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într-o atmosferă de înaltă stimă 
și considerație, sub semnul voinței 
comune de a dezvolta raporturile 

de conlucrare multilaterală 
româno-kenyene, ieri a început

VIZITA OFICIATĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ETENA CEAUȘESCU, 1N REPUBLICA KENYA
Ceremonia sosirii 

la Nairobi
Luni după-amiază a început vizi

ta oficială de prietenie pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu, președinte
le Republicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o întreprinde in Republica Kenya, 
la invitația președintelui acestei țări, 
Daniel Toroitich arap Moi.

Vizita — prima pe care un șef de 
■tat român o efectuează în Kenya 
— reprezintă un moment de mare 
importanță în dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre cele 
două țări, fiind, totodată, o nouă și 
elocventă expresie a politicii exter
ne active, a țării noastre, de largă 
deschidere și conlucrare cu țările 
Africii, cu toate statele lumii.

Ora 16,00. Aeronava prezidențială 
a aterizat pe Aeroportul internațio
nal Jomo Kenyatta, din Nairobi, pa
voazat sărbătorește cu drapele
le de stat ale României și 
Kenyei, cu portretele președinților 
Nicolae Ceaușescu și Daniel Toroitich 
arap Moi. Pe mari pancarte erau în
scrise, în limbile română și engleză, 
cuvinte de bun venit adresate distin
șilor soli ai poporului român, urări 
de întărire a prieteniei și colaborării 
dintre țările și popoarele noastre.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și tova
rășa Elena Ceaușescu au fost salu
tați cu deosebită prietenie de pre
ședintele Daniel Toroitich arap Moi, 
care a adresat distinșilor oaspeți un 
călduros bun venit.

Cei doi șefi de stat și-au strîns 
mîinile cu cordialitate, exprimindu-și 
bucuria de a se întîlni pe pămintul 
Kenyei.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat, luni, la 
dineul oficial ce a avut loc la Pala
tul Prezidențial din Nairobi, oferit 
în onoarea lor de președintele Repu
blicii Kenya, Daniel Toroitich 
arap Moi.

Au fost prezenți tovarășii Ștefan 
Andrei, loan Totu, celelalte persoane

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
DANIEL TOROITICH ARAP MOI

Stimate domnule președinte, 
Doamnelor ți domnilor,
Am deosebita plăcere ca — în 

numele meu și al tovarășei mele 
— să vă mulțumesc pentru salutul 
adresat și primirea ospitalieră pe 
care ne-ați rezervat-o și să vă 
adresez dumneavoastră, întregului 
popor al Republicii Kenya un sa
lut cordial și cele mai bune urări.

Aș dori, în mod deosebit, să ex
prim cele mai calde mulțumiri 
populației din orașul Nairobi pen
tru manifestările calde cu care

„Un nou 
moment 

important
A

m
dezvoltarea 
colaborării 
româno- 
kenyene"

Revista 
presei 

kenyene
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Dineu
oficiale care îl însoțesc pe șeful sta
tului român.

Au luat parte vicepreședintele Re
publicii Kenya, J. N. Karanja, pre
ședintele Adunării Naționale, Moses 
Kiprino arap Moi, membri ai gu
vernului kenyan și conduceri ale in
stituțiilor do stat, alte persoane ofi
ciale.

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

ne-a întîmpinat și să-i adresez din 
partea noastră, a locuitorilor ora
șului București un salut călduros 
și cele mai bune urări.

Vizita pe care o întreprindem 
în frumoasa dumneavoastră țară 
constituie o expresie a bunelor re
lații statornicite între țările și po
poarele noastre, pe multiple pla
nuri. Pe baza înțelegerilor la care 
am ajuns anul trecut în România, 
a avut loc prima sesiune a Comi
siei mixte de cooperare economi-
(Continuare în pag. a III-a)

MESAJUL TOVARĂȘULUI ERICH HONECKER
Dragi prieteni, membri ai Uniunii Tineretului 

Comunist,
Dragi membri ai Tineretului Liber German,
In numele Comitetului Central al Partidului Socia

list Unit din Germania și al Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane vă transmit cele mai 
călduroase salutări cu prilejul intîlnirii prietenești 
dintre reprezentanții tineretului din Republica Socia
listă România și tineretului din Republica Democrată 
Germană.

Sintem convinși că această întîlnire va, continua in 
mod strălucit tradiția legăturilor de prietenie și co
laborare frățească dintre popoarele noastre. în spiritul 
Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală, semnat la 12 mai 1972, bazat pe principiile in
ternaționalismului socialist, această întîlnire va da noi 
impulsuri în direcția adîncirii, în continuare, a relați
ilor dintre Tineretul Liber German și Uniunea Tine
retului . Comunist din România, dintre tineretul din 
Republica Democrată Germană și tineretul din Repu
blica Socialistă România.

în cadrul multiplelor întîlniri, seminarii și dezbateri 
din zilele următoare veți efectua schimburi de expe
riență asupra modului în care organizațiile de tineret 
socialiste din țările noastre frățești demonstrează, prin 
puterea faptelor lor în vederea înfăptuirii hotărîrilor 
celui de-al XI-lea Congres al Partidului Socialist Unit 
din Germania, respectiv ale celui de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, că sînt partici- 
panți activi la construcția societății socialiste, ajutor 
și rezervă de luptă ale partidelor lor marxist-leni- 
niste !

Tineretul țărilor noastre se întîlnește într-o perioadă 
cînd, în viața internațională, se configurează evoluții 
pozitive. Tratatul privind eliminarea rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune, încheiat între U.R.S.S, 
și S.U.A., reprezintă un prim pas important în direcția 
dezarmării, destinderii și însănătoșirii climatului in
ternațional, a edificării unei lumi lipsite de arme 
nucleare.

Așa cum a demonstrat ultima sesiune a Comitetului 
Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, țările socialiste vor depune și în viitor 
toate eforturile pentru a face ireversibilă noua orien
tare în direcția dezarmării și a fi adoptați, cît mai cu- 
rînd posibil, noi pași concreți în acest sens. Această 
întîlnire prietenească va demonstra hotărîrea și dispo
nibilitatea Tineretului Liber German și ale Uniunii 
Tineretului Comunist din România de a se angaja cu 
toate forțele pentru un viitor pașnic al generațiilor de 
azi și de mîine.

Sintem convinși că întîlnirea prietenească va da noi 
impulsuri semnificative luptei mișcării internaționale 
a tineretului democratic pentru pace, prietenie și 
solidaritate antiimperialistă, care se integrează pregă
tirilor ce se desfășoară în întreaga lume în vederea 
celui de-al XIII-lea Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților din 1989, de la Phenian.

Urez mult succes .întîlnirii prietenești dintre repre
zentanții tineretului din Republica Socialistă România 
și tineretului din Republica Democrată Germană. Fie 
ca aceasta să se constituie în experiențe de neuitat, 
discuții interesante și impresii de neșters pentru toți 
participanții și pentru gazdele lor din România I

oficial
în timpul dineului, desfășurat în

tr-o ambianță cordială, prietenească, 
președintele Daniel Toroitich arap 
Moi și președintele 
Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi, 
urmărite cu deosebită atenție și subli
niate cu vii aplauze.

Toasturile au scos în evidență 
semnificația deosebită a vizitei pe 
care președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to

Stimate domnule președinte, 
Distinși oaspeți, 
Doamnelor și domnilor,
Sînt bucuros să vă salut pe 

dumneavoastră, domnule președin
te, pe distinsa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, precum 
și pe ceilalți membri ai delegației 
române.

Poporul kenyan este fericit că 
ați acceptat invitația mea de a 
efectua o vizită în țara noastră. 
Folosesc această ocazie ca, în nu
mele guvernului, al partidului de 

varășa Elena Ceaușescu, o întreprin
de in Kenya, importanța noului 
dialog la nivel înalt pentru dezvol
tarea și extinderea conlucrării mul
tilaterale româno-kenyene și ridi
carea acesteia la un stadiu superior, 
convingerea că întărirea continuă a 
prieteniei și colaborării dintre cele 
două țări servește intereselor ambe
lor popoare, ale păcii, cooperării și 
înțelegerii în lume.

guvernămînt KANU și al poporu
lui kenyan, să vă adresăm un cald 
bun venit în Kenya și să vă urăm 
dumneavoastră și membrilor dele
gației dumneavoastră o ședere 
plăcută în țara noastră.

Vizita dumneavoastră evocă 
amintiri fericite ale vizitei pe care 
am făcut-o în frumoasa dumnea
voastră țară în septembrie, anul 
trecut.

Kenya și România au continuat 
să dezvolte relații strînse și cor-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Plecarea din Capitală

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. a plecat, luni. 5 septem
brie, într-o vizită oficială de priete
nie în Republica Kenya, la invitația 
președintelui Republicii Kenya. Da
niel Toroitich arap Moi.

Președintele republicii este însoțit 
de tovarășii Ștefan Andrei, vic^prim- 
miriistru al guvernului. loan Totu', 
ministrul afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

La plecarea din București, pe 
aeroportul Otopeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de mem

^ASTĂZI ÎNCEPE INTÎLNIREA PRIETENEASCĂ DINTRE REPREZENTANȚII TINERETULUI

DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA SI Al TINERETULUI

DIN REPUBLICA DEMOCRATĂ GERMANA

MESAJUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi prieteni tineri,
Am deosebita plăcere de a adresa participanților la 

întîlnirea prietenească dintre reprezentanții tineretu
lui din Republica Socialistă România și ai tineretu
lui din Republica Democrată Germană un cald salut 
revoluționar și cele mai bune urări.

