 
parte realizată prin autodotare. din 
fondurile fermei. Cînd beneficiul — 
în ultimii 7 ani — de aproape 2 mi
lioane anual (obținute de la viti- 
cultură-vinificație. sectorul zooteh
nic. horticol si agricol) și cind pro
fesorii liceului sint atit de buni gos
podari. nici nu e de mirare. Și. mai 
ales, bază materială înseamnă aici 
modalitate optimă de a o folosi W 
procesul instructiv. Elevii trec prin 
toată gama de lucrări impuse de dis
ciplinele de specialitate. Profesorul 
Avram D. Tudosie nu face un simplu 
joc de cuvinte : „toti prin toate 
operațiile tehnico-productive". Esta 
atuul acestei ferme-școală. de 53 ha, 
căreia nu-i ușor șă-i găsești califi
cativele exacte.

Mihai Ralea notase undeva. în 
cartea de onoare a liceului, în care 
se găsesc zeci de semnături presti

Realism și angajare
„Caracterizarea", impre

sionantul film al lui Chris
to Christov (realizat după 
scenariul lui Al. Tomov, 
cu Ivailo Gheraskov. Atha- 
nas Athanasov, Itzhak 
Finți, Gh. Kaloianoev) a- 
duce în atenție tocmai o 
asemenea împrejurare (un 
om refuză să dea o reco
mandare altuia, pe care il 
considera o lichea), făcind 
atit o radiografie a infle
xibilității etice, cit și una 
a surselor și formelor 
compromisului și compli
cității, inclusiv a fricii 
care se poate asocia 
— o vreme, pentru unii — 
refuzului oricărei tranzac

ajutor" (care au ca punct 
de pornire o carte docu
mentară și un roman), fi
xează cazuri aflate în aria 
infracțiunii. în amindouă, 
anchetatorul devine per
sonaj principal al narațiu
nii cinematografice (o na
rațiune cursivă, captivan
tă). Numai că perspectiva 
polițistă, bine stăpînită de 
altfel, este subordonată 
telului etic. Nu sagacita
tea anchetatorului, nu sta
bilirea făptașului este cea 
care interesează în primul 
rînd. ci căutarea uma
nă (profundă, sensibilă, 
dreaptă, nepărtinitoare și 
totodată plină de înțelege

ZILELE FILMULUI BULGAR

ții morale. Izbinda prin
cipialității, la capătul u- 
nei atare forări analitice 
este cu atit mai impresio
nantă. In aceeași linie 
problematică — publicul 
român a urmărit cu inte
res nu de mult, filmul lui 
N. Volev „încăpățînarea 
de-a se iubi" (cu Velko 
Kanev in rolul principal), 
care, pornind de la un 
conflict intre tată și fiu, 
ajunge să releve contra
dicții dramaticp în con
știința omului alunecat 
conștient pe panta ne
cinstei. patimii achizi- 
tive. Sînt sugerate ur
mări sociale, consecințe 
profunde — chiar la ni
velul armoniei familiale. 
Capacitatea părintelui de 
a fi model pentru co
pilul său (sau dimpo
trivă) se răsfringe direct 
uneori brutal) asupra 
relațiilor dintre genera
ții. Iar formele alienării 
sînt cu atit mai grave cu 
cit consecințele lor sint 
mat puternice sau cu cit 
(cum arată Ranghel Vil- 
ceanov in spirituala „Să 
pleci, dar unde ?“) fuga 
de conformism și de ru
tină nu-și poate găsi decit 
un refugiu temporar și mai 
ales iluzoriu într-o natură 
(prin excepție) bucolică 
și patriarhală.

Dimpotrivă. „Un om pe 
șosea" și „Strigăt după

re) a împrejurărilor care 
au determinat un act sau 
altul. Aspect, am zice, ca
racteristic si pentru cău
tarea cineaștilor înșiși de 
a fora în inima unor con
flicte morale actuale, cău- 
tind rădăcini și condițio
nări.

Regăsim in „Un om pe 
șosea" și atitudini evolua
te (cum ar fi persistența 
unui sentiment de priete
nie și poate chiar de dra
goste pentru fosta iubită, 
care a făcut o pasiune 
pentru un coleg și s-a și 
căsătorit cu el, insotită de 
probarea acestei prietenii 
— la greu, printr-un act 
de generozitate). Regăsim 
și reacții, comportamente 
„primitive" (gelozia, cu 
atît mai sălbatică cu cit 
nu este cu nimic justifica
tă. a bărbatului preferat). 
Dar aflăm mai ales • evo
luția mentalităților în con
diții dramatice. Acest pro
ces este asociat in filmul 
regizorului Hacio Boiad- 
jiev (în care evoluează 
Todor Kolev, N. Sotirov, 
Anton Radicev, Velko Ka
nev ș.a.) unei teme deo
sebit de interesante, care, 
nu întâmplător, revine a- 
desea în filmul bulgar. 
Este vorba despre conflic
tele. dramele iscate de 
nepotrivirea dintre menta
lități tradiționale aparent 
„firești" (cum ar fi elanul

gioase, două cuvinte : „paradis te
restru". Am numărat soiurile de măr 
din livada experimentală a școlii : 
44. Personalitatea fiecărui șir de 
pomi, aspectul de expoziție in aer 
liber ne-au entuziasmat. în dreapta 
aleii, impresia „paradisiacă", meta
foric vorbind, e dată de colecția de 
viță de vie : nu mai puțin de 70 de 
soiuri. Fiecare rind are caracter ex
perimental. plantele iși etalează in
dividualitatea. sprijinite de cite trei 
portaltoiuri. Cind vezi la lucru elevii, 
cind observi cu cîtă pricepere, migală, 
pasiune îngrijesc aceste făpturi ve
getale. cind știi că pretențiosul bu
tuc de Busuioacă de Bohotin. capri
ciosul șoi care a adus celebritate me
leagurilor prin vinul roz trandafi
riu inchis. distins în mai multe rin- 
duri cu supremul titlu „Marea me
dalie de aur", solicită în trei zile 18 
intervenții de mare finețe, explica
țiile devin inutile.

Inginerul Ion Neamțu, directorul 
I.A.S. Huși, ne spune că aproape 
un sfert din oamenii care lucrează 
in întreprindere provin de la li
ceul agroindustrial din localitate. Și 
ne vorbește in cuvinte calde despre 
profesionalismul acestora, fie că sînt 
muncitori, tehnicieni sau ingineri. 
Căci mulți, foarte mulți iși continuă 
studiile de specialitate. Carnetul re
ține incă un fapt t „Selecția, spune 
directorul Ion Neamțu, nu o facem 
noi, ci școala. Nu vi se pare nor
mal

Activitatea de cercetare științifică 
antrenează un colectiv de 22 cadre 
didactice conduse de prof. dr. Avram 
D. Tudosie și serii întregi de elevi. 
Culegerea apărută cu prilejul Celei 
de-a 75-a aniversări a scolii poar
tă un titlu cit se poate de exact : 
învățăm int — cercetare — producție 
la Liceul agroindustrial din Huși. 
Ea este o sinteză a muncii de ieri 
și de azi a oamenilor de aici. Și 
este. îndeosebi, fereastra deschisă 
spre viitor. Cercul de viticultură ur
mărește. de exemplu, șapte direcții 
de acțiune. Cele mai importante ar 
ti perfecționarea tehnologiei de ri
dicare a' calității și producerii vinu
lui de Busuioacă de Bohotin. mă
rirea procentului de vițe STAS la 
același sol. perfecționarea tehnologiei 
de producere a vinului aromatizat. 
Vermut de Huși. încrucișarea nou
lui hibrid Busuioacă de Huși, in 
vederea sporirii conținutului de sub
stanțe aromate, realizarea șampa
niei de Busuioacă de Bohotin. Pro
fesorul Avram D. Tudosie este su
fletul aoestor preocupări. Notăm 
atit : 283, adică numărul (simplă 
statistică) studiilor, colaborărilor sale 
de specialitate publicate în reviste și 
volume. Multe dintre ele apreciate 
elogios in țară și străinătate, traduse 
in mai multe limbi. Cîteva oferind 
o lectură delectabilă și nespecialis- 
tului : Vinul în înțelepciunea ome
nirii (1980). Podgoriile românești în 
literatură (1985). Pe dealuri dogorite 
de podgorii (in colaborare cu Mihai 
Burduja, 1982), Ambrozie și nectar 
(in colaborare cu I. Angheluș. 1978).

Tradiția se desăvirșește. astăzi, in 
moderna școală agroindustrială din 
Huși. Lingă vinotecă veche. în care 
se pot găsi vinuri din 1948. intr-o 
oolecție de importanță națională, și 
care este și o „enciclopedie de cul
tură", a apărut, in 1978. vinotecă >■ 
nouă, cu încăperi moderne. Labora
torul de specialitate, model de orga
nizare științifică și funcțională, mij
loace de învățămint care nu sint Io c 
îndemîna oricui : colecția ampelo- 
grafică de soiuri de viță roditoare 
înființată in 1925. colecția ampelo- 
grafică cu vițe portaltoi. colecția 
pomicolă, de plante legumicole și 
floricole și multe altele. Nu in ulti
mul rînd. muzeul viticol, una dintre 
atracțiile turistice (dacă prin turism 
înțelegem și cultură) ; el. singur, ar 
merita o prezentare aparte. căci 
conține o istorie în obiecte rare a 
disciplinei.

Și mai cu seamă tradiția se desă
virșește. astăzi, prin munca plină de 
profesionalism, competentă metodică 
și dăruire a cadrelor didactice de la 
Liceul agroindustrial din Huși.

CosHn TUCHILA

sărbătoresc de a ciocni un 
pahar cu tovarășii de 
muncă atunci cind ti s-a 
născut un fiu) și rigorile 
noilor meserii din mediul 
urban (cum ar fi cea de 
șofer). Este vorba despre 
erorile izvorîte din insu
ficienta adaptare la exi
gentele vieții moderne și 
cu deosebire a profesiei 
(noi — în raport cu înde
letnicirile țărănești) ; a 
faptei periculoase social
mente. generate în fond, 
de o anume inconștientă, 
de caracterul neevoluat 
al conștiinței unor oameni 
de fapt buni, care însă nu 
au atins gradul de respon
sabilitate pe care il presu
pune noul lor statut civic.