Apreciez că organizarea întîlnirilor dintre tinerii 
țărilor noastre reprezintă un bun prilej pentru adîn- 
cirea cunoașterii reciproce și efectuarea unui rodnic 
schimb de experiență și de opinii privind modali
tățile concrete prin care tineretul, organizațiile sale 
revoluționare participă cu forțe unite, specifice vîrstei 
și idealurilor generațiilor noi, la înfăptuirea politicii 
partidelor și țărilor noastre de construcție socialis
tă, de realizare a unei lumi mai bune și mai drepte, 
a păcii și progresului întregii umanități.

Noi, în România, dăm o înaltă apreciere și acor
dăm o atenție deosebită relațiilor de strînsă colabo
rare pe multiple planuri dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată Germană, funda
mentate pe principiile deplinei egalități în drepturi, 
ale neamestecului în treburile interne, respectării 
independenței și suveranității naționale, ale stimei 
și avantajului reciproc. în acest sens, imi face mul
tă plăcere să evoc și cu acest prilej bunele raporturi 
existente între conducerile partidelor și statelor noas
tre. Întîlnirile pe care le-am avut cu tovarășul Erich 
Honecker, înțelegerile fructuoase la care am ajuns 
cu prilejul fiecărei convorbiri au dat puternice 
impulsuri colaborării noastre, atît pe plan bilateral, 
cît și pe arena internațională.

Sînt convins, dragi prieteni tineri, că organizațiile

de tineret din Republica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană, tinăra generație vor 
aduce întreaga lor contribuție la dezvoltarea multi
laterală. a acestor relații, la adîncirea continuă a 
prieteniei, colaborării și solidarității țărilor noastre, 
ceea ce corespunde intereselor ambelor țări și po
poare, servind, totodată, cauzei păcii, colaborării și 
înțelegerii tuturor națiunilor.

Dragi prieteni tineri,
Această întîlnire prietenească are loc într-o pe

rioadă în care, deși, s-au făcut unii: pași în direcția 
îmbunătățirii, relațiilor pe arena mondială, viața in
ternațională continuă să înregistreze totuși probleme 
deosebit de grave și complexe. Ca urmare a conti
nuării cursei înarmărilor, a perfecționării și creării 
de noi arme nucleare, a menținerii conflictelor și 
stărilor de tensiune din diferite zone ale planetei, 
a efectelor crizei economice mondiale, resimțite tot 
mai puternic, îndeosebi de către țările- în curs de 
dezvoltare, în lume se mențin și se manifestă pu
ternice contradicții, care afectează nu numai prezen
tul, ci și viitorul popoarelor, punînd în pericol însăși 
existenta vieții pe Pămînt.

împreună cu popoarele lor, tinerii trebuie să se 
ridice cu cea mai mare energie și să spună un Nu 
hotărît înarmărilor și războiului, pentru oprirea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea dezarmării — îndeosebi a 
celei nucleare —, pentru afirmarea fermă a dreptu
lui sacru al popoarelor, al generațiilor de astăzi și

(Continuare în pag. a V-a)

bri și membri supleanți ai Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai Comitetului Cen
tral al partidului, membri ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești.

Mii de oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții bucureștene 
prezenți pe aeroport au aclamat 
cu fentuziăsm pe t o V ă r ă ș u 1 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Cei prezenți au adresat, cu înaltă 
stimă și aleasă prețuire, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceaușescu. calde urări de drum bun 

și deplin succes în această vizită, 
nouă manifestare a politicii externe 
românești de conlucrare și solidari
tate cu țările africane, cu țările în 
curs de dezvoltare, cu statele care au 
pășit pe calea dezvoltării libere, 
independente ce se desfășoară sub 
semnul prieteniei, păcii și colaborării 
internaționale.

Tineri și pionieri au oferit to
varășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu frumoase 
buchete de flori.

La ora 9,30 aeronava prezidențială 
a decolat, îndreptîndu-se spre ca
pitala Republicii Kenya, Nairobi.
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RECOLTAREA CULTURILOR DE TOAMNĂ, EXECUTAREA CELORLALTE 
LUCRĂRI AGRICOLE - INTENSIFICATE LA MAXIMUM!

PLANUL LA EXPORT 
-realizat ritmic, integral!

Proba promptitudinii la întreprinderea

Experiențe care demonstrează că stringerea 
flori-soarelui poate fi încheiată grabnic

de confecții Oradea: ORICE COMANDĂ 

POATE FI ONORATĂ 1N DOUĂ SĂPTĂMlNI

In unitățile agricole din 
județul Mehedinți, in pri
mul plan al lucrărilor din 
campania de toamnă se si
tuează stringerea intr-un 
timp cit mai scurt și fără 
pierderi a florii-soarclui. 
Dar să vedem care este 
randamentul muncii și cit 
de scurt este drumul pe 
care ajunge producția din 
cimp pină in spațiile de 
depozitare.

Un exemplu de ceea ce 
înseamnă buna organizare 
a muncii ni-1 oferă coope
ratorii și mecanizatorii din 
Pristol. încă din zorii zilei, 
formațiile de lucru s-au 
aflat în punctele unde în 
ziua respectivă urmau să 
mai fie recoltate 40 hec
tare cu floarea-soarelui. 
înainte de a începe mun
ca, șeful secției mecaniza
re, Samfiroiu Gheorghe, 
împreună cu doi mecanici, 
verifică reglajul celor trei 
combine. Cu multă grijă, 
pînă la amănunt. Alături 
se află și inginerul-șef al 
cooperativei agricole, Ma
ria Cîrlig, care face cuve
nitele observații și cere 
mecanizatorilor să men
țină viteza de înaintare 
indicată. O formație de 25 
de cooperatori merge îna
intea combinelor și adună 
tulpinile doborîte de vînt 
pe care masa combinelor 
nu le-ar putea prinde și 
care ar duce la însemnate 
pierderi. O altă formație, 
din 15 cooperatori, vine în 
urma mașinilor. Are a- 
ceeașl sarcină : să strîngă 
tot ce cade după combine. 
„Dacă n-am proceda ast
fel — ne spune Ilie Leca, 
președintele unității — am 
pierde pînă la 350 kg la 
hectar. La concluzia aceas
ta am ajuns după ce am 
făcut o probă și am înțe
les că nu ne este permis

PRODUCȚIILE CONSTANT RIDICATE 
-măsura calității muncii în zootehnie
Se luminase de ziuă și în curtea 

fermei zootehnice a C.A.P. Poarta 
Albă — județul Constanța, era o ade
vărată forfotă de oameni. Șeful fer
mei, tehnicianul veterinar Gheorghe 
Miron, ne spune că la această oră 
(acele ceasornicului arătau ora 6), 
treburile sînt pe terminate. „Acum, 
continuă el, vacile sint scoase 
la padocuri și li se adminis
trează hrană la discreție. De 
altfel, acesta este și „secretul", ca 
să spun așa. al rezultatelor bune 
realizate. Anume, vacile noastre au 
mîncare din belșug, furaje de cea 
mai bună calitate, iar răsplata o re
prezintă producția ridicată de lapte 
pe care o obținem constant în ulti
mul timp".

Pentru rezultatele deosebite obți
nute anul trecut în zootehnie, coope
rativa agricolă de producție Poarta 
Albă a fost distinsă cu înaltul titlu 
de „Erou al Noii Revoluții Agrare". 
De la cele aproape 400 de vaci cu 
lapte s-a realizat o producție medie 
de 4 882 litri lapte livrat la fondul 
de stat, față de un plan de 4 000 li
tri. Este o producție bună, am putea 
spune, chiar foarte bună, dacă o 
comparăm nu cu a altor unități ve
cine, ci cu producțiile proprii din ul
timii ani. Producția de lapte de anul 
trecut nu a fost nicidecum efectul 
unei întîmplări, ci rodul unei activi
tăți pline de răspundere, o activitate 
condusă în primul rînd cu seriozitate 
și competentă de șeful fermei, de 
președintele unității. Sergiu Prodan, 
omul care în fiecare dimineață este 
printre primii in sectorul zootehnic. 
Continuînd, așadar, munca plină de 
pasiune și de dragoste, în același 
timp, pentru animale, rezultatele vor 
fi în acest an superioare celor de 
anul trecut. In perioada care a tre
cut. din acest an. s-a realizat o pro
ducție de aproape 4 000 litri lapte 
și calculele duc la concluzia că, în 
final, se va obține o producție supe
rioară celei din anul precedent.

Un bun gospodar n-a tinut pe. lin
gă casă un animal care să nu-i 
aducă foloase. Vaca, dacă nu are in 
fiecare an vitei. înseamnă că nu-i de 
rasă, oaia care dă numai o mină de 
lînă nu trebuie ținută în bătătură. 
Bunii gospodari de la Poarta Albă 
s-au gindit de la început că, pentru 
asigurarea unor producții zootehnice 
mari, trebuie să acorde cea mai mare 
atenție selecției animalelor. Astfel, 
în fiecare an. o parte din efectivul 
matcă este înlocuit cu vițele de pră- 
silă crescute cu grijă, cărora li se 
acordă o atenție deosebită chiar de 
la naștere. Sint hrănite în mod co
respunzător, supravegheate perma
nent din punct de vedere sanitar, 
astfel că, în momentul cînd acestea 
au intrat în turma de bază, au un 
potential biologic ridicat. In felul 
acesta, de cîțiva ani. cu o atenție 
permanentă pentru selecția animale
lor, ferma cooperativei din Poarta 
Albă a ajuns să aibă un lot de vaci 
cu lapte al cărui potential productiv 
depășește cele mai optimiste previ
ziuni. Dacă am spune din capul lo
cului că în această unitate natalita
tea este de aproape sută la sută, pu
tem deduce cu ușurință preocuparea 
specialiștilor, a îngrijitorilor și pen
tru reproducția animalelor. Iată două 
probleme de bază care au intrat in 
preocupările cotidiene ale tuturor 
celor ce muncesc în ferma zootehni
că. Noțiunea de vacă stearpă nu mai 
există de cîțiva ani. de cînd în mod 
sistematic este urmărită selecția și 
reproducția animalelor. Ce pot spu

MEHEDINȚI

să facem risipă cu munca 
noastră". Mijloacele de 
transport au fost asigurate 
in raport de producția care 
se obține și se recoltează 
eșalonat, pe ore, in tot 
cursul zilei. Pentru a se 
ciștiga timp prețios la re
coltat, descărcarea combi- 

‘nelor se face din mers. 
Unitatea are în cultură 150 
hectare cu floarea-soare
lui. De pe 100 hectare pro
ducția a și fost livrată. Cei 
trei mecanizatori de pe 
combine au început lucrul 
devreme tocmai pentru a 
realiza norma stabilită pe 
combină. Practic, pînă sea
ra, se încheie recoltarea a- 
cestei culturi de pe ulti
mele 50 hectare.

La I.A.S. Gîrla Mare 
cultura are o densitate 
bună. Cum suprafața res
pectivă este repartizată în 
mai multe ferme, s-a pro
cedat astfel : cu două for
mații de combine s-a în
ceput recoltarea în ferma 
unde cultura a ajuns mai 
devreme la stadiul de coa
cere. Avantajul este evi
dent. Ni-1 prezintă ingine
rul Lucian Spîrlea, direc
torul întreprinderii: „Con- 
centrind combinele la o 
singură fermă, le putem 
supraveghea mai bine și, 
totodată, înlăturăm ope
rativ defecțiunile tehnice 
care apar în timpul func
ționării. Avînd forte ma
nuale mai multe, reușim 
să strîngem operativ tot ce 
este căzut in lan și ceea ce 
cade după combine. în fe
lul acesta evităm staționă
rile repetate Și folosim

combinele cu randament 
maxim. In numai trei zile 
am strîns producția de pe 
aproape 350 hectare; După 
cum se vede, mai avem 
.doar o zi bună de lucru și 
încheiem această lucrare".

La cooperativa agricolă 
Pătulele I, pe ale cărei 
sole ne aflăm in după- 
amiaza zilei, pe cele 
100 hectare se zorea strin
gerea producției de floa
rea-soarelui de pe ultimele 
hectare. în urma combine
lor! cooperatorii eliberau 
terenul folosind cele 30 de 
atelaje. Pe porțiunea de pe 
care s-au strins resturile 
vegetale, în cursul zilei de 
duminică, șapte tractoare 
cu discuri au intrat la pre
gătirea patului germinativ 
pentru orz. Aici s-au folo
sit la recoltat numai două 
combine, dar pentru că 
s-a lucrat zi-Iumină strin
gerea producției de floa
rea-soarelui s-a încadrat 
în două zile și jumătate. 
„Hotăritoare — după cum 
ne spunea Constantin 
Șchiopu, președintele uni
tății — au fost organizarea 
muncii, realizarea norme
lor de muncă stabilite pe 
fiecare combină și coope
rator în parte".

Pină în seara zilei de 
5 septembrie, 15 unități a- 
gricole au încheiat re
coltarea florii-soarelui. în
tr-un stadiu avansat cu a- 
ceastă lucrare se află și 
unitățile din consiliile 
agroindustriale Obîrșia de 
Cîmp, Recea, Gruia, Vînju 
Mare și Devesel. Pe an
samblul județului, produc
ția a fost strînsă de pe 76 
la sută din suprafața ocu
pată cu această cultură.

Virqillu TATARU 
corespondentul „Scînteii"

ne specialiștii din unele unități din 
același județ care vorbesc de o 
natalitate de 50 la sută, așa 
cum este cazul, de exemplu, la 
C.A.P. „2 Mai" ? La C.A.P. Poarta 
Albă sint alte condiții de creștere a 
animalelor ? Evident că da ! Sint cu 
totul alte condiții pentru că sint alt
fel oamenii care lucrează in zoo
tehnie.

Președintele cooperativei ne pune 
la dispoziție cîteva date de referin
ță. Dintr-o suprafață de teren arabil 
de 1 100 hectare. 230 hectare sint re
partizate bazei furajere, din care

Experiența 
crescătorilor de animale 
de la C.A.P. Poarta Albă, 

județul Constanța

trebuie să se asigure hrana celor 
1 170 de taurine și aproape 1 000 de 
oi. Aici se face bine simțită grija de 
buni gospodari, de adevărati specia
liști in folosirea judicioasă a pămin- 
tului. a fiecărei surse de producere 
a furajelor. In structura de plante 
furajere, logul predominant, cum 
este și normal, îl deține lucerna, cul
tivată pe 156 hectare. Din această su
prafață de lucernă bine întreținută, 
pe care se administrează cantități 
importante de îngrășăminte chimice 
și organice, suprafață in întregime 
irigată, se realizează in fiecare an 
cantități însemnate de fin in prin
cipal. iar o bună parte se adminis
trează vacilor sub formă de masă 
verde. In acest an. din trei coase au 
ajuns în depozitul de furaje peste 
1 300 de tone de fin de cea mai bună 
calitate. Finul, în timpul preparării, 
a fost prins de cîteva ploi și asta 
putea să-i compromită calitatea. Oa
menii insă au adus finul in baza 
furajeră, unde l-au solarizat din nou, 
pe o platformă special amenajată, 
l-au uscat bine și l-au pus la păs
trare pentru iarnă. In afară de lu
cernă, baza furajeră mai cuprinde 
21 ha de sfeclă furajeră, 30 ha ovăz 
masă verde, după care a fost semă
nat porumb siloz. 14 ha de iarbă de 
Sudan și, pentru acest -an. au fost 
amenajate 36 hectare de pășune cul
tivată pe care pășunează in mod 
deosebit tineretul taurin și junin- 
cile. Desigur, ideal ar fi ca toa
te animalele să aibă posibilitatea să 
pășuneze cea mai mare parte din an. 
dar lipsa pășunii nu i-a împiedicat 
pe gospodarii de la C.A.P. Poarta 
Albă să găsească soluții practice 
care să compenseze această absentă. 
Au fost semănate 200 ha după orz și 
griu cu porumb pentru siloz. Au fost 
situații cind de pe aceeași suprafață 
de teren, după ce s-a recoltat răpi
tă. s-a semănat porumb în amestec 
cu floarea-soarelui pentru masă ver
de și apoi s-a semănat porumb pen
tru siloz. Un fapt cu totul deosebit 
îl constituie grija pentru a aduna 
pleava de grîu. In depozitul de fu
raje există peste 200 de tone de 
pleavă de griu, un furaj deosebit de 
valoros pentru vacile de lapte și pen
tru juninci.

Producerea furajelor de calitate 
constituie unul din obiectivele prio
ritare ale activității tuturor membri
lor cooperatori. Aici, la Poarta Albă, 
există o campanie permanentă de 
stringere și depozitare a furajelor. 
Cositul lucernei. transportatul și de

pozitarea finului reprezintă activi
tăți prioritare. Așa se și explică 
faptul că. an de an. iarna îi găsește 
pe gospodarii de la Poarta Albă 
bine pregătiți, cu depozitul de fu
raje întotdeauna plin. De cele mai 
multe ori rămin furaje de la un an 
la altul, pentru că necesarul, socotit 
în funcție de numărul animalelor și 
de o furajare științifică, este consi
derat minim. Și in acest an, cantita
tea de fîn, de suculente și de gro
siere va depăși necesarul planificat.

Zootehnia este în această unitate 
o îndeletnicire rentabilă datorită în 
primul rînd producțiilor mari reali
zate, dar și producerii furajelor la 
un cost extrem de redus, cit și 
consumului minim de medicamen
te. Așadar, o muncă bine făcută, cu 
hărnicie și pricepere, o muncă a că
rei eficiență se măsoară în mii de 
hectolitri de lapte realizați cu un 
cost scăzut. Toate pornesc de 
la seriozitatea cu care oamenii se 
ocupă de creșterea animalelor. Ex
periența cooperatorilor de la Poarta 
Albă merită să fie larg extinsă, 
în primul rînd în județul Con
stanța, pentru că mai sînt unități 
care realizează producții slabe de 
lapte, care și în acest an vor intra 
în iarnă cu deficite de furaje, mizind 
pe producția de paie sau de coceni.