Infracțiunea apare și in 
filmul lui Nikolai Ruda- 
rov ca o formă limită a 
neputinței, disperării și 
însingurării. Eroul (jucat 
admirabil de Ivailo Ghe
raskov) este un orfan, față 
de care — așa cum desco
peră, cu răbdare, ofițerul 
de miliție — nici părinții 
adoptivi nu manifestă nici 
o afecțiune, abandonin- 
du-1, este un tinăr trădat 
de prietena neînțelegătoa
re și interesată. Surprin- 
zînd — Ia capătul unei 
minuțioase analize psiho
logice „chipul uman al 
erorii"' și totodată evi- 
tînd schematizări și de
monstrații didactice — fil
mul are o certă rezo
nantă educativă. Și aici, 
ca și în celelalte pelicule 
urmărite, demersul moral, 
complex. ae insinuează 
subtil, prin dramatismul 
situației, prin felul cum 
irumpe nenorocirea. des
cumpănind. răvășind chi
puri, destine. Dar „strigă
tul de ajutor" (care dă șt 
titlul peliculei) va găsi un 
răspuns in iubire. Finalul, 
chiar dacă frizează melo
drama, convinge totuși 
prin patetism si arată că 
cineaștii bulgari sint pre
ocupați — chiar atunci 
cind descriu formo ale 
dezabuzării — să cultive 
încrederea în șansa omu
lui de a comunica cu cei
lalți, de a-și găsi echili
brul, de a se împlini.

Natalia STANCU



SC1NTEIA — duminică 13 septembrie 1987 PAGINA 5

Tovarășului MENGISTU HAILE MARIAM
Secretar general al C.C. al Partidului Muncitoresc din Etiopia, 

Președintele Republicii Populare Democrate Etiopia

ADDIS ABEBA
Sărbătorirea celei de-a XIII-a aniversări a revoluției populare îmi oferă 

plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mal bune urări de 
fericire personală, de prosperitate și progres continuu pentru poporul etio
pian prieten.

Poporul român urmărește cu viu interes și se bucură de realizările obți
nute de poporul etiopian, sub oonduoenea Partidului Muncitoresc.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare statornicite 
intre, partidele și țările noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai puternică 
în viitor în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii, înțelegerii și colabo
rării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

„Zilele culturii sovietice"

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu sinceră satisfacție transmit partidului, guvernului și poporului român 
recunoștința și mulțumirile partidului, guvernului și poporului cubanez pen
tru mesajul frățesc și călduros de felicitare adresat cu ocazia celei de-a 
NXXIV-a aniversări a asaltului asupra cazărmii Moncada, Ziua Insurecției 
Naționale.

Cu cea mai înaltă considerație și stimă,

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba, 
Președintele Consiliului de Stat 

și Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe secretar general.
In numele Comitetului Central al S.W.A.P.O., al poporului namibian 

luptător, greu oprimat, doresc să vă adresez dumneavoastră, stimate tovarășe 
secretar general, și prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, guvernului și bravului popor al României, calde și frățești 
salutări revoluționare și cele mal bune urări cu ocazia fericită a celei de-a 
<3-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă din România.

Sîntem încredințați că Republica Socialistă România, una din țările care 
a sprijinit in mod deosebit lupta justă a poporului namibian, precum și a 
altor popoare pentru libertate, dreptate, democrație șl progres social, va 
continua să ne acorde sprijinul său, iar relațiile de prietenie și fraternitate 
dintre S.W.A.P.O, și Partidul Comunist Român, dintre popoarele român și 
namibian se vor întări și consolida tot mai mult.

Vă rog să primiți din partea Comitetului Central al S.W.A.P.O., a po
porului namibian luptător și a mea personal salutul nostru militant și cele 
mai cordiale felicitări cu ocazia zilei istorioe de 23 August.

SAM NUJOMA
Președintele S.W.A.P.O.

tv
11.30 Telex
11,35 Lumea copiilor • Telefilmoteca 

de ghiozdan — Eroii nu au virstă 
(color). Producție a Studiourilor 
de film TV. Scenariul Franclsc 
Munteanu. Regia : Mlhâi Con-
stantlnescu. Episodul 11

12.40 Din cununa cînteculul românesc 
— muzică populară

13.00 Album duminical (parțial color)
14,50 însemne ale unu! timp eroic (co

lor). Porturi dunărene : Zlmnicea
15.00 închiderea programului
10.00 Telejurnal
10,20 Tara mea azi (color). Epocă de 

glorii, epocă de fapte revoluțio
nare. Documentar realizat în ju
dețul Harghita

10.40 Cîntarea României (color). „Oma
giul țării. Conducătorului iubit". 
Emisiune realizată în colaborare

în curînd, un nou an de învățămînt
Părinți, ați procurat uniformele școlare 

pentru elevi ?
Să recunoaștem, nu e un lucru 

simplu să asiguri uniforme pentru 
5,8 milioane preșcolari, șoimi al 
patriei, elevi. O colaborare strînsă, 
judicioasă între ministerele de 
resort, praqtic intre Ministerul 
Educației și Invățămintului, produ
cători și Ministerul Comerțului In
terior a dus, de astă dată, compa
rativ cu desfacerile din anul tre
cut, la importante creșteri cantita
tive care să asigure o mai bună 
aprovizionare cu aceste articole. 
Concret ? în colaborarea menționa
tă, s-au avut in vedere, la consti
tuirea fondului de marfă, numărul 
școlarilor pe clase, forme de în
vățămînt, zone ale tării și, firește, 
stocurile existente în comerț.

Pentru preîntîmplnarea unor go
luri in aprovizionarea cu unifor
me, la propunerea M.C.I. s-au fo- 
losit și stofele tricotate pentru ro
chițe, șortulete, bluze, sarafane, 
avizate și omologate de Ministerul 
Educației și învățămintului. Deci, 
iată o noutate de ultimă oră In 
ce privește uniformele școlare ! 
Fabrici cunoscute ca „Tînăra 
Gardă", „Tricodava", „8 Martie" — 
Piatra Neamț au livrat din vreme 
beneficiarilor noile uniforme. Din
colo de această noutate, aflăm de 
la factori de răspundere din M.C.I. 
că s-au îmbunătățit tiparele uni
formelor școlare, adaptindu-le la 
schimbările dimensiunilor corpo
rale ale tinerei generații. Copiii 
acestui timp sint mai inalti, mai 
voinici. Erau necesare o nouă do
cumentație. o încadrare în noile ti
pare și deci lansarea pe piață a 
unor uniforme pe măsura genera
ției actuale.

O contribuție Importantă în rea
lizarea numărului necesar de uni

cu Consiliul Culturii si Educației 
Socialiste si cu Comitetul de Cul
tură și Educație Socialistă al ju
dețului Harghita

20.20 Film artistic (color). „Zbor pe
riculos". Producție a Casei de fil
me 5

21.35 Anii tinereții, an! de bucurii — 
muzică ușoară (color)

21,50 Telejurnal

LUNI 14 SEPTEMBRIE
20.00 Telejurnal
20.20 Viața economică
20.35 Edificarea unei lumi a păci! — 

obiectiv fundamental al politicii 
externe a României socialiste, al 
operei teoretice și practice a pre
ședintelui Nlcolae Ceaușescu. Do
cumentar (color)

20,43 Un crez de pace din Carpațl. 
spectacol Uterâr-muzlcal-coregra- 
flc (color).

21.05.Film în serial (color) : „Clnd pri
măvara.va veni". Producție a stu
diourilor japoneze.

21,50 Telejurnal

forme școlare, pe tiparele îmbu
nătățite au adus-o unitățile coope
rației meșteșugărești, ale coopera
tivelor de producție, achiziții și 
desfacerea mărfurilor, precum și 
ale micii industrii. Mal mult ca 
oricînd, de astă dată, printr-o 
strînsă conlucrare a M.C.I. cu 
direcțiile comerciale, s-a acționat 
la o distribuire rațională a fondu
lui de marfă pe județe, pe locali
tăți și zone. De asemenea, s-au 
organizat puncte de vihzare supli
mentare în întreaga tară, vizin- 
du-se o desfacere mai controlată, 
mai eficientă, intr-o perioadă 
scurtă de timp. O serie de panouri 
dispuse în fața marilor magazine 
ale comerțului de stat ca „Unirea", 
„Romarta copiilor", „Victoria" etc, 
ca să cităm doar cîteva din Ca
pitală, au darul de a aminti cum
părătorilor importanta procurării 
uniformelor școlare.

O conjugare a eforturilor M.C.I. 
cu ale Ministerului Industriei 
Ușoare și UCECOM. o colaborare 
mai fructuoasă cu Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicați
ilor privind asigurarea unor con
diții de transport rapid al loturilor 
de uniforme școlare are în vedere 
satisfacerea tuturor solicitărilor 
cu aceste articole.

Din păcate, mai sint părinți 
care-și aduc aminte că fiii sau fi
icele lor au nevoie de uniforme 
școlare în preziua deschiderii anu
lui de invățămînt sau chiar la o 
săptămînă după aceea. Le amintim 
pe această cale că raioanele spe
cializate ale magazinelor comerțu
lui de stat din întreaga țară sint 
pregătite să-i întâmpine cu solici
tudine.

Marta CUIBUȘ

Sîmbătă s-au încheiat „Zilele 
culturii sovietice" în țara noastră, 
manifestare de largă cuprindere 
pusă sub semnul celei de-a 70-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, expresie grăi
toare a dezvoltării ascendente a tra
diționalelor relații de prietenie și 
colaborare existente intre România 
și U.R.S.S. în Capitală și in peste 
20 de orașe ale tării au avut loc 
concerte simfonice și camerale, re
citaluri instrumentale și de poezie, 
spectacole de balet, operă și estra
dă, vernisaje ale unor expoziții de 
carte, fotodocu men tare de artă 
plastică și despre arhitectura sovie
tică, „retrospectiva filmului", „de
cada discului", mese rotunde și sim
pozioane privind filmul de actuali
tate, aspecte și valori ale muzicii 
sovietice contemporane. Gama largă 
de manifestări a fost întregită prin 
numeroase intîlniri între oameni de 
cultură și artă din cele două țări. 
Publicul român a apreciat bogăția 
și varietatea manifestărilor, inalta 
ținută interpretativă a solilor artei 
sovietice — mari ansambluri artis
tice, soliști vocali, instrumentiști și 
de balet, actori și regizori de frun
te ai cinematografiei sovietice.

„Zilele culturii sovietice" au luat 
sfîrsit printr-un concert, susținut la 
Ateneul Român de Orchestra de ca
meră „Virtuozii Moscovei", ansam-

,Săptămina Crucii Roșii"
Simbătă s-a încheiat „Săptămina 

Crucii Roșii", manifestare tradițio
nală desfășurată în acest an sub ge
nericul „Copiii, bucuria vieții". Cu 
acest prilej, Consiliul Național al 
Societății de Cruce Roșie, in colabo
rare cu Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist și Con
siliul Național al Organizației Pio
nierilor au organizat, în Capitală, 
simpozionul „Grija partidului și 
statului nostru, a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru sănătatea și 
fericirea tinerei generații".