Petre CRISTEA

Soluții tehnice 
eficiente 

pentru 
economisirea 

metalului
La întreprinderea 
„Hidromecanica" 

din Brașov

întreprinderea „Hidromecanica" 
este, prin specificul său, un consu
mator important de metal, în special 
de oțeluri aliate și metale neferoase. 
Ca in general în activitatea acestei 
unități, și in domeniul gospodăririi 
resurselor materiale a avut loc, în 
ultimul an, un remarcabil reviriment, 
concretizat in economisirea, in pri
ma jumătate a acestui an, a 135 tone 
metal. Cu mențiunea că aceeași ten
dință pozitivă s-a menținut și în 
lunile iulie și august. Numeroase ac
țiuni stau la baza acestor rezultate,

La pregătirea terenului, 
ritmul trebuie mult sporit

în unitățile agricole din 
județul Bacău urmează să 
se însămînțeze în această 
toamnă o suprafață de 
aproape 72 000 hectare cu 
griu, orz și plante furajere. 
Pentru ca semănatul să se 
încheie in perioada optimă, 
o atenție deosebită se 
acordă grăbirii arăturilor și 
asigurării semințelor nece
sare. Este demn de remar
cat faptul că prin buna or
ganizare a muncii în for
mații complexe de mecani
zare, prin folosirea integra
lă a timpului de lucru, in 
consiliile agroindustriale 
Hemeiuși, Helegiu. Moi- 
nești, Răcăciuni, Filipești 
arăturile au fost practic 
încheiate pe aproape toate 
suprafețele cultivate cu 
cereale păioase, terenuri 
care vor fi insămînțate in 
această toamnă. Se înregis
trează însă restante impor
tante în consiliile agroin
dustriale Traian. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Izvoru 
Berheciului.

în scopul grăbirii lucrări
lor, comandamentul jude
țean pentru agricultură a 
luat măsuri ferme în vede
rea bunei organizări a 
muncii în toate unitățile și 
au fost reconsiderate vite
zele zilnice la arat. „Peste 
70 la sută din tractoare le 
folosim acum la arat — ne 
spune Constantin Popescu, 
directorul trustului S.M.A. 
Bacău. Pretutindeni au fost 
organizate formații'mari de 
lucru, alcătuite din 10—15 
tractoare.' echipate cu 
pluguri cu scormonitor. în 
multe unități avem schim
buri de noapte și prelungi
te".

La direcția agricolă ju
dețeană aflăm că in fiecare 
unitate agricolă s-a făcut o 
analiză amănunțită a stării 
de vegetație a culturilor de 
toamnă, stabilindu-se prio
ritățile la recoltat, astfel 
încît in funcție de ampla
samentul stabilit, arăturile

BACĂU

să fie încheiate pînă cel 
mai tîrziu la jumătatea lu
nii septembrie. Deoarece o 
mare suprafață de griu și 
orz va fi însămințată după 
premergătoare mai timpu
rii, recoltarea leguminoase
lor și a inului se desfășoară 
pe ultimele suprafețe. A 
început, de asemenea, 
stringerea cartofilor, iar în 
ce privește sfecla de zahăr, 
se va acorda prioritate so
lelor cu o vegetație avan
sată. La porumb se vor 
recolta cu precădere hibri
zii timpurii și mijlocii, 
astfel incit întreaga supra
față destinată griului și 
orzului să fie. eliberată în 
scurt timp.

Cum se desfășoară prac
tic lucrările de pregătire a 
viitoarei recolte în cîteva 
unități agricole din județ ? 
La Sascut, unitate frun
tașă, stăm de vorbă cu in
ginerul-șef, Cornel Tară- 
lungă : „Mai mult de ju
mătate din suprafața de 
aproape 1 200 hectare care 
va fi cultivată cu grîu și 
orz a fost amplasată după 
leguminoase, sfeclă și mac 
— ne spune interlocutorul. 
Pină la această dată a fost 
arată și fertilizată întreaga 
suprafață eliberată. Avem 
asigurată și sămînta nece
sară, cu excepția celei pen
tru lotul semincer. Sintem 
pregătiți să începem semă
natul în orice moment". La 
Săucești, unitate din con
siliul agroindustrial Fili
pești, pregătirile sînt in 
toi. Pe terenurile din Lun
ca Șiretului lucra la arat o 
formație de 12 tractoare. 
Atelajele transportau, gu
noiul de grajd pentru a fi 
incorporat sub brazdă. în 
magazii erau condiționate 
ultimele cantități din cele

Arături la C.A.P. Glimboca, județul Caraș-Severin
Foto : Eugen Dichiseanu

SCORNICEȘTI : Planul
Oamenii muncii de la Fabrica de 

confecții din Scornicești, unitate 
distinsă cu înaltul titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste", acordă o deo
sebită importanță realizării ritmi
ce, integrale, a planului fizic. Ca 
urmare a preocupărilor manifesta- 

practic măsurile adoptate arătîndu-și 
efectele la fabricarea fiecărui pro
dus. De exemplu, la grupa de pro
duse turbosuflante, consumul mediu 
a fost diminuat, din 1985 pină as
tăzi, cu peste 40 kg pe bucată, în 
condițiile creșterii performanțelor 
tehnico-funcționale. La fel stau lu
crurile și la grupa de semifabricate 
turnate din aluminiu, unde consumul 
a fost diminuat în acest an cu 20 
de tone, o cantitate dublă față de 
prevederi, ca și la grupa laminate
lor din oțel aliat. Aflăm de la to
varășul Ionel Radu, contabilul-șef al 
întreprinderii, că reducerea consu
mului de metal a avut efecte pozi
tive asupra reducerii cheltuielilor 
materiale, care in primul semestru 
al anului au fost cu 38 lei mai mici 
la 1 000 de lei producție-marfă de- 
cît in aceeași perioadă a anului tre
cut.

După cum ne explică inginerul 
Decebal Mușceag, șeful atelierului 
de proiectare ICSIT-FAUR care 
își desfășoară activitatea în uzină, 
problema bunei gospodăriri și va
lorificării superioare a metalului 
se pune aici încă din faza de con
cepție. In acest sens, se acționează 
permanent, în două direcții. Prima : 
înlocuirea unor produse cu consu
muri ridicate de metal cu alte pro
duse, care au cel puțin aceleași per
formanțe, dar se realizează cu un 
consum mai redus de metal. Este ca
zul turbosuflantei TSIA, pentru 
tractoarele S-l 500, în greutate de 
38,4 kg., care a fon înlocuită cu o 
turbosuflantă de concepție nouă, care 
cîntărește doar 26 kg. A doua di
recție : reproiectarea unor produse 
cu consumuri ridicate de metal, cum 
este și cazul convertizorului hidrau
lic de cuplu 750-2/F, Ia care în acest 
mod s-a redus consumul de metal cu 
70 kg pe bucată. La aceasta se a- 
daugă diminuarea greutății carcasei 
proprii cu alte 120 kg, tot prin re- 
proiectare. Pe această cale, la grupa 
respectivă de produse s-a reușit să 

250 tone de sămînță de 
grîu și orz necesară. în
treaga activitate se desfă
șura sub supravegherea și 
îndrumarea inginerului-șef. 
Constantin Găbureanu, și 
a președintelui unității, 
Viorel Savin. „Am arat 600 
hectare din cele 1 000 hec
tare care vor fi însămîn- 
tate în toamna aceasta — 
ne informează inginerul-șef 
al unității. Pentru a grăbi 
lucrările, am început recol
tarea cartofilor, iar în zile
le următoare vom trece la 
culesul porumbului de pe 
solele din Lunca Șiretului. 
Așa cum ne-a cerut condu
cerea partidului la Consfă
tuirea de lucru pe proble
me de agricultură, vom 
face toate lucrările în pe
rioada optimă și de bună 
calitate".

Cu aceeași răspundere și 
grijă pentru viitoarea re
coltă se muncește și în coo
perativele agricole din Fi
lipești, Helegiu, Negri, 
Stefan cel Mare, ca și in 
fermele I.A.S.-urilor Sascut, 
Bacău și Traian. Peste tot 
se urmărește zi de zi sta
diul de dezvoltare a cultu
rilor tîrzii pentru a se 
începe recoltarea lor. astfel 
încît ritmul arăturilor să 
fie intensificat la maxi
mum. să se recupereze in- 
tîrzierile la efectuarea 
acestei lucrări. în același 
timp, se acordă o mare 
atenție fertilizării pămîn- 
tului. în acest scop, au fost 
transportate pe cimp pină 
la această dată peste 313 000 
tone îngrășăminte naturale, 
adică 95 la sută din canti
tatea prevăzută pentru a- 
ceastă perioadă, în fruntea 
acțiunii situîndu-se unită
țile cooperatiste și de stat 
din consiliile agroindustria
le Traian. Moinești și 
Hemeiuși.
Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scînteii"

de producție depășit
te aici pentru folosirea eficientă a 
mijloacelor fixe productive, a ba
zei de materii prime și a timpului 
de lucru, de la începutul anului 
s-au produs suplimentar articole de 
confecții in valoare de circa 30 
milioane lei. (Mihai Grigoroșcuță).

se reducă consumul de otel aliat, 
in medie, cu 152 kg pe bucată.

Potrivit opiniei inginerului Laszlo 
Gașpar, șeful atelierului de proiec
tări tehnologice, măsurile de perfec
ționare a tehnologiilor au avut 
un aport substanțial la redu
cerea consumului de metal. Au fost 
vizate îndeosebi mecanizarea unor 
operații de formare și miezuire în 
cutii calde, turnarea in coji de ba- 
chelită, extinderea turnării repere
lor executate prin procedee de tur
nare de precizie și superprecizie etc. 
Aceasta a permis ca rebutul să sca
dă în prima jumătate a anului cu 3 
la sută față de anul trecut. In ace
lași timp, au fost reconsiderate și 
modernizate unele tehnologii de pre
lucrare la rece, în special în do
meniul sculelor.

De o mare eficiență s-a dovedit și 
acțiunea de recuperare și valorificare 
a unor materiale și piese componen
te ale unor produse realizate aici, 
care și-au încheiat ciclul de exploa
tare. Prima din aceste acțiuni este 
recondiționarea unor componente de 
turbosuflante, aduse de la centrele 
de reparații din întreaga țară. Dacă, 
initial, această activitate se desfășu
ra improvizat, mai mult sub cerul 
liber, de cîteva luni se lucrează or
ganizat, într-un atelier special ame
najat în acest scop. Turbosuflantele 
sosite de la beneficiari sînt dezmem
brate, iar piesele sint sortate și spă
late, după care reprezentanții C.T.C. 
le clasifică, în raport de calitatea și 
uzura lor. Cele perfect bune sînt 
introduse în circuitul productiv, cele 
cu semne de uzură sînt 
recondiționate, iar cele cu uzură a- 
vansată ori deteriorate sînt expedia
te la turnătoriile de fontă, oțel sau 
neferoase, înlocuind o parte din me
talul nou prevăzut să intre în com
poziția șarjelor. Pe această cale. In 
prima jumătate a anului au fost re
introduse în circuitul productiv 24 000 
repere în valoare de aproape 3 mi
lioane lei. De precizat că prin ase- 

începutul unei noi zile de muncă 
la întreprinderea de confecții din 
Oradea. Cu aproape o jumătate de 
oră inainte de începerea activității, 
muncitorii și specialiștii din primul 
schimb s-au prezentat la locul de 
muncă, preluind „din mers" mași
nile. instalațiile și utilajele, ceea ce 
asigură continuitate in procesul de 
producție, deplină siguranță în ex
ploatare. Un exemplu. între atîtea 
altele, de răspundere și disciplină 
muncitorească. Se precizează, pe 
formații, sarcinile de producție ale 
zilei respective. In privința punctua
lității — nici un întirziat. Așa cum, 
de altfel, e și firesc. în biroul in
ginerului Gheorghe Maxim, directo
rul unității, mai prindem cîteva sec
vențe din obișnuita ședință operati
vă de dimineață. Lapidar, fiecare 
secție își prezintă raportul. „Puls 
normal" — este numitorul comun al 
activității productive.

Dovada hărniciei și răspunderii cu 
care acționează colectivul de oameni 
ai muncii de aici este dată de înde
plinirea in avans cu o decadă a pla
nului productiei-marfă pe opt luni. 
„Displayul" din vecinătatea biroului 
directorului arată insă că depășiri 
substanțiale se înregistrează și la 
alți indicatori de bază : productivi
tatea muncii, producția netă, pro- 
ductia-marfâ vindută și încasată, 
beneficiile. Și. ceea ce este deosebit 
de important. întreprinderea lucrea
ză indeosebi pentru export. Care 
este temeiul unor asemenea succese?

— Nu cred că facem nimic deo
sebit fată de alte întreprinderi de 
confecții din țară atîta timp cit ne 
străduim să răspundem prompt și la 
nivelul exigențelor calitative impu
se de partenerii externi — ne spune 
directorul întreprinderii. Avem un 
colectiv statornic, cu înaltă califica
re. muncitori, tehnicieni și ingineri 
atașați de întreprinderea în care lu
crează. hotărîți să pună în valoare 
întreaga lor capacitate de creație 
pentru a ne atinge obiectivele pro
puse. Nu este un secret pentru ni
meni că cea mal mică manifestare 
de rigiditate în receptarea cerințelor 
pieței poate duce chiar la pierderea 
clientului extern. Este lucrul de care 
ne-am ferit întotdeauna în activita
tea noastră. Iar dacă avem deja pes
te 25 de firme străine din 15 țări 
care solicită, de peste un deceniu, 
produse fabricate la întreprinderea 
noastră înseamnă că strădania colec
tivului de a fi punctual, de a-și 
onora în bune condiții contractele 
este apreciată cum se cuvine.

Reprezentanții unei firme olandeze 
cu renume nu s-au reținut în a 
aprecia că, dintre toți furnizorii, în
treprinderea orădeană înregistrează 
cel mai scurt timp de execuție în 
realizarea produsului finit. Argu
mente la care adăugăm opinia teh- 
nicienei Maria Șoicana. șefa atelie
rului proiectări produse și proto
tipuri :

— Dacă este vorba de realizarea 
unei colecții de modele compusă din 
10—15 „piese", sintem pregătiți să 
onorăm comanda în cel mult 24 de 
ore. dacă nu chiar și într-un termen 
mai scurt. Partenerul extern așteap
tă din partea noastră un răspuns 
prompt, pe care de multe ori îl pune 
in balanță alături de alte răspunsuri 
pe care le are de la alte firme ofer
tante. Din cite știm, la ora actuală 
nu există in lume producători de 
confecții — sau dacă totuși există 
acestea sînt excepții — care să rea
lizeze confecții de o asemenea fac
tură într-un termen mai scurt decît 
cele oferite de noi. Iar oamenii noș
tri din atelierul de creație cunosc 
bine această „lecție" a concurenței 
și. de fiecare dată. manifestă un 
admirabil spirit de mobilizare și de 
echipă, o exemplară dăruire mun
citorească.

întreaga „strategie" este astfel 
stabilită incit să asigure un randa
ment maxim în execuție. Croirea se 
execută centralizat pe întreprindere 
de către oameni specializați, care 
cunosc pînă la detaliu cerințele fie
cărei comenzi, fie că e vorba de 
mostre, de serii mici sau mari. Fa
zele primare de asamblare sînt rea

menea acțiuni gospodărești sînt re
introduse in circuitul productiv și 
alte materiale refolosibile ; matrițe 
și blocuri de matrițe, scule așchie- 
toare, piese de mașini-unelte casate 
etc. Valoarea pieselor recirculate în 
procesul productiv se ridică, de la 
începutul anului, la peste 7,5 mili
oane lei.

De mai puțin de un an preocu
parea pentru recuperare și refolo- 
sire a îmbrăcat o formă tehnologică 
superioară, cea a refabricării. Ac
țiunea a început cu transmisiile hi
dromecanice expediate uzinei de că
tre numeroșii ei beneficiari din țară. 
Sosite in uzină, aceste subansamble 
sint supuse unui proces tehnologic 
mai complex decît cel al recondițio- 
nării. Toate operațiile se desfășoară 
sub semnul celei mai înalte exigențe 
fată de calitate. Datorită bunei orga
nizări a acestei acțiuni s-a ajuns în 
situația că beneficiarii care livrează 
întreprinderii transmisiile hidrome
canice ce și-au realizat ciclul de 
funcționare au posibilitatea să pri
mească, pe loc, altele, refabricate. 
De la începutul anului s-au refabri- 
cat un număr de transmisii hidro
mecanice care echivalează cu o pro- 
ductie-marfă de peste 30 milioane 
lei. De curind, acțiunea de refabri- 
care a fost extinsă și la transmisiile 
hidraulice pentru locomotivele die- 
sel-hidraulice.

Nu mai puțină atenție s-a acordat 
și se acordă aici, Ia „Hidromecanica", 
și acțiunii de recuperare și valori
ficare a materialelor refolosibile : 
șpan, capete de bară, margini de ta
blă etc. în partea de sud a incintei 
uzinei, pe un spațiu redus a fost 
amenajat un important sector de 
gospodărire a metalului refolosibil, 
care are un mare rol pentru onora
rea obligațiilor întreprinderii în acest 
domeniu, precum și în recircularea 
internă, eficientă a unor sortimente 
de deșeuri de metal.

Iată un exemplu despre cum s-a 
acționat pentru organizarea acestei 

litate. de asemenea. în sistem cen
tralizat în care controlul interfazic 
și autocontrolul muncitoresc asigură 
la fiecare operație o calitate irepro
șabilă. Apoi, pe măsură ce produsul 
„înaintează", spre faza de asambla
re. exigentele de execuție cresc, 
controlul de calitate se întărește, ast
fel incit în faza finală fiecare pro
dus să poarte girul celei mai înalte 
calități : marca produsului fabricat 
la întreprinderea de confecții din 
Oradea.

înnoirea aproape integrală a pro
ducției de la un sezon la altul este 
privită aici ca un fapt normal și 
chiar absolut necesar. „în flecare 
zi — un model nou 1“ — este sarcina 
obișnuită de creație. „Ceea ce ne 
preocupă în modul cel mai responsa
bil este ca fiecare produs nou creat 
să fie,, necondiționat, bun și pentru 
export — a tinut să precizeze direc
torul unității. Indiscutabil, competi
tivitatea produselor începe de la mo
del. hotăritoare fiind eleganța și a- 
tractivitatea lui. în egală măsură ca
litatea execuției".

în mod concret, cum se desfășoa
ră aici bătălia pentru calitate ?

— Nu este un secret — preciza 
tehniciană Tatiana Negru, secretara 
comitetului de partid din unitate — 
că. mai presus de orice, calitatea 
producției depinde de exigența ma
nifestată în muncă și față de munca 
fiecăruia. Ca atare, toate acțiunile 
întreprinse poartă amprenta unui 
astfel de mod de a gîndi : lecția ca
lității începe cu răspunderea perso
nală.

Dar să detaliem. Controlul calității 
începe de la materialele folosite. 
Totodată, fiecare model nou este 
trecut prin filtrul unei comisii de a- 
testare. care examinează produsul 
atit sub aspectul înscrierii în exi
gențele modei, cit și al eficienței. 
O adevărată „analiză a valorii", care, 
de regulă, se soldează cu soluții 
demne de luat în seamă. Avantajele? 
Asigurarea unui coeficient de utili
zare a materiilor prime superior ce
lui planificat. Apoi, ponderea pro
duselor de calitate superioară a a- 
juns la 99,2 la sută față de 86 la 
sută prevăzut prin plan. Mai mult, 
ponderea produselor de nivel calita
tiv mondial se ridică la aproape 90 
la sută.