în cadrul „Săptămînii Crucii 
Roșii" au avut loc, de asemenea, cea 
de-a VI-a ediție a concursului fil-

CRONICA
Prin decret prezidențial :
— Tovarășa Lina Ciobanu se nu

mește în funcția de viceprim-minis- 
tru al guvernului și se eliberează din 
funcția de ministru al industriei 
ușoare.

Radiologia ocupă în prezent un loc 
important..in practica medicală mon
dială. Mare parte din progresele 
medicale actuale sint legate de per
fecționarea continuă a tehnicilor și 
metodelor de radiologie.

Apariția in ultimii 20—25 de ani 
a noi metode și tehnici de exami
nare radiologică ridică însă problema 
evaluării lor exacte. a impactului 
real pe care aceste tehnici il au asu
pra calității diagnosticului și in 
orientarea tratamentului pentru a 
putea fi folosite corect, cu maximum 
de eficientă. Este numai unul din 
obiectivele urmărite de participanții 
la cel de-al VI-lea Congres național 
de radiologie, ale cărui lucrări s-au 
încheiat recent la București.

Așa cum preciza prof. dr. Ion 
PANA, președintele acestei presti
gioase manifestări științifice, parti
cipanții — specialiști de înaltă com
petentă din țară și de peste hotare 
— au dezbătut cele mai actuale pro
bleme legate de explorările radio- 
logice. de aportul tehnicilor celor 
mai noi în stabilirea diagnosticului 
corect, precis, ca și in tratarea unor 
afecțiuni ale aparatului respirator, a 
cancerului renal și mamar — mala
dii cronice frecvente in multe țări. 
Au fost, de asemenea, prezentate 
unele rezultate bune obținute ou aju
torul metodelor radioizotopice, al ex
plorărilor scintigrafice în diferite 
boli. O tematică de mare actualitate 
științifică, dar mai ales utilă pentru 
practica medicală, așa cum s-a apre
ciat la încheierea lucrărilor. Unele 
concluzii se impun si atenției gene
rale. ou atît mai mult cu cit au fost 
aduse în discuție suferințe severe 
care pot fi prevenite în bună măsură. 
Astfel, specialiștii au arătat, pe baza 
experienței obținute în diferite uni
tăți medicale din tară, că prin 
diagnosticarea la timp a pneumopa
tiilor cronice poate fi prevenită apa
riția unor cazuri de cancer pulmo
nar.

în prezent, pe plan mondial, sta
tisticile și literatura de specialitate 
demonstrează că in 75—90 Ia sută 
din cazuri cancerul bronho-pulmonar. 
boală severă, cu evoluție neiertătoa
re. este consecința directă a fumatu
lui. Cancerul pulmonar și cel bron
ho-pulmonar au o perioadă de evo
luție de circa 10—15 ani ; boala 
evoluează deci lent, pe ascuns si este 
depistată de cele mai multe ori în 
stadii avansate. Cu toate acestea, in 

blu cu o reputată activitate artis
tică, cunoscut și apreciat în tară și 
peste hotare prin turneele întreprin
se în întreaga lume. Sub conduce
rea violonistului și dirijorului Vla
dimir Spivakov au fost interpretate 
pagini de referință din literatura 
muzicală rusă și sovietică. evo
luția artiștilor oaspeți fiind răs
plătită cu vii aplauze.

La concert au luat parte membri 
ai conducerii Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Ministerului A- 
facerilor Externe, Asociației de 
prietenie româno-sovietică, oameni 
de artă și cultură, un numeros pu
blic.

Au fost prezenți P. I. Sabanov, 
adjunct al ministrului culturii al 
U.R.S.S.. membrii delegației cultu
rale sovietice, precum și E. M. Tia- 
jelnikov, ambasadorul Uniunii So
vietice la București.

★
Delegația culturală din U.R.S.S., 

aflată în tara noastră cu prilejul 
„Zilelor culturii sovietice", a fost 
primită, simbătă. de tovarășa Suza- 
na Gâdea, președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.

Au participat P. I Șabanov, ad
junct al ministrului culturii al 
U.R.S.S., precum și E. M. Tiajel- 
nikov, ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București.

(Agerpres)

mului de amatori cu tematică de 
sănătate și Cruce Roșie, expoziția re
publicană „Muncă și sănătate" — in 
care au fost prezentate lucrări rea
lizate de elevi — precum și colocvii, 
expuneri, gale de film.

Acțiunile organizate au evidențiat 
necesitatea creșterii contribuției Cru
cii Roșii la înfăptuirea politicii sa
nitare și demografice a partidului și 
statului nostru privind asigurarea 
tinereții și vigorii națiunii noastre 
socialiste.

Unui mare număr de activiști vo
luntari ai organizației, in special din 
rindurile tineretului, li s-au acordat 
„Diploma de onoare" și insigna 
„Evidențiat in munca de Cruce 
Roșie".

(Agerpres)

— Tovarășa Maria Flucsă se nu
mește in funcția de ministru al in
dustriei ușoare și se eliberează din 
funcția de prim-adjunct al minis
trului industriei ușoare.

Radiologia in slujba sânâfâfii
perioada îndelungată de evoluție a 
cancerului pulmonar există diferite 
modificări, adevărate semnale de 
alarmă care pot 'ajuta la stabilirea 
unui diagnostic precoce.

Iată de ce. unul din obiectivele 
cele mai importante ale specialiștilor 
din toate . domeniile medicale este 
educarea sanitară a populației, a ti
neretului'; în special. pentru a con
vinge că- fumatul este dăunător atit 
celui care practică acest obicei, cit 
și celor aflati în același spațiu 
imbîosit de fum.

Radiologia a progresat vertiginos 
pe măsura dezvoltării unor domenii 
ca optica și electronica, astfel incit, 
în prezent, radioterapia este total

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

schimbată prin preluarea și monito
rizarea datelor ; computerizarea și 
cuantificarea imaginilor radiologice 
permit decelarea celor mai mici de
talii ale zonei examinate. Grație 
acestor noi tehnici, in ultimele două 
decenii a crescut numărul rezolvări
lor precise pe care le poate oferi 
radiologia.

Aprecierea aportului real al fiecă
rei metode noi implică insă pe lingă 
cunoașterea limitelor lor si multă 
obiectivitate, cu atît mai mult cu cit 
se constată o tendință de subiecti
vism, fie în direcția exagerării rolu
lui unei metode sau tehnici noi, fie 
în subestimarea totală a uneia sau 
alteia. A reieșit din dezbateri că 
specialistul radiolog are datoria de 
a utiliza selectiv toate tehnicile, ape- 
lind insă la ele Întotdeauna cu pru
dență și utilizindu-le numai pe ace
lea care pot rezolva cazurile in dis
cuție.

Deși radiografiile sint de mare uti
litate în practica medicală pentru 
precizarea diagnosticului, specialiștii 
consideră că se recurge prea des și 
de prea multe ori nejustificat la ex
plorarea radiologică a plămînului. în 
practică se consideră adesea că exa
minarea pacientului nu este completă 
fără o radiografie pulmonară. Ten
dința actuală mondială si experiența 
clinică din țară dovedesc necesita
tea reducerii numărului de examene

13 SEPTEMBRIE - „ZIUA POMPIERILOR" DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

Mereu de veghe, permanent la datorie
Ziua de 13 Septembrie 

este întimpinată de efec
tivele Companiei de pom
pieri militari cu noi și 
importante succese în în
treaga lor activitate. Rele
vante în acest sens sint și 
rezultatele unității din Ca
ransebeș. începînd din anul 
1983 și pină in prezent, 
cadrele și militarii in 
termen de aici au reu
șit frumoasa performantă 
a cuceririi, la încheierea 
fiecărui ciclu de instruc
ție, fără nici o excep
ție, a onorantului titlu de 
„Subunitate de frunte". Se 
poate afirma cu toată cer
titudinea că un asemenea 
rezultat de prestigiu este 
consecința directă a pasiu
nii și abnegației cu care 
s-a acționat — așa cum 
fac toate unitățile de 
pompieri — în strînsă 
concordantă cu cerințele 
Directivei comandantului 
suprem, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
ridicarea permanentă a ni
velului pregătirii politice, 
militare și de specialitate 
a întregului efectiv, pentru 
educarea acestuia în spi
ritul dragostei față de arma 
din care fac parte, față de 
tradițiile eroice de luptă 
ale pompierilor pentru sal
varea vieții oamenilor, a 
avuției socialiste și perso
nale de la incendii și alte 
calamități.

Și, intr-adevăr, nume
roase sint faptele de mun-

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie i comunică timpul probabil pen
tru intervalul 13 septembrie, ora 21 — 
16 septembrie, ora 21. în țară : Vremea 
va fi predominant frumoasă, excepttnd 
regiunile nordice, unde va fl schim
bătoare și. pe alocuri, vor cădea ploi 
slabe. în restul teritoriului ploile vor 
fl cu totul izolate. Vîntu.1 va sufla slab 
pină la moderat, cu unele intensificări 
în regiunile nord-estlce, cu viteze In
tre 35 si 50 kilometri pe oră. Tempera
tura aerului va marca o scădere ușoa
ră. mai ales in partea de nord-est a 
tării. Minimele, nocturne, vor fi cu
prinse Intre 4 si 14 grade, mai scăzute 
in depresiuni. Iar cele maxime, diur
ne, în general, vor tl cuprinse între 
18 și 28 de grade. In București : Vre
mea va fl predominant frumoasă. Vîn- 
tul va sufla în general slab. Tempera
tura aerului va scădea ușor. Minimele, 
nocturne, vor oscila Intre 12 și 14 gra
de, cele maxime, diurne, vor fi cu
prinse între 25 și 28 de grade.

radiologice efectuate de foarte mul
te ori din rutină. S-a observat .că 
examenul radiologie efectuat persoa
nelor care nu prezintă anumite 
simptome nu numai că este inutil, dar 
constituie și o sursă de expunere la 
riscurile radiațiilor ionizante.

în cadrul unei mese rotunde Ia 
care au participat cele mai compe
tente personalități din acest domeniu, 
din țară și străinătate, ca și în comu
nicările prezentate și dezbaterile care 
le-au insotit au fost analizate re
zultatele, rolul și valoarea radiotera- 
piei in tratamentul actual al can
cerului mamar. Specialiști din multe 
județe au prezentat rezultatele bune 
obținute în cancerul glandei mamare 
tratat chirurgical și prin radiotera
pie. Cu toate acestea, se apreciază că 
boala poate fi cu atît mai bine stăpî- 
nită cu cit este depistată mai din 
timp. Gravitatea cancerului mamar 
este legată numai de neprezentarea 
la timp a bolnavelor la controlul pe
riodic ; din neglijentă sau neștiință, 
cele mai multe femei ajung la medic 
cu cancer de sin în stadiile III și IV. 
Rezultatele prezentate de diferite 
clinici din tară demonstrează că ra
dioterapia utilizată pe scară largă în 
cancerul mamar dă rezultate foarte 
bune cu condiția ca tratamentul să 
fie instituit la timp. în stadiile inci
piente ale bolii. Organizarea. în ca
drul unui amplu program de măsuri, 
a depistării cauzelor ce pot duce la 
cancer este de natură să contribuie 
în tara noastră la prevenirea acestei 
boli, prevenire care depinde insă de 
colaborarea cu medicul a celor inte
resați în păstrarea propriei sănătăți.

Masa rotundă, lucrările științifice 
și dezbaterile referitoare la cancerul 
renal au subliniat dificultățile legate 
de diferențierea acestei boli care evo
luează asimptomatic, astfel incit în 
lipsa unui control medical corect se 
poate ajunge la stadii foarte avansa
te. Specialiștii au prezentat și propus 
noi metode și tehnici de investigare 
pentru soluționarea diagnosticului și 
rezolvarea terapeutică adecvată a 
cazului. în funcție de stadiul bolii.

Sint numai citeva din preocupările 
legate de tratarea unor boli cronice 
severe, cit și evidențierea unor re
zultate menite să contribuie la creș
terea calității îngrijirii medicale, la 
prevenirea îmbolnăvirilor prin cola
borarea cu cei direct interesați în 
păstrarea propriei sănătăți.

Elena MANTU

că prin care te poți convin
ge că subunitatea de pom
pieri militari din Caran
sebeș este o permanentă 
școală de înaltă educație 
comunistă, unde se for
mează și se călesc caracte
re și unde îndeplinirea 
ireproșabilă a tuturor mi
siunilor reprezintă pentru 
fiecare o nobilă profesiu
ne de credință. O de
monstrează, printre altele, 
intervențiile prompte și 
eficiente ale acestei com
panii la localizarea și lichi
darea unor incendii sau 
începuturi de incendiu 
izbucnite la gospodăriile 
particulare sau la obiecti
vele socialiste din raionul 
de intervenție.

Demn de subliniat este 
faptul că în toate cazurile 
intervențiile curajoase ale 
pompierilor militari din 
Caransebeș au avut drept 
urmare stingerea incendii
lor în limitele găsite, sal- 
vîndu-se astfel de la dis
trugere importante bunuri 
materiale, așa cum s-a 
reușit, de exemplu, și în 
cazul incendiilor izbucnite 
nu de mult, primul la gos
podăria cetățeanului Ion 
Bircea din satul Poiana 
Buchin, comuna Buchin, 
iar cel de-al doilea la co
lonia de cazare aparținind 
de C.P.L.-Caransebeș. O 
acțiune deosebit de reu
șită petrecută chiar sub 
ochii cetățenilor, pe stra
da Tribunalului, a consti

tuit-o stingerea incendiu
lui izbucnit la un autotren 
Roman-diesel, aparținind 
întreprinderii textile „Du
năreană" din Giurgiu, in
cendiu avind drept cauză 
un scurtcircuit produs la 
bateriile de acumulatori 
(ce fuseseră montate în 
mod provizoriu, chiar in 
caroseria autovehiculului), 
în ciuda încercărilor ener
gice ale șoferului Leonida 
Chira, precum și ale unor 
cetățeni de a localiza in
cendiul, propagarea flăcă
rilor n-a putut fi stăvilită 
decit pentru cîteva mo
mente. Aceasta deoarece 
încărcătura autovehiculului 
era constituită din produse 
cu un grad foarte ridicat 
de combustibilitate. Vilvă- 
tăiile amenințau să se ex
tindă la cabina șoferului și 
Ia motor și, ceea ce era 
cu mult mai grav, la re
zervoarele de combustibil ! 
Deși oamenii nu încetaseră 
lupta, neacceptînd să pri
vească neputincioși cum 
flăcările devorează din ce 
în ce mai mult din auto
vehicul și încărcătura sa, 
devenise clar că fără spri
jinul pompierilor militari 
acțiunea lor nu putea să 
aibă prea multi sorți de 
izbindă. Și într-adevăr. în 
acel moment critic își face 
apariția, anunțată de su
netele sirenei și luminile 
intermitente ale girofaru- 
rilor, garda de intervenție 
a Companiei de pompieri

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
La Campionatele mondiale de haltere, 

o medalie de aur și două de argint 
pentru sportivul Nicu Vlad

Simbătă în cadrul Campionatelor 
mondiale de haltere de la Ostrava, 
în limitele categoriei 100 de kilo
grame, sportivul român Nicu Vlad 
a obtinut medalia de aur la stilul 
smuls cu 192,500 kg, medalia de 
argint la stilul aruncat cu 227,500 kg 
și de asemenea medalia de argint 
la totalul celor două stiluri cu 420 kg. 
Pe locul intii la total s-a clasat

♦
• Din etapa a IV-a a campiona

tului diviziei A se vor disputa azi 
cinci meciuri, după următorul pro
gram : Oțelul Galați — Politehnica 
Timișoara ; F.C.M. Brașov — Rapid; 
F.C. Argeș — C.S.M. Suceava ; F.C. 
Olt — Corvinul ; A.S.A. — S.C. Ba
cău. Partidele vor începe la ora 
17,00 • în divizia B, meciuri derbi : 
Politehnica îași — F.C.M. Brăila 
(seria I), Progresul Vulcan — C.S. 
Tîrgoviște. de la ora 11, la stadionul 
Giulești (seria a Il-a) și F.C.M. 
U.T.A. — F.C.M. Reșița (seria a III-a)
• Arbitrii desemnați de U.E.F.A. 
pentru meciurile echipelor noastre 
în cupele europene : marți. 15 sep
tembrie. la meciul Sportul studențesc 
— Katowice, din „Cupa U.E.F.A.", 
arbitru Havlicek (Cehoslovacia) ; 
miercuri. 16 septembrie, la meciul 
Steaua — M.T.K.. din „Cupa campio
nilor", arbitru Miminașvili (U.R.S.S.); 
tot la 15 septembrie, la meciul de la 
Craiova din „Cupa U.E.F.A.", Uni
versitatea — Chaves, arbitru Namo- 
glu (Turcia) • Pentru partida din 
Belgia, din „Cupa cupelor", dintre 
Dinamo București și F.C. Malines, 
a fost delegat arbitrul Aspitarte 
(Spania) ; la partida din „Cupa 
U.E.F.A.", care va avea loc în Cipru, 
Victoria București — Larnaka, va 
oficia arbitrul Hutak (Ungaria).
• Reamintim că brigada I. Igna, 
I. Crăciunescu și M. Neșu va arbitra 
meciul derbi din prima etapă a „Cu
pei campionilor", din 16 septembrie, 
dintre Real Madrid și Napoli, iar în 
aceeași zi. la Belgrad, brigada D. Pe
trescu. V. Angheloiu si C. Corocan 
va conduce meciul Steaua Roșie — 
Trakia Plovdiv, din „Cupa U.E.F.A.".

cinema
• B. D. intră in acțiune : GRIVIȚA 
(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 s COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19
• B. D. la munte șt Ia mare : GIU
LEȘTI (17 55 46) — 9: 11 ; 13; 15: 17.15 
19.30
• Secretul tul Bachus : PACEA 
(71 30 85) — 9; 11: 13: 15; 17; 19
• O zi ia București : STUDIO 
(59 53 15) — 10: 12,30; 15; 17; 19
• Calculatorul mărturisește : MUN
CA (21 50 97) — 19
• Păcală : PROGRESUL (23 94 10) — 
15: 18
• Iartă-mă : TIMPURI NOI (15 61 10) 
— 9: ii: 13; 15: 17: 19
• Medalion Alain Delon : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,30; 14; 17; 19,30
• Acțiunea Topolino : 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 

Caransebeș. în doar două, 
trei minute a fost lichidat 
și ultimul focar. Au fost 
salvate astfel bunuri in va
loare de peste jumătate de 
milion de lei. Pe fețele 
militarilor Înfloresc pri
mele zîmbete de satisfac
ție. Au reușit și de data a- 
ceasta, ca de atitea alte 
ori pină atunci, să-și facă 
cu cinste DATORIA.

Ziua de 13 Septembrie 
constituie pentru întregul 
efectiv al acestei subuni
tăți de frunte, ca de alt
fel pentru pompierii mili
tari și civili de pe întreg 
cuprinsul țării, un bun 
prilej pentru a-și reînnoi 
angajamentul lor ferm fată 
de conducerea superioară 
de partid și de stat, fată 
de secretarul general al 
partidului, comandantul 
suprem al forțelor noas
tre armate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a 
nu-și precupeți eforturile 
pentru perfecționarea ac
tivității de răspundere ce 
o desfășoară pe linia pre
venirii și stingerii incen
diilor, de a asigura o cit 
mai temeinică autoapărare 
a fiecărui obiectiv și loca
lități. de a fi scut de nă
dejde pentru independen
ța. suveranitatea șl inte
gritatea scumpei noastre 
patrii — REPUBLICA SO
CIALISTĂ ROMÂNIA 1

Căpitan
Valentin 
CONSTANTINE SCU

Pavel Kuznetov (U.R.S.S.) cu 422,500 
kg. Pe locul trei s-â situat Andor 
Szani (Ungaria) cu 407,500 kg, iar pe 
locul patru Ronny Weller (R.D.G.) 
cu 405 kg. Așa cum s-a anunțat, la 
actuala ediție a campionatelor dele
gația română a mai obtinut două 
medalii de bronz prin Andrei Socaci 
și Constantin Urdaș.

★
TENIS. în sferturile de finală ale 

turneului internațional de tenis de la 
Flushing Meadow, campionul suedez 
Stefan Edberg l-a eliminat cu 6—2,
6—2, 6—2 pe Ramesh Krishnan (In
dia). în sferturile de finală ale pro
bei feminine, jucătoare» vest-ger- 
mană Steffi Graf, cotată ca favorita 
nr. 1 a concursului, a dispus cu 6—4,
6— 3 de americana Pam Shriver. A 
obtinut calificarea în semifinale și 
Martina Navratilova, învingătoare cu
7— 5. 6—3 în partida cu Gabriela 
Sabatini.

în turneul ce se desfășoară în sta
țiunea poloneză Sopot, jucătorul ro
mân Andrei Dirzu l-a întrecut cu 
6—3. 6—4 pe americanul Greg New- 
hart. Alte rezultate : Kowalski — 
Gheorghe Cosac 6—4, 6—4 ; Capelloni 
— Nalisevski 6—2, 6—4 ; Visând — 
Gavrihadze 6—2, 6—3 ; Poliakov — 
Lenholm 6—1, 6—1 ; Dalbonni — 
Tunner 6—2, 2—6, 6—4 ; Ivanskl — 
Adrian Popovici 6—7, 6—0, 7—6.