La fiecare nou model lansat în fa
bricație, tehnologii, maiștrii de zonă 
insistă ca muncitorii să cunoască 
temeinic fazele de execuție, norme
le de ordin calitativ care trebuie ri
guros respectate. Se constată lesne 
că autocontrolul muncitoresc asupra 
calității este deosebit de exigent. 
Practic, fiecare al cincilea lucrător 
verifică pe flux calitatea operațiilor 
tehnologice executate anterior pe 
flux. întărind astfel controlul inter
fazic. Ne-a retinut atenția și o linie 
de tip „carusel" pentru finisat cos
tume. „Este o linie computerizată, 
care folosește programe elaborate 
de oficiul nostru de calcul, diferen
țiate pe tipuri de confecții și nomen
clator de țesături, mergînd pînă la 
compoziția, greutatea specifică și 
culoarea acestora, parametri în func
ție de care se corelează la finisaj 
presiunea, timpul, aburul, vacuumul 
ș.a. — ne-a spus maistrul Gheorghe 
Său, Se asigură astfel nu numai o 
calitate net superioară a finisajului 
confecțiilor, ci și un spor de pro
ductivitate de peste 20 la sută".

Dincolo de mobilitatea și dinamis
mul producției — în cel mult două 
săptămîni orice comandă lansată în
treprinderii poate fi finalizată și 
livrată — nu este mai puțin impor
tant contactul permanent cu firma 
parteneră. în multe situații, sugestii
le specialiștilor unității în legătură 
cu perfecționarea realizării unor 
produse solicitate au dus la dublarea 
sau chiar la triplarea comenzilor ini
țiale. Nu întîmplător și la această 
dată capacitatea fabricii este acope
rită integral cu comenzi pentru ex
port. calitatea produselor realizate 
dovedlndu-se a fi cel mai iscusit 
comerciant.

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii"

gospodării de materiale refolosibile. 
De la întreprinderea de autocamioa
ne a fost transferată o instalație de 
brichetat șpan de aluminiu, conce
pută și executată de specialiștii în
treprinderii respective pentru ne
voile proprii, dar care nu era folo
sită. A fost montată intr-un timp 
foarte scurt, dar nu putea lucra fără 
o instalație de sortat șpanul, care 
însă era de negăsit in Brașov. Spe
cialiștii de la „Hidromecanica" s-au 
deplasat la Ploiești, unde se afla o 
instalație oarecum asemănătoare cu 
cea de care aveau nevoie. Au luat 
Schițe, executînd apoi cu forte pro
prii instalația de sortat șpanul. în 
prezent, în uzină se lucrează la rea
lizarea unei instalații de spălare a 
șpanului și a uneia de uscare a 
șpanului, care vor rezolva integral și 
la cel mai înalt nivel calitativ pro
blema gospodăririi aluminiului.

Desigur, la „Hidromecanica" este 
loc de mai bine și în ceea ce privește 
buna gospodărire a metalului. Acest 
lucru se desprinde și din faptul că 
nu la toate produsele întreprinderea 
se încadrează în normele de consum 
stăbilite, iar rebutul continuă să se 
mențină la un nivel ridicat, mai ales 
în sectoarele primare. Pe de altă 
parte, unele norme de consum sint 
prea „largi", nefundamentate științi
fic și insuficient de mobilizatoare 
pentru a determina o strictă econo
misire a metalului la toate locurile 
de muncă. Tot atît de presant se 
pune problema înlocuirii sau repro- 
iectării unor produse cu consumuri 
ridicate. Important este ca toți fac
torii de concepție și execuție să ma
nifeste mai multă exigență pentru ca 
măsurile stabilite prin programul de 
perfecționare a organizării și moder
nizare a producției, vizînd reducerea 
consumului de metal, să fie riguros 
aplicate.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"
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IZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
WPREUNĂ CC TOVARĂȘA ELENA CEAEȘESCE, IN REPEBLICA KENYA

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
(tare din pag. I)
s-au intensificat schimburile 

re întreprinderi și instituții 
lomice, s-au identificat noi do- 
ii de colaborare de interes re- 
oc.
nt încredințat că vizita și con
urile pe care le vom purta, în- 
;erile la care vom ajunge vor 
m nou impuls conlucrării și 
oorării reciproc avantajoase 
re România și Kenya în dome- 
i economice, tehnico-științifice, 
irale și în alte sectoare, ceea 
orespunde pe deplin aspirații- 
de progres ale popoarelor 
tre, cauzei înțelegerii, cola- 
:rii și păcii în lume.
• bucură faptul că 
ei vom avea prilejul 
te nemijlocit munca 
le poporului kenyan 
oltării sale economice și so- 
>, în cei 25 de ani de la dobîn- 
i independenței naționale. Ca 
ieni, apreciem eforturile Ke- 

pentru lichidarea 
itului de dominație
colonială, pentru 

resului economic și
și vă urăm din toată inima 

îmneavoastră, întregului popor 
'an — succese tot mai mari pe 
i făuririi unei vieți noi, dem- 
i prospere !
i vizitat, domnule președinte, 
ânia în anul 1987. Cunoașteți 
e preocupări și realizări obți- 

în perioada construcției noii 
Suiri, cu deosebire după Con
ul al IX-lea al partidului. Po- 
1 nostru este angajat cu toate 
de pentru înfăptuirea unor 
ie programe de dezvoltare 
omico-socială, de ridicare a 
lului de trai, material și spi
ll, al întregii națiuni, de întă- 
a independenței și suverani- 
patriei noastre.

alizarea programelor noas- 
de dezvoltare — ca, de 

I, ale tuturor țărilor ți po- 
elor — poate fi asigurată nu- 
în condiții de pace și secu- 

e, într-un climat de încredere 
rgă colaborare internațională, 
cest cadru, dezvoltăm larg re- 
e cu țările socialiste, cu ță- 
în curs de dezvoltare, cu ță- 
capitaliste dezvoltate, cu toate 
■le, fără deosebire de orînduire 
ilă. La baza acestor relații 
îm ferm principiile deplinei

în cursul 
de a cu- 
și înfăp- 
pe calea

urmărilor 
și exploa- 
asigurarea 
social al

egalități în drepturi, respectării 
independenței și( suveranității na
ționale, ale neamestecului în tre
burile interne și avantajului re
ciproc.

în viața internațională au avut 
loc unele evoluții încurajatoare, 
dar situația continuă să se men
țină încă deosebit de gravă și com
plexă. în lume se manifestă con
tradicții puternice — politice, eco
nomice, militare — ca urmare a 
continuării cursei înarmărilor, a 
perfecționării și creării de noi ar
me nucleare, a conflictelor și stă
rilor de tensiune din diferite zone 
ale planetei, a crizei economice 
mondiale și agravării, în acest 
context, a situației țărilor în curs 
de dezvoltare.

Considerăm că noua gîndire 
ce se impune astăzi în rela
țiile internaționale trebuie să 
pornească de la problema fun
damentală a epocii noastre — 
trecerea hotărîtă la măsuri concre
te de dezarmare, în primul rînd 
de dezarmare nucleară, unirea 
tuturor statelor și popoarelor în 
direcția opririi cursului periculos 
al evenimentelor spre încordare și 
război, pentru apărarea dreptului 
suprem al națiunilor la pace, la 
viață, la existență liberă și demnă.

Iată de ce apreciem că trebuie 
să se facă totul pentru realizarea 
practică a acordului sovieto-ame- 
rican cu privire la rachetele cu 
rază medie și mai scurtă de ac
țiune și să se treacă hotărît la în
cheierea acordului de reducere cu 
50 la sută a armelor strategice nu
cleare, să se intensifice eforturile 
în direcția realizării unui program 
complex de dezarmare, în mai 
multe etape, care să ducă la lichi
darea totală a armelor nucleare, 
la oprirea experiențelor nucleare 
și a militarizării Cosmosului. Ne 
pronunțăm pentru reducerea sub
stanțială a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare, 
pentru eliminarea armelor chimice 
și a altor arme de distrugere în 
masă și utilizarea fondurilor re
zultate pe această cale în direcția 
dezvoltării economice a fiecărei 
țări și pentru acordarea de ajutor 
țărilor- în curs de dezvoltare.

Ca țară europeană, România 
acționează pentru încheierea cu 
rezultate cît mai bune a Confe
rinței de la Viena, pentru reali-

zarea unor înțelegeri de dezvoltare 
largă și neîngrădită a colaborării 
și cooperării între statele conti
nentului nostru, căruia îi revine 
un rol deosebit în lupta pentru 
dezarmare, securitate și pace.

Milităm activ pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă a 
păcii, colaborării și bunei vecină
tăți, fără arme nucleare și chimi
ce, fără baze militare străine. 
Sprijinim, totodată, crearea unor 
asemenea zone în nordul și centrul 
Europei, precum și în alte regiuni 
ale lumii.

România se pronunță ferm și ac
ționează neabătut pentru lichida
rea conflictelor și soluționarea tu
turor problemelor litigioase din di
ferite regiuni ale lumii numai pe 
cale politică, prin tratative.

în acest sens, apreciem că de o 
importanță deosebită pentru situa
ția din Orientul Mijlociu este or
ganizarea, în cel mai scurt timp, a 
unei conferințe — sub egida 
O.N.U. — la care să participe toa
te țările interesate, inclusiv Orga
nizația pentru Eliberarea Palesti
nei. precum și Israelul.

Am salutat încetarea războiului 
dintre Iran și Irak și ne exprimăm 
speranța că, în cadrul negocierilor 
începute sub egida O.N.U., se vor 
depune toate eforturile — și de o 
parte, și de alta — pentru găsirea 
unor soluții reciproc 
privind reglementarea 
conflictului din Golf.

România a sprijinit 
de eliberare națională a popoare
lor și se pronunță ferm pentru li
chidarea oricărei politici neocolo- 
nialiste, pentru respectarea neabă
tută a dreptului fiecărei națiuni de 
a se afirma potrivit propriilor as
pirații. în acest spirit, România 
sprijină activ lupta popoarelor din 
Africa pentru lichidarea totală a 
colonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru dezvoltarea lor li
beră și independentă. Condamnăm 
cu fermitate politica de apartheid. 
Sprijinim eforturile ce se desfă
șoară pentru dobîndirea indepen
denței Namibiei, lichidîndu-se ast
fel încă o formă de manifestare a 
colonialismului, precum și celelal
te inițiative privind reglementarea 
pașnică a altor probleme din su
dul și vestul Africii.

România apreciază că trebuie 
intensificate eforturile pentru so-

acceptabile 
definitivă a

activ lupta

luționarea globală a problemelor 
subdezvoltării — inclusiv a dato
riilor externe, extrem de mari, ale 
țărilor în curs de dezvoltare 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice, care să asigure pro
gresul mai rapid al tuturor state
lor, și în primul rînd al celor ră
mase în urmă, stabilitatea și dez
voltarea echilibrată a economiei 
mondiale.

Pentru dezbaterea tuturor aces
tor probleme de o importanță deo
sebită, susținem organizarea unei 
conferințe internaționale, sub egi
da O.N.U., cu participarea egală a 
țărilor în curs de dezvoltare, cît și 
a celor dezvoltate, care să ducă la 
înțelegeri concrete privind proble
mele subdezvoltării, soluționarea 
datoriilor externe și instaurarea 
noii ordini economice mondiale.

Reglementarea problemelor ma
jore, complexe din viața interna
țională face necesară participarea 
activă a tuturor statelor, indife
rent de orînduirea lor socială, în 
primul rînd a țărilor mici și mij
locii. a celor în curs de dezvoltare, 
a țărilor nealiniate, care constituie 
majoritatea statelor lumii și sînt 
vital interesate într-o politică de 
pace, de înțelegere și colaborare. 
In acest scop, trebuie să crească 
și mai mult rolul O.N.U., al altor 
organisme internaționale în solu
ționarea problemelor grave care 
confruntă omenirea, în interesul 
tuturor națiunilor lumii, al inde
pendenței, suveranității și păcii.

Deși situația internațională se 
menține complexă, avem ferma 
convingere că, acționînd unite, 
forțele progresiste, realiste, po
poarele de pretutindeni pot impu
ne o politică nouă, democratică, 
pot asigura dezarmarea, pacea, 
progresul și prosperitatea, liberta
tea și independența fiecărei na
țiuni.

Stimate domnule președinte,
Fiind încredințat că vizita pe 

care o facem în Kenya, convorbi
rile și înțelegerile la care vom 
ajunge vor marca un nou moment 
important în întărirea prieteniei 
și cooperării dintre țările și po
poarele noastre, doresc să toastez 
în sănătatea dumneavoastră, a po
porului kenyan prieten, pentru 
pace și colaborare în întreaga 
lume ! (Aplauze).

Toastul președintelui Daniel Toroitich arap Moi
tare din pag. I)
>. Vizita dumneavoastră în 
ya va contribui în mod sem- 
ativ la întărirea legăturilor de 
«nie care există între țările 
tre.
irile noastre au întreprins 
e acțiuni pe linia cimentării 
;eniei dintre ele. După vizita 
în țara dumneavoastră, am 

,s o echipă de experți în 
iânia care a avut convorbiri 
■ cu colegii lor români. La în- 
tul acestui, an, o delegație gu- 
amentală română a vizitat 
ya.
■in realizarea acestor vizite 

obținut însemnate progrese 
inia unei mai mari apropieri 
re țările noastre.
t privire la continentul african 
nsamblu, majoritatea țărilor se 
runtă în prezent cu o situație 
lomică critică. în ultimii ani, 
lucția de alimente a scăzut, în
> ce situația datoriei externe, 
ia trebuie să-i facă față cea
mare parte a țărilor africane, 
înrăutățit considerabil. Esti- 

i recente arată că întregul 
inent african datorează restu- 
lumii circa două sute de mi
le de dolari S.U.A.
- timp ce nu este nimic funda- 
tal rău în faptul că țările au 
Tii una față de alta, situația 
ne destul de neliniștitoare a- 
:i cînd volumul datoriei este 
parat cu posibilitățile de plată 
majorității țărilor africane, 
ărimea datoriei a determinat,
> necesitate imperativă, majo- 
:ea țărilor să prevadă o parte 
tanțială a resurselor lor pen- 
plata datoriilor. Noi, în Kenya, 
'em că toate părțile vor avea 
cîștigat de pe urma unei mai 
e înțelegeri între Nordul bogat 
ațiunile în curs de dezvoltare

ale Sudului. Națiunile debitoare și 
cele creditoare au obligația impor
tantă de a găsi soluții practice 
care să contribuie la echilibrarea 
și stabilitatea economiei mondiale.

După cum cunoașteți, domnule 
președinte, continentul african a 
suferit, timp de aproape un secol, 
dominația colonială.

Jaful politic și economic la care 
au fost supuse statele africane a 
pricinuit multor țări răni îngrozi
toare, care vor necesita mult timp 
pentru a se vindeca. în plus, con
tinentul continuă să fie supus unor 
forme mai subtile de imperialism.

Domnule președinte,
Am în minte acum controverse

le recente în legătură cu depozita
rea reziduurilor toxice în unele 
țări africane. Această acțiune este 
atît nedorită, cit și nefericită. Afri
ca a respins orice formă de domi
nație externă. Noi nu acceptăm 
ca dominația externă să revină pe 
ușa din dos, sub forma „gunoiului 
imperialist". De aceea, cerem ace
lora care doresc ca popoarele noas
tre să plătească prețul greu al po
luării lor să găsească alte căi, 
acceptabile, pentru a se debarasa 
de reziduurile lor de materiale to
xice. Cerem Programului Națiuni
lor Unite pentru Mediul înconju
rător să găsească căi și mijloace 
de prevenire a încercărilor de 
transformare a continentului afri- 

de depozitat

fac aceste re- 
tările noastre

can într-un teren 
gunoi.

Mi-am permis să 
mărci cunoscînd că
au poziții similare în problemele 
internaționale.

Țările noastre promovează și 
cultivă principiul coexistenței paș
nice între națiuni. Popoarele noas
tre se pronunță pentru respectarea 
idealului independenței naționale,

al integrității teritoriale, precum 
și pentru decolonizarea imediată 
a acelor țări care sînt încă sub ju
gul colonialismului.

Domnule președinte,
Activitatea țării dumneavoastră 

pentru cauza eliberării Africii 
australe este bine cunoscută. Este 
clar că apartheidul constituie for
ma cea mai deplorabilă a abuzu
lui împotriva conștiinței societății 
civilizate. Este o crimă împotriva 
umanității și un rău care nu poate 
fi reformat. De aceea, apartheidul 
trebuie să fie desființat și eradi
cat. Kenyenii ș-au angajat să spri
jine lupta legitimă a poporului din 
Africa de Sud.

. Noi sprijinim formarea unei na
țiuni, unite cu adevărat, a Africii 
de Sud, sub un sistem de guver- 
nămînt în care cetățenii de toate 
rasele să poată trăi în pace și 
demnitate umană; Convingerea 
noastră este întărită de faptul 
că poporul Republicii Socialiste 
România este alături de noi.

Cu privire la independența Na
mibiei, kenyenii sînt încurajați de 
recentele evoluții și de progresul 
înregistrat pe linia aplicării rezo
luției 435 a Organizației Națiuni
lor Unite. Noi vom continua să 
sprijinim orice efort menit să gră
bească acordarea independenței 
Namibiei.

în Orientul Mijlociu, pacea 
mondială continuă să fie amenin
țată de conflictele dintre națiunile 
din zonă. Cerem țărilor interesate 
să sprijine eforturile depuse pe 
plan internațional pentru instau
rarea păcii. Nici o țară nu va cîș- 
tiga dacă se continuă războiul. 
Toate națiunile au dreptul egal Ia 
coexistență pașnică, în cadrul u- 
nor granițe recunoscute pe plan 
internațional.

Am luat cunoștință cu multă 
încurajare de pașii făcuți pentru 
încetarea războiului care a adus 
suferințe, de nedescris popoarelor 
iranian și irakian. Este speranța 
mea arzătoare că o pace reală și 
durabilă va fi realizată, 
popoarele din regiune să 
consacra energiile pentru 
tățirea calității vieții lor.

astfel ca 
își poată 
îmbună-

Domnule președinte,
Nicăieri nu poate exista dezvol

tare fără pace. In acest context, 
sprijinim pe deplin recentul acord 
dintre Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite ale Americii. Deși întîl- 
nirea la nivel înalt de la Moscova 
nu a realizat progrese mari pe li
nia reducerii armamentelor strate
gice, ea a creat bazele necesare 
pentru negocieri viitoare în vede
rea atingerii scopului dorit al eli
minării totale a armelor nucleare, 
întîlnirea la nivel înalt a fost, de 
aceea, un pas concret spre asigu
rarea păcii și stabilității în lume.