BASCHET. La Campionatul euro
pean feminin de baschet, echipa 
României s-a clasat pe locul 11, în- 
trecînd în ultimul său meci cu 
65—64 (32—27) formația Finlandei.

HOCHEI. Finala competiției inter
naționale de hochei pe gheată „Cupa 
Canadei" se va disputa între selec
ționatele U.R.S.S. și Canadei. în cea 
de-a doua semifinală, hocheiștii ca
nadieni au întrecut cu scorul de 5—3 
(0—2, 3—1, 2—0) echipa Cehoslova
ciei.

• Program special pentru copil șl ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13: 
15; 17; 19
• Ali-Baba șl cei 40 de hoți : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15: 18
• Apașii : POPULAR (35 15 17) — 15: 
17: 19
• Pistruiatul (III) : VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17; 19
• Waterloo : COSMOS (27 54 95) — 9; 
12; 15,30; 19

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala Am
fiteatru) : Campionul — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei. 11 95 44) : 
Dialoguri — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Pentru ce am murit — 19
• Teatrul Giulești (sala Majestic.
14 72 34) : Să nu-țl faci prăvălie cu 
scară — 19
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tăna- 
se“ (grădina Boema. 15 56 78) : Ar
tiștii și Boema — 19,30
• Opera Română (13 18 57) t Concert 
extraordinar — 18
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ț • DETECTOR, DUPĂ „BREVE- 
ț TUL" CRUSTACEELOR. In Prezent> 

pe plan mondial, un important obiectiv ur- 
i mărit de cercetările din domeniul electro- 
’ nicii îl constituie realizarea unor detec- 
t toare, copii fidele ale celor de care dispun 
i regnul vegetal și cel animal. Principiul 
I care îi ghidează pe cercetători este urmă- 
i torul : toate țesuturile vil, ba chiar și 
’ anumite celule vegetale și animale, re- 
i acționează la substanțele din mediul 
<' înconjurător, unele prezentînd o de- 
| osebită sensibilitate. De pildă, antenele 
i crustaceelor detectează prezenta în apă a 
’ unor cantități infinitezimale din substan- 
» tele care le sint utile sau dăunătoare. S-a 
i constatat că la extremitatea antenelor 
‘ unor crustacee se află receptori chimici 
1 care se combină cu anumlti aminoacizi 
’ prezent! în apa mării, ceea ce antrenează 
ț o modificare chimică, deci un transfer de 
l electroni ce transmit spre creierul crusta- 
? ceului un mesaj specific,, acela că, in a- 
1 propiere, se află o sursă de hrană. Este 
i posibil să se copieze respectivul receptor 
4 chimic din antenele crustaceelor 7 Fixat 

pe un dispozitiv electronic, s-ar putea ob
ține. cu ajutorul lui, aceleași informații.

La Institutul de tehnologie din Tokio 
s-a și pus. la punct un detector de acest 
tip. El a fost obținut, în principal, din 
oxidază, o enzimă conținută in celulele 
vegetale și animale, care catalizează reac
țiile de oxidare a unei substanțe chimice. 
Conectat la un electrod, acest detector per
mite măsurarea. în numai trei minute, a 
concentrației de glucoză dintr-o picătură 
de «înge, prelevată de la un pacient. în 
continuare se lucrează Ia realizarea unor 
senzori capabili să determine, in același 
mod. proporția de sodiu, de colesterol sau 
de uree din singe.

• BANCA DE CELULE. pînS ,n 
prezent, prima bancă de celule animale 
din China si una dintre putinele de acest 
fel din lume a acumulat o „zestre" de 
eșantioane de celule aparținind unui nu
măr de 70 de specii animale, relatează pu
blicația „Guangming Daily". Aceste celule 
sint păstrate in condiții de congelare la 
temperaturi foarte joase. în cadrul Insti
tutului de zoologie din orașul Kunming, 

unitate de cercetare afiliată Academiei 
de științe a Chinei, unde a fost realizată 
banca de celule, se desfășoară, totodată, 
susținute investigații științifice de citolo- 
gie, biochimie și oncologie. Specialiștii de 
aici au prelevat celule de piele și din di
verse organe ale animalelor, conservîn- 
du-le în azot lichefiat, la o temperatură 
de minus 196 de grade Celsius. Celulele 
astfel păstrate permit efectuarea de cer
cetări asupra codului genetic al animale
lor. precum și o serie de alte experi
mente. Principalul obiectiv al creării băn
cii de celule animale este protejarea spe
ciilor rare, pe cale de dispariție.

• PENTRU RECONDITIONA- 
REA... ARTERELOR. La Lausanne s-a 
realizat o premieră mondială în domeniul 
tratării aterosderozei. boală cronică dege
nerativă produsă prin depunerea de gră
simi și de colesterol în peretele intern al 
arterelor, determinind sclerozarea aces
tora. Este vorba de o minusculă proteză, 
care se amplasează în interiorul arterelor 
îngustate, pină la limita obturării. Intro

ducerea protezei în arterele afectate se 
efectuează după dilatarea acestora, cu aju
torul unei sonde suple speciale, prevăzută 
la capăt cu un balonaș gonflabil. Umflat 
la o presiune foarte ridicată, balonașul 
îndepărtează grăsimile depuse pe pereții 
arterelor, restabilind circulația normală a 
singelui. Pentru prevenirea recidivelor, 
după această intervenție, proteza se dove
dește foarte eficientă. Experimentele au 
arătat că acest dispozitiv, care menține 
artera lărgită, fără să exercite prea multă 
presiune asupra pereților 6ăi, nu provoa
că fenomene de respingere, fiind bine to
lerată de organism. Dispozitivul este rea
lizat din metal poros, are formă cilindri
că, iar dimensiunile sale variază intre 2 
și 12 mm. „Secretul" protezei constă în 
elasticitatea structurii sale. Dispozitivul se 
poate alungi sau restringe, mărindu-și sau 
diminuîndu-și volumul. E] poate aluneca 
ușor pină la locul unde trebuie să ser
vească drept suport arterei. Miniproteza, 
folosită deocamdată doar experimental, 
se introduce la locul dorit din arteră cu 
ajutorul unei tije extrem de fine, fără 
intervenție chirurgicală", precizează re
vista „L’Echo Illustre".

• SIMULTAN - ELECTRICITA
TE Șl CĂLDURĂ. Dintre acțiunile sus
ținute de economisire a energiei desfășu
rate în Polonia, reține atenția realizarea 
unei noi generații de turbine, menite să 
producă simultan energie electrică și ener
gie termică. Noile turbine au început să 
fie fabricate la întreprinderea „Zamech" 
din Elblag. Prima dintre acestea, cu o pu
tere de 105 MW. a și fost instalată la Lodz. 
Cea de-a doua, de 210 MW, urmează să 
fie curînd montată Ia uzina din Polanec, 
situată în principalul bazin de exploatare 
a sulfului din Polonia. Turbina va servi 
ațit pentru producerea de curent electric, 
cit și pentru topirea subterană a sulfului, 
prin metoda pompării de apă fierbinte in 
puțurile minei.

• „ANTIDOT" CONTRA PO
LUĂRII. Chimiști din Livermore, Cali
fornia, au pus la punct o nouă metodă 
de eliminare, practic totală, a oxizilor de 
azot din gazele de eșapament ale automo
bilelor, anunță revista americană „Nature".

Această metodă este mai eficientă decît i 
sistemele existente de filtrare a gazelor i 
de eșapament printr-un dispozitiv de 1 
platină. Noua descoperire este importantă i 
deoarece oxizii de azot sint in mare parte 
răspunzători de formarea ploilor acide și \ 
de reducerea stratului de ozon din atmos- i 
feră. 1

Promițătoarea metodă folosește un acid i 
utilizat îndeobște pentru stabilizarea clo- 
rului dezinfectant din piscine. încălzit la \ 
o temperatură de 330 grade Celsius, res- i 
pectivul acid a fost amestecat cu gaze de ’ 
eșapament, aflate la 400—600 grade și pre- i 
zentînd un ridicat conținut de oxizi de ? 
azot, în urma unor rapide reacții chimice, ) 
oxizii de azot au fost eliminați din ames- i 
tec. rezuitînd azot, monoxid și bioxid de ’ 
carbon, cit și vapori de apă. Cercetătorii i 
au testat noua metodă de reducere răpi- < 
dă a oxizilor de azot pe motoare diesel 1 
cu un singur cilindru, reușind să dimi- î 
nueze intr-o proporție de 99 la sută acești i 
oxizi prezenți în gazele de eșapament. ’ 
„Abia peste cîțiva ani de noi experimen- ț 
țări va putea fi aplicată în practică noua l 
metodă", consemnează revista „Natura",
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România, președintele Nicolue Ceaușescu -
vastă activitate creatoare in interesul păcii și progresului

„FONDURILE IROSITE PE ÎNARMĂRI SĂ FIE FOLOSITE 
IN SCOPUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE" 

încheierea Conferinței internaționale 
privind relația dintre dezarmare și dezvoltare

O concepție profund științifică și cuprinzătoare 
privind cerințele fundamentale ale lumii contemporane

APARIȚIA IN INDIA A VOLUMULUI „NOUA ORDINE ECONOMICĂ INTERNAȚIONALĂ 
IN CONCEPȚIA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI SOCIALISTE, NICOLAE CEAUSESCU"

„NOUA ORDINE ECONOMICA INTERNAȚIONALA IN CONCEPȚIA 
PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI SOCIALISTE, NICOLAE CEAUȘESCU" este 
titlul sub care a apărut recent, în India, o nouă lucrare consacrată 
gîndirii politice a conducătorului partidului și statului nostru. Tipărită in 
condiții grafice excelente de prestigioasa editură „Socialook International 
Publications" și ilustrată cu un portret în culpri al președintelui României, 
volumul, în limba engleză. însumînd peste 500 de pagini, prezintă pe larg 
cititorilor indieni rolul deosebit și contribuția valoroasă ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la lansarea, definirea conținutului și promovarea 
conceptului de nouă ordine economică, devenită un obiectiv de pri
mordială însemnătate al lumii contemporane, de a cărui materializare 
depind în cel mai înalt grad dezvoltarea și progresul tuturor națiunilor, 
în primul rînd al țărilor în curs de dezvoltare, desfășurarea normală, 
sănătoasă a cooperării dintre state, stabilitatea, pacea și securitatea 
internațională.

Intr-un amplu Cuvint Intro
ductiv se precizează că „aceas
tă carte încorporează o serie 
de texte selecționate din opera 
politică a președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu. referitoare la 
concepția sa privind necesitatea 
edificării unei noi ordini economice

tății suverane și echității, a plasat 
activitatea politică a României, 
opera și activitatea președintelui ei 
printre sursele și componentele 
mișcării pentru întronarea unei noi 
ordini economice internaționale.

Originalitatea acestor preocupări 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu

consecințele rămînerii în urmă pe 
plan economic trebuind să-și asume 
responsabilități fundamentale în 
acest domeniu prin alocarea siste
matică, pe termen lung, a unei mari 
părți din venitul național pentru 
investiții, pentru dezvoltare.

în concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu, rolul factorului 
extern — al colaborării economice 
internaționale, dictată de necesita
tea participării active a fiecărei 
țări la diviziunea internațională a 
muncii, la schimburile internațio
nale în condițiile unor interdepen
dențe crescinde din economia mon
dială — înseamnă o contribuție efi
cientă la întărirea factorului in
tern, cu alte cuvinte nu poate nici 
să-l înlocuiască, nici să-1 compro
mită.

Reorganizarea cadrului economic 
internațional astfel încît acesta să 
fie în măsură să asigure pentru 
toate țările condiții egale de acces 
la dezvoltare reprezintă esența con-

mondiale. o oerință imperioasă a 
epocii contemporane menită să 
contribuie la așezarea raporturilor 
internaționale pe baze noi de con
lucrare și Cooperare, la salvgarda
rea păcii în întreaga lume".

Una dintre componentele esen
țiale ale politicii internaționale a 
Partidului Comunist Român și a 
României socialiste, care se bucură 
de un înalt prestigiu în întreaga 
lume — se relevă în Cuvîntul 
introductiv — o constituie acțiu
nea fermă și consecventă pentru 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale. La definirea 
esenței acestei politici, a mijloace
lor pentru aplicarea ei. a însuși 
conceptului de nouă ordine in
ternațională o contribuție determi
nantă. de o excepțională însemnă
tate. larg recunoscută și apreciată 
pe tot globul, a fost adusă de pre
ședintele României socialiste, 
Nicolae Ceaușescu. unul dintre 
militantii pasionați pentru trans
punerea în viață a acestui concept, 
pentru așezarea lui la temelia unui 
nou sistem de relații internaționa
le, caracterizat prin solidaritate, 
cooperare, justiție și echitate.

Valoarea ideilor promovate de 
președintele Nicolae Ceaușescu re
zidă nu numai în faptul că ele 
izvorăsc dintr-o profundă analiză 
științifică, ce percepe cu sensibili
tate cursul istoriei și se armoni
zează într-un sistem deoexcelentă 
coerentă, ci și în faptul că aceste 
idei aparțin unui om de acțiune 
reputat. învestit de mai multi ani 
cu autoritatea supremă într-o tară 
care s-a afirmat prin realizările 
sale. Acestea nu sînt idei izvorîte 
din studiul unui cercetător care își 
dedică timpul în exclusivitate gîn- 
dirii. ci sînt idei scrise în „retor
tele istoriei", idei trecute prin - fo
cul experienței unei țări socialiste 
în curs de dezvoltare, cu o popu
lație de peste 22 milioane de 
locuitori, idei unanim asimilate de 
Partidul Comunist Român și înscri
se în Programul său — Carta sa 
fundamentală — idei reprezentind 
sursa angajării militante, responsa
bile și constructive a României în 
eforturile poporului pentru _ con
struirea unei vieți mai bune și mai 
drepte.

Acțiunea perseverentă a parti
dului și statului român, desfășura
tă in special după Congresul al 
IX-lea al P.C.R.. pentru așezarea 
fermă a relațiilor interstatale pe baza 
noilor principii și norme ale egali-
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reflectă metodologia, distincția, 
profunzimea și flexibilitatea pro
prii personalității sale în abor
darea tuturor marilor probleme 
economi oe. sociale și politice ale 
epocii contemporane.

Concepția economică a președin
telui României și strategia de trans
punere a acesteia în viață își au 
originea în înseși învățămintele is
toriei României, în propria ei ex
periență, in luarea științifică in 
considerație a cerințelor progresu
lui contemporan, bazîndu-se pe 
participarea armonioasă a factori
lor interni și externi și pornind de 
la importanța esențială, hotărîtoa- 
re și rolul primordial al efortului 
propriu. în concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu, problema dez
voltării, în general, și lichidarea 
stării de subdezvoltare sînt obiec
tive care nu se pot rezolva de la 
sine, automat sau din exterior. Ele 
sînt, înainte de toate, procese in
terne ; fără aportul indispensabil al 
factorului intern, al muncii pro
prii, contribuția factorilor externi 
este zadarnică. Eradicarea subdez
voltării țării nu se poate realiza 
fără eforturi proprii susținute, fie
care popor din țările confruntate cu

cepției României, elaborată teore
tic în opera președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tradusă în 
viață de politica externă româneas
că, privind instaurarea noii ordini 
economice mondiale.

Pornind de la faptul că asime- 
triile existente în dezvoltarea și 
polarizarea avuțiilor pa plan mon
dial sînt rezultate ale dominației 
coloniale și ale oprimării imperia
liste, președintele Nicolae Ceaușescu 
a subliniat dreptul legitim la asis
tență al țărilor care au fost con
damnate la starea de subdezvol
tare de vicisitudinile istoriei, evi
dențiind necesitatea adoptării tutu
ror măsurilor pentru repararea ne
dreptăților din trecut și a celor din 
prezent pe cale pașnică, evitîndu-se 
astfel un conflict cu consecințe 
imprevizibile. în concepția președin
telui Nicolae Ceaușescu. toate aces
tea reclamă ca țările dezvoltate. în 
special cele care și-au dobîndit 
prosperitatea pe seama altor po
poare. să ajute țările în curs de 
dezvoltare, ajutor care trebuie pri

vit, așa cum a subliniat președin
tele Nicolae Ceaușescu de mai 
multe ori, ca o obligație, și nu ca 
un act de caritate, ca un principiu 
natural, și nu ca un dar, ca un 
mijloc de cea mai mare însemnătate 
pentru asigurarea progresului și 
securității omenirii.

Abordarea directă și într-o nouă 
lumină a ecuației dezarmare-dez- 
voltare a reprezentat în perma
nență în concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu o piatră un
ghiulară pentru rezolvarea de fond 
a marilor probleme economice in
ternaționale, se arată în conti
nuare. Stăvilirea cursei înarmări
lor este reclamată nu numai de 
necesitatea eliberării omenirii de 
coșmarul pericolului nuclear, de 
spectrul unui război nimicitor, ci 
și de eliberarea resurselor care 
sint în prezent sustrase din cir
cuitul social-productiv, din care 
umanitatea ar avea de cîștigat. In
fluența economică pozitivă a 
dezarmării este dublă : ea este im
perativă nu numai ca o premisă de 
depășire a crizei — cursa înarmă
rilor fiind un factor care contri
buie direct Ia înrăutățirea situa
ției economice internaționale — ca 
o condiție de bază a realizării dez
voltării în general și. în special, a 
eradicării subdezvoltării, ci și ca o 
cerință a asigurării liniștii și păcii 
popoarelor.

Concepția președintelui Româ
niei asupra noii ordini economice 
mondiale pune în lumină caracte
rul multilateral și universal 
al gîndirii președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Ea dezvăluie, 
pe de o parte, profunzimea anali
tică și coerența perfectă ce decurg 
din cunoașterea și folosirea cu 
măiestrie a materialismului dia
lectic, ■ a conoeptiei revoluționare 
despre lume și societate, și, pe de 
altă parte, angajarea militantă a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, a 
României în toate marile procese 
menite să conducă la construirea 
unei lumi mai bune și mai drepte, 
a păcii, independenței și progresu
lui tuturor popoarelor.

Volumul, structurat pe capitole, 
încorporează peste 800 de extrase 
din declarațiile, cuvîntările, me
sajele și interviurile președintelui 
Nicolae Ceaușescu, compunînd un 
tablou cuprinzător al concepției 
șefului statului român privind 
noua ordine economică internațio
nală.

O parte importantă a lucrării este 
consacrată prezentării pe larg a 
experienței originale, valoroase a 
României, sub conducerea în
țeleaptă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, în construirea 
noii orînduiri, în dezvoltarea mul
tilaterală a țării. în depășirea stă
rii de subdezvoltare și ajungerea la 
nivelul țărilor cu nivel mediu de 
dezvoltare.

Partea finală a volumului cu
prinde aprecierile și sublinierile 
președintelui României privind ne
cesitatea ca Organizația Națiunilor 
Unite și celelalte organizații in
ternaționale cu preocupări in ma
terie să-și intensifice acțiunile — 
cu participarea largă. în condiții 
de egalitate, a tuturor statelor — 
în vederea atingerii obiectivului 
noii ordini economice internațio
nale.

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— Gh. Cercelescu transmite : După 
trei săptămîni de dezbateri și ana
lize, la sediul din New York s-a în
cheiat Conferința internațională pri
vind relația dintre dezarmare și dez
voltare, care a reunit peste 150 de 
state, inclusiv România. Participan- 
ții au examinat raportul dintre 
dezarmare și dezvoltare sub toate 
aspectele și dimensiunile lui, impli
cațiile cheltuielilor militare asupra 
economiei mondiale, precum și mij
loacele capabile să elibereze, prin 
măsuri de dezarmare, resurse supli
mentare pentru dezvoltare, îndeosebi 
în favoarea țărilor rămase în urmă.

în cadrul ultimei ședințe plenare a 
fost adoptat documentul final al 
conferinței, în care sînt consemnate 
problemele asupra cărora s-a ajuns 
la un consens și este inserat progra
mul de acțiune în vederea soluțio
nării lor.

Potrivit documentului final, într-o 
lume cu resurse limitate este dificil, 
dacă nu imposibil, să realizezi 
dezvoltarea fără dezarmare. înfăp
tuirea acestui obiectiv se impune cu 
atît mai mult cu cît securitatea in
ternațională, care se află în miezul 
relației dezarmare-dezvoltare, nu 
poate fi realizată numai prin mij
loace militare. Sărăcia, foametea, bo
lile, ignoranța — se arată în docu
mentul final — sînt surse permanen

te de tensiune și din acest motiv este 
greu de întrevăzut cum s-ar putea 
realiza un climat de securitate fără 
eliminarea uriașelor decalaje dintre 
țările bogate și cele sărace.

Documentul reafirmă angajamentul 
Statelor participante de a adopta mă
suri, individuale și colective, in ve
derea realizării dezarmării și dez
voltării, a reducerii cheltuielilor mi
litare și alocării fondurilor eliberate 
în scopul progresului economic și 
social.

în documentul final se regăsesc, în
tr-o formă sau alta, aprecieri, idei și 
propuneri formulate în Mesajul pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
adresat Conferinței internaționale 
privind relația dintre dezarmare și 
dezvoltare. Aceasta dovedește, încă 
o dată, realismul și caracterul con
structiv al politicii externe promo
vate de România socialistă, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. care se 
pronunță în mod consecvent pentru 
promovarea înțelegerii și colaborării 
între state, întărirea securității și 
asigurarea unei păci trainice în 
lume, trecerea la realizarea unui pro
gram cuprinzător de măsuri de 
dezarmare, reducerea cheltuielilor 
militare și folosirea fondurilor astfel 
economisite pentru dezvoltarea eco
nomică și socială, afirmarea idealu
rilor de libertate și progres ale tu
turor popoarelor.

Convorbiri economice 
româno-olandeze

HAGA 12 (Agerpres). — în cadrul 
vizitei pe care a întreprins-o în 
Olanda, Ilie Văduva, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, s-a intîlnit cu 
Rudolph de Korte, viceprim-minis- 
tru al guvernului olandez, ministru 
al afacerilor economice. Yvonne van 
Rooy, ministrul comerțului exterior, 
Gerrit Braks, ministrul agriculturii 
și pescuitului, precum și cu condu
cerile unor importante firme olan
deze. S-a analizat stadiul actual al 
relațiilor economice româno-olan
deze, convenindu-se măsuri pentru 
extinderea și diversificarea schim
burilor comerciale și a cooperării 
eoonomioe în domenii de interes re
ciproc atît pe plan bilateral, cit si 
pe terțe piețe.

Dialog rodnic pentru dezvoltarea colaborării, pentru 
soluționarea problemelor internaționale majore

înaltul prestigiu de care se bucură în lume activitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, inițiativele și demersurile țării noastre sint amplu 
reflectate de mijloacele de informare in masă de peste hotare.

In context, sînt prezentate convorbirile președintelui României cu șefi 
de state și personalități politice din alte țări. In acest cadru se înscriu 
și relatările mijloacelor de informare din diferite țări referitoare la vizita 

'■ ■- ■ ------- -- •— noastră de președintele Republiciioficială de prietenie efectuată in ța 
Kenya, Daniel Toroitich arap Moi.

România și Kenya — relevă 
agenția T.A.S.S. — și-au reafirmat 
hotărirea de a acționa Împreună 
pentru promovarea politicii de des
tindere și dezarmare, pentru in
staurarea unui climat de pace, 
securitate. încredere și colaborare, 
în cursul convorbirilor dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Daniel Toroitich arap 
Moi a fost evidențiată necesitatea 
unei conlucrări strînse pe 
mondială, în cadrul O.N.U.
altor organisme internaționale, a 
participării active la soluționarea, 
în interesul popoarelor, a probleme
lor complexe ce confruntă ome
nirea.

Ei au exprimat solidaritatea cu 
lupta popoarelor africane împotriva 
rasismului și apartheidului, cu 
lupta poporului namibian, sub con
ducerea S.W.A.P.O.. pentru dobîn- 
direa independentei Namibiei.

în comunicatul comun pri
vind vizita în România a pre
ședintelui Kenyei — relevă agen
ția CHINA NOUĂ — președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Daniel Toroitich arap Moi și-au 
exprimat satisfacția pentru rezul
tatele pozitive obținute pînă in 
prezent in dezvoltarea raporturilor 
dintre cele două țări și au reafir
mat dorința de a întări în conti
nuare relațiile bilaterale în dome
niile politic, economic, precum și 
în alte sectoare de interes comun. 
Ei au convenit să se acționeze 
pentru creșterea schimburilor. și 
dezvoltarea cooperării in domeniile 
industriei, agriculturii, mineritului 
și geologiei, precum și în alte sec
toare de interes reciproc.

ra

arena
și al

„Sînt necesare eforturi susținute pentru înlăturarea 
primejdiei unei catastrofe nucleare"

Mesa] al secretarului general al O.N.U. cu prilejul Zilei păcii
NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres).

— în mesajul secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, cu 
prilejul Zilei păcii — 15 septembrie
— se subliniază neoesitatea unor 
eforturi persistente si eficiente pen
tru a oferi omenirii garanții împo
triva războiului și catastrofei nu
cleare. O pace durabilă este obiec
tivul comun al tuturor națiunilor șl 
reprezintă aspirația legitimă a po
poarelor — se spune în document, 
subliniindu-se că a devenit tot mai 
evident că interesul nici uneia din
tre țări, indiferent de mărime, nu 
poate fi obținut prin amenințarea cu 
forța sau folosirea acesteia.

Deși Anul Internațional al Păcii 
s-a încheiat, eforturile în vederea 
atingerii obiectivului acestuia — a 
spus Cuellar — continuă și se im
pune să fie susținute cu perseverentă 
și hotărîre pînă cînd omenirea va 
obține asigurări că nu va mai fi 
nici un război. în context, mesajul 
relevă că forțele păcii continuă să-și 
desfășoare acțiunile pentru transpu
nerea în viată a acestui obiectiv. 
Totodată, se1 subliniază că devine din 
ce în ce mai evident că o mai bună 
securitate si stabilitate nu pot fi 
obținute printr-un număr mai mare 
de arme, ci prin reducerea arsena
lelor și impulsionarea dezvoltării.

Pentru 
statornicirea păcii 

in America Centrală
TEGUCIGALPA 12 (Agerpres). — 

Vicepreședinții celor cinci țări din 
America Centrală — Costa Rica, 
Salvador, Guatemala. Honduras și 
Nicaragua — reuniți la Tegucigalpa 
în vederea realizării unui acord pri
vind crearea Parlamentului centro- 
american, s-au pronunțat în unani
mitate pentru respectarea dreptului 
popoarelor din zonă de a-și decide 
viitorul fără nici un amestec din 
afară, relevă agenția EFE.

Participanții au reafirmat, de ase
menea, hotărirea guvernelor lor de a 
aplica prevederile acordului de pace 
în America Centrală, adoptat la 
reuniunea centro-americană la nivel 
înalt de la Ciudad de Guatemala la 
7 august, menționează sursa citată.

MANAGUA 12 (Agerpres). — Ni
caragua va îndeplini angajamentele 
asumate în cadrul Conferinței cen- 
tro-americane la nivel înalt, de luna 
trecută, de la Ciudad de Guatemala, 
adoptînd acțiuni concrete, care do
vedesc, fără putință de tăgadă, vo
cația ei de pace — a declarat, la 
Managua, secretarul general al Mi
nisterului Relațiilor Externe nicara- 
guan, Alejandro Bendana. transmi
te agenția Prensa Latina.

In acest context, el s-a pronunțat 
pentru adoptarea unei atitudini si
milare și de către celelalte state 
din regiune.

Obiective ale politicii interne și externe a R.P.D. Etiopia
prezentate de președintele Mengistu Haile Mariam

AbDIS ABEBA 12 (Agerpres). — 
La Addis Abeba s-au încheiat lucră
rile solemne ale sesiunii Adunării 
Naționale. în cursul căreia a fdst 
proclamată Republica Populară De
mocrată Etiopia si au fost alese or
ganele supreme ale puterii de stat. 
Adunarea Națională își va relua 
lucrările peste cîteva zile și va dez
bate orientările de dezvoltare a ță
rii în perioada următoare;

în cadrul sesiunii. Mengistu Haile 
Mariam, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncitoresc, președintele 
Republicii și al Consiliului de Stat, 
a prezentat un raport în care a re
liefat orientările principale ale po
liticii interne și externe a țării. 
Vorbitorul a scos in evidentă rolul 
conducător al Partidului Muncito

resc din Etiopia în Înfăptuirea o- 
biectivelor oamenilor muncii. Tre- 
cînd în revistă o serie de realizări 
în dezvoltarea industriei și agricul
turii în ultimii 13 ani, el a precizat 
că principalul obiectiv al acestor 
prefaceri îl constituie schimbarea 
condițiilor economice și sociale și 
ridicarea nivelului de. trai al po
porului.

Pe plan extern — a spus vorbito
rul — Etiopia acționează in direc
ția stabilirii de relații cu toate sta
tele. în primul rînd cu cele vecine, 
pe baza egalității în drepturi, a 
respectării principiilor integrității 
teritoriale, neamestecului în trebu
rile interne, respectului și avanta
jului reciproc.

Negocierile sovieto-americane privind armele
nucleare și cosmice

GENEVA 12 (Agerpres). — La 
Geneva au continuat, săptămîna 
aoeasta. negocierile sovieto-america- 
ne cu privire la armele nucleare și 
cosmice. S-au purtat tratative în

toate cele trei grupe de lucru re
feritoare la rachetele nucleare cu 
rază medie de acțiune, armele stra
tegice și armele cosmice.

O declarație a secretarului de stat al S.U.A.

Demersuri pentru aplicarea 
rezoluției Consiliului 

de Securitate privind 
zona Golfului

TEHERAN 12 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U.. Javier 
Perez de Cuellar, aflat în vizită la 
Teheran, a început convorbirile cu 
oficialitățile iraniene. El a avut o 
întrevedere cu ministrul de exter
ne al Iranului. Aii Akbar Velayati, 
cu care a discutat probleme privind 
rezoluția 598 a Consiliului de Secu
ritate — a anunțat agenția I.R.N.A., 
citată de agențiile EFE și A.N.S.A. 
Alj Akbar Velayati a informat des
pre poziția guvernului său ’ fată de 
conflictul cu Irakul. Șecretarul ge
neral al O.N.U. și-a exprimat spe
ranța că discuțiile vor fi fructuoase. 
El a prezentat ministrului iranian de 
externe punctul său de vedere asu
pra conflictului iraniano-irakian.

BEIJING 12 (Agerpres). — Pre
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, Zhao Ziyang. a primit, la 
Beijing, pe A. M. Besharati. trimis 
special al guvernului Iranului, prim- 
adjunct al ministrului de externe — 
relatează agenția China Nouă. In 
cursul întîlnirii. premierul chinez a 
arătat că. în prezent, problema cea 
mai urgentă o reprezintă transpune
rea integrală în practică a rezoluției 
598 a Consiliului de Securitate și 
a subliniat că tara sa sprijină efor
turile în acest scop pe care le de
pune acum secretarul general al 
O.N.U.

în relatarea sa. agenția iugo
slavă TANIUG notează că aceasta 
este prima întilnire oficială dintre 
președinții celor două țări, relevind 
că, in cursul convorbirilor dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Daniel Toroitich arap 
Moi, au fost abordate probleme 
privind necesitatea edificării unei

evidențiază convergenta de vederi 
existentă între România și Egipt 7 
în ceea ce privește situația din 
Liban. România a cerut încetarea 
oricărui amestec din afară în tre
burile interne ale acestei țări, rea
lizarea unității naționale între 
toate forțele politice libaneze, 
precum și menținerea integrității, 
independentei si libertății poporu
lui libanez.

Subliniind poziția României cu 
privire la necesitatea organizării, 
cit mai curînd posibil, a unei con
ferințe internaționale cu privire la 
Orientul Mijlociu, la care să parti
cipe toate țările interesate, inclusiv 
O.E.P., Israelul și membrii perma
nent! ai Consiliului de Securitate,

Relatări ale presei de peste hotare

noi ordini economice mondiale, a 
luptei împotriva colonialismului, 
neocolonialismului. politicii de 
apartheid. pentru oprirea cursei 
înarmărilor.

Numeroase relatări ale presei 
străine se referă la primirea de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a delegației parlamentare din Re
publica Arabă Egipt. Astfel, agen
ția egipteană M.E.N. subliniază că 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat, și cu acest prilej, poziția 
României privind reglementarea, 
prin mijloace pașnice, a situației 
din Orientul Mijlociu, realizarea 
unei păci globale, durabile și juste 
în regiune.

Totodată, se arată că în cadrul 
convorbirii au fost evidențiate re
lațiile de prietenie și colaborare 
multilaterală româno-egiptene. re- 
levîndu-se rolul determinant al 
dialogului la cel mai înalt nivel în 
dezvoltarea și întărirea lor con
tinuă.

într-o altă relatare, agenția M.E.N,

agenția A.D.N., din R.D. Ger
mană, subliniază, de asemenea: în 
timpul întrevederii președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu președintele 
parlamentului egiptean s-a relevat 
necesitatea intensificării eforturilor 
tuturor țărilor și popoarelor în 
lupta pentru încetarea cursei înar
mărilor, pentru dezarmare, în pri
mul rînd nucleară, pentru soluțio
narea pe cale pașnică, prin tratati
ve, a tuturor conflictelor și proble
melor litigioase dintre state.

Cu prilejul primirii unei delegații 
a Congresului S.U.A., condusă de 
Steny Hoyer, președintele Comisiei 
Congresului S.U.A. pentru secu
ritate și cooperare în Europa, care 
a efectuat o vizită în România, 
arată agenția T.A.S.S., președintele 
Nicolae Ceaușescu a prezentat pe 
larg politica statului român pri
vind progresul economico-social al 
țării, creșterea nivelului de trai, 
dezvoltarea democrației. Oaspeții 
din S.U.A. au avut cuvinte de apre-

ciere față de realizările poporului 
român în diferite domenii de acti
vitate, față de amploarea construc
țiilor civile și industriale.

în timpul întrevederii — notează 
agenția sovietică — au fost evoca
te relațiile de colaborare dintre 
România și S.U.A.. posibilitățile 
existente pentru extinderea acestor 
raporturi.

Un supliment special a consacrat 
României revista indiană de politi
că externă „INTERNATIONAL SO
CIALOOK", în care se relevă: Țară 
cu un trecut glorios, cu un prezent 
socialist — se arată în articol — 
România se înalță continuu pe noi 
culmi de progres și prosperitate. 
Suplimentul special al revistei se 
deschide cu portretul președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Primul articol are ca temă „Eli
berarea teritoriilor României de sub 
ocupația Imperiului austro-ungar și 
participarea țării la primul război 
mondial“ și evidențiază aspirația 
pț-ofundă a poporului român de 
unitate națională, jertfele de sînge 
pentru întregirea, libertatea și inde
pendența țării noastre.

Sub titlul „România socialistă — 
întruchipare a celor mai înaripate 
ginduri ale înaintașilor", publicația 
indiană, evidențiază că cea mai va
loroasă moștenire a poporului ro
mân din trecutul său glorios o con
stituie aspirațiile sale către progres 
și civilizație, libertate și justiție 
socială, unitate și independență, 
integritate teritorială, pace — ma
terializate in actuala perioadă eroi
că de dezvoltare socialistă a țării, 
cea mai glorioasă și cea mai fer
tilă din întreaga sa istorie.

Un loc aparte il ocupă reflec
tarea politicii internaționale inde
pendente a României socialiste, 
fundamentată de președintele 
Nicolae Ceaușescu, politică ce are, 
ca prim țel, realizarea păcii, drep
tul suprem la viată al popoarelor.

(Agerpres)

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
Intr-o declarație făcută unor cores
pondenți acreditați la Washington, 
secretarul de stat al S.U.A.. George 
Shultz, a menționat că tratativele 
privind rachetele nucleare cu rază 
medie de acțiune și rachetele opera- 
tiv-tactice din Europa se apropie de 
stadiul final — relatează agenția 
T.A.S.S. El a precizat că această

problemă se va afla în prim-planul 
întîlnirii pe care urmează să o aibă 
la Washington cu ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., Eduard Șe- 
vardnadze. în legătură cu focoasele 
nucleare americane pentru cele 72 
de rachete nucleare „Perehing 1 A" 
aflate în dotarea Bundeswehrului 
vest-german. G. Shultz a reiterat 
poziția cunoscută a S.U.A.. relatează 
T.A.S.S.

Congresul forțelor de stînga din Ecuador
QUITO 12 (Agerpres). — La Quito 

s-au deschis lucrările celui de-al 
III-lea Congres național al Frontului 
Amplu de Stînga din Ecuador — or
ganizație ce reunește Partidul Comu
nist, Partidul Socialist Revoluționar 
și Mișcarea pentru Unitate de Stînga. 
Participă peste 1 200 delegați repre

zentind comitetele frontului din toa
te cele 20 de provincii ecuadoriene. 
Vor fi examinate aspecte legate de 
campania electorală, în primul rînd 
modalitățile formării unui bloc de 
coaliție cu alte partide și grupări de 
stînga din Ecuador. De asemenea, 
vor fi alese organele de conducere 
ale Frontului Amplu de Stingă.

LIBAN

Acord de încetare 
a „războiului taberelor

BEIRUT 12 (Agerpres). — Un acord 
pentru încetarea ostilităților armate 
intre milițiile „Amal" și combatanții 
palestinieni din taberele de refugiați 
din Liban a fost realizat de cele 
două părți — au anunțat, la Beirut, 
oficialități libaneze și palestiniene, 
citate de agențiile A.D.N. și KUNA. 
Acordul prevede încetarea luptelor, 
care durează de peste 11 luni, în pe
rimetrul taberelor din zona capitalei 
libaneze și sudul țării.

Reprezentanții mișcării „Amal" și 
oficialități palestiniene pregătesc o 
declarație comună, precizează KUNA.

„Războiul taberelor" a curmat via
ța a peste 2 000 de persoane.

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

ACORD 
DE ÎNCETARE 
ȚILOR 
24 și 
loc la 
tetului 
Unității 
tarea relațiilor libiano-ciadiene — 
a anunțat, la Addis Abeba, șeful sta
tului zambian. președintele in exer
cițiu al O.U.A., Kenneth Kaunda — 
transmite agenția T.A.S.S. In ca
drul unei conferințe de 
Kaunda a subliniat 
părți au hotărît să 
nile militare.

LIBIANO—CIADIAN 
_______ A OSTILITA- 
MILITARE. în zilele de 

25 septembrie va avea 
Lusaka reuniunea Comi- 
ad-hoc al Organizației 

Africane pentru reglemen-

si prietenie cu poporul coreean" si 
a Asociației de prietenie „Suedia- 
Coreea". La lucrări participă re
prezentanți ai R.P.D. Coreene si 
din unele țări vest-europene. Pe 
agenda reuniunii se află exami
narea situației din Peninsula Co
reea si căile posibile de reunificare 
a Coreei.
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presă, 
că cele două 

înceteze acțiu-

ȘI ARGENTI-
apro-

CEHOSLOVACIA
NA' au poziții similare sau 
piate in problemele cardinale ale 
ibntemporaneității — s-a subliniat 
in cadrul convorbirilor de la 
Praga. prilejuite de primirea de 
către Gustav Husak, președintele 
R.S. Cehoslovaoe. a vicepreședinte
lui Argentinei. Victor Martines — 
relatează agenția C.T.K. Interlocu
torii și-au reafirmat hotărirea de 
a acționa pentru preîntîmpinarea 
pericolului unui război nuclear, 
încetarea cursei înarmărilor, nead- 
miterea militarizării spațiului cos

mic și pentru sporirea încrederii 
și securității pe plan internațional.

UN SCHIMB DE PĂRERI SO- 
VIETO-AMERICAN în problemele 
situației din Orientul îndepărtat și 
Asia de Sud-Est a avut loc la Mos
cova, transmite agenția T.A.S.S. 
Din partea sovietică, la consultări 
a luat parte Igor Rogaciov, ad
junct al ministrului de externe al 
U.R.S.S., iar din partea americană, 
Gaston Sigur, asistent al secreta
riatului de stat al S.U.A. pentru 
problemele Asiei de Est și Paci
ficului.

ADMINISTRAȚIA S.U.A. a con
firmat oficial că a ridicat inter
dicția impusă companiilor petro
liere americane de a desfășura ac
tivități în Siria. Purtătorul de cu
vint al Deoartamentului de Stat. 
Charles Redman, citat de agenția 
KUNA. a precizat că „alte măsuri 
anunțate la 14 noiembrie 1986 că
min în vigoare".

ÎN CAPITALA SUEDIEI s-au 
deschis lucrările unei Conferințe 
pentru Dace si reunificare in Co
reea. organizată din inițiativa 
„Comitetului nordic de colaborare

REUNIUNE. La Atena s-a în
cheiat reuniunea țărilor semnatare 
ale Convenției de la Barcelona 
pentru protejarea mediului încon
jurător in Mediterana. Participan
ții s-au concentrat. în dezbaterile 
lor. asupra măsurilor necesare 
pentru a impulsiona punerea în a- 
plicare a programelor de luptă 
împotriva contaminării Meditera- 
nei, transmite agenția E.F.E. La 
reuniune s-a convenit, de aseme
nea, asupra unor măAiri de pro
tejare a unui număr de localități 
de pe coasta Mediteranei. care pre
zintă valoare istorică.

GRAVELE INUNDAȚII, provo
ca *e de ploile musonice. afectează 
diverse zone ale Indiei. Potrivit 
informațiilor presei din New Delhi, 
citate de agenția T.A.S.S.. ca ur
mare a inundațiilor numai în. sta
tul Bihar și-au pierdut viata 526 
persoane. O situație deosebit de 
grea se Înregistrează în statele 
Bihar si Assam, unde sînt afectați 
de inundații 23 milioane de locui
tori. Autoritățile centrale din India 
au hotărît măsuri de urgentă pen-

I

I

au nuiarii masuri utf umenia uen- . 
tru ajutorarea populației sinistrate.
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