Sînt încredințat că, în timpul vi
zitei dumneavoastră, vom avea 
ocazia să discutăm probleme de 
interes comun pentru țările noas
tre, precum și despre rolul impor
tant pe care țările noastre îl pot 
juca în direcția instaurării păcii 
pe continentul african și în în
treaga lume. Folosesc această oca
zie spre a vă mulțumi din nou 
pentru acceptarea invitației mele 
de a vizita Kenya.

Sper că dumneavoastră, precum 
și delegația care vă însoțește, veți 
avea o ședere plăcută și fructuoa
să în țara noastră.

Vă invit acum să vă ridicați și 
să vă alăturați în a toasta pen
tru sănătatea și viața îndelungată 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu, 
pentru prietenia continuă dintre 
națiunile noastre.

Vă mulțumesc ! (Aplauze).

„Un nou moment important în dezvoltarea
colaborării româno-kenyene"

Vizita oficială de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Republica Kenya a prilejuit mijloacelor 
de informare in masă din această tară relevarea 
atmosferei prietenești, deosebite, in care se desfășoară 
acest eveniment.
Ziarul „THE DAILY 

NATION" a publicat pe 
pagina întii un articol 
intitulat „Ceaușescu soseș
te astăzi", însoțit de 
portretul șefului statului 
român, în care se anunță 
programul vizitei și se re
levă interesul celor două 
țări de a adinei și lărgi 
cooperarea bilaterală în 
industrie, agricultură și 
comerț. Același ziar pre
zintă pe larg biografia și 
activitatea revoluționară 
desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Ziarul își consacră edi
torialul activității neobo-

sistemele lor social-eco- 
nomice. România — se 
arată în continuare — a 
sprijinit întotdeauna lupta 
noastră pentru indepen
dență, oferind, de pildă,.

Revista presei kenyene

site a șefului statului ro
mân pentru dezvoltarea 
economică și socială a 
României, pentru Indepen
dența și suveranitatea țării. 
Politica României de inde
pendență și neamestec in 
treburile interne „a fost 
întotdeauna o sursă de 
inspirație pentru noi, in 
Kenya", 
ceasta a 
Kenyei 
dezvolte 
în ciuda

scrie ziarul. A- 
dat posibilitatea 
și României, să 

relații cordiale, 
deosebirii dintre

multor tineri de la noi po
sibilitatea de a se pregăti 
în școlile din România și 
de a ocupa poziții impor
tante in Kenya indepen
dentă".

Ca țară membră a miș
cării de nealiniere, subli
niază ziarul, datorită poli
ticii ei independente, Kenya 
dorește să întărească rela
țiile cu această țară și 
urează „Bun venit condu
cătorului României" pe pă- 
mîntul kenyan.

Anunțînd vizita, „KENYA 
TIMES" dedică editorialul 
acestui important eveni
ment sub titlul „O vizită 
a unui prieten", în care se 
arată că, „în ciuda tradi
țiilor culturale și a structu
rilor politice diferite, sînt 
multe lucruri pe care fie
care din țările noastre le 
pot învăța una de la alta".

Deoarece vizita va oferi 
celor doi lideri prilejul să 
facă un schimb de opinii 
și de a-și împărtăși expe
riența. „Kenya Times" se 
alătură celorlalți kenyenl 
și urează : „Bun venit în 
Kenya, domnule președin
te, vizita dumneavoastră 
are o 
sebită 
scrie în articol.

La rindul său, 
„THE STANDARD" 
că o amplă biografie a to-

semnificație 
pentru noi"

deo-
- se

ziarul 
publi-

varâșului Nicolae Ceaușescu 
însoțită de o fotografie din 
timpul vizitei în România 
a președintelui Kenyei, 
Daniel Toroitich arap Moi.

Cel mai mare ziar națio
nal de limbă swahili, 
„TAIFA LEO", anunță vi
zita și momente din pro
gram pe prima pagină și, 
de asemenea, dedică edi
torialul ‘ - - -
niei, t 
Nicolae 
voltării 
țiilor româno-kenyene.

Un alt ziar de limba swa
hili. „KENYA LEO", anun
ță vizita tot pe prima> pa
gină și, de asemenea, de
dică editorialul de luni 
României, președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Publicația „SUNDAY NA
TION" dedică României o 
pagină întreagă ilustrată 
cu portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu.

In articolul intitulat 
„România acționează pen
tru reducerea decalajului 
dintre bogați și săraci" 
arată, intre altele, 
„România urmărește

de luni 
o v a r ă ș 
Ceaușescu 
ascendente

Româ- 
u 1 u i 
și dez- 
a rela-

se 
că 
cu

Telegrame de Ia bordul avionuluiCeremonia sosirii la Nairobi
(Urmare din pag. I)

Distinșilor soli ai Româ
niei socialiste le-au fost 
oferite frumoase buchete 
de flori.

Președintele Republicii 
Socialiste România a pre
zentat personalitățile care 
îl însoțesc în această vizită
— tovarășii Ștefan Andrei, 
viceprim-ministru al gu
vernului, loan Totu, minis
trul afacerilor externe, pe 
celelalte persoane oficiale.

La rindul său, președin
tele țării-gazdă a prezentat | 
personalitățile kenyene ve
nite în intîmpinare : vi
cepreședintele țării și mi
nistru al afacerilor interne 
și patrimoniului național — 
J. N. Karanja, cu soția ; 
ministrul afacerilor externe 
și cooperării internaționale
— Robert J. Ouko, șeful 
Marelui Stat Major al ar
matei, guvernatorul pro
vinciei Nairobi, alte per
soane oficiale.

Au fost intonate imnuri
le de stat ale celor două 
țări.

O gardă militară, alinia
tă în cinstea sosirii pre
ședintelui României, a pre
zentat onorul.

S-a trecut apoi în revis
tă garda de onoare și a fost 
primită defilarea acesteia.
Tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. to
varășei Elena Ceaușescu 
le-au fost prezentate, apoi, 
alte oficialități kenyene 
venite în intîmpinare, pre
cum și membrii corpului 
diplomatic acreditați la 
Nairobi.

Atmosfera sărbătorească 
ce a caracterizat primele 
momente ale sosirii înalți- 
lor oaspeți din România
socialistă'a fost întregită 
de frumoase dansuri popu
lare kenyene, interpretate 
de grupuri de tineri și ti
nere. Toate aceste manifes
tări au 
lumină 
bucurie 
kenyan 
de înalții reprezentanți ai 
poporului român, convin
gerea că vizita va con
tribui la dezvoltarea con
tinuă a legăturilor de prie
tenie dintre cele două țări 
și popoare. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost 
conduși în salonul oficial 
al aeroportului, unde pre
ședintele Republicii Socia
liste România a fost invitat 
să semneze în Cartea de 
onoare.

După încheierea ceremo
niei de la aeroport, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu președintele 
Daniel Toroitich arap Moi 
și celelalte oficialități ke-

i

pus puternic în 
sentimentele de 

pe care poporul 
le manifestă față

simpatie și înțelegere toa
te mutațiile internaționale, 
prezenta tot mai puternică 
a tinerelor state indepen
dente in viața internațio
nală, contribuția lor la in
staurarea unei atmosfere 
de destindere, cooperare și 
securitate, la recunoaște
rea dreptului tuturor po
poarelor la dezvoltare in
dependentă". în acest sens 
„poporul român a acordat 
sprijin activ politic, eco
nomic, moral și material 
acestor țări pentru a-și 
dobindi și consolida inde
pendența".

In comentariul intitulat 
„Noi perspective pentru 
dezvoltarea colaborării din
tre România și Kenya", 
agenția de presă KE
NYA NEWS AGENCY sub
liniază că „un merit de 
înaltă semnificație in dez
voltarea relațiilor româno- 
kenyene l-au avut convor
birile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Daniel Toroitich 
arap Moi cu prilejul vizi
tei efectuate de șeful sta
tului kenyan la București, 
în septembrie anul trecut".

prezidențial

numeroa- 
pe care 
urări de

nyene s-au îndreptat spre 
reședința oficială rezervată 
înalților oaspeți pe timpul 
șederii în Kenya.

Coloana oficială de ma
șini a străbătut arterele 
principale ale capitalei, 
care erau împodobite cu 
drapelele de stat ale celor 
două țări, cu portretele to
varășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena 
Ceaușescu, cu 
se pancarte 
erau înscrise
bun venit : „Trăiască prie
tenia și colaborarea dintre 
România și Kenya !“, „Toți 
kenyenii salută cu căldură 
pe inalții oaspeți români !“, 
Zeci de mii de locuitori ai 
capitalei, fluturînd stegule- 
țe românești și kenyene, au 
aclamat îndelung, cu căl
dură și simpatie, pe 
mai de seamă 
porului român, 
sie aprecierii 
sentimentelor 
și aleasă 
pentru strălucita 
tate a 
Nicolae Ceaușescu, proemi
nentă personalitate a lumii 
contemporane, — activitate 
consacrată întăririi păcii și 
colaborării internaționale, 
apărării independenței și 
suveranității popoarelor, a 
dreptului lor fundamental 
la o viață liberă și demnă, 
edificării unei lumi mai 
bune și mai drepte pe pla
neta noastră.

Distinșii oaspeți români 
au răspuns cu prietenie 
manifestărilor de bucurie 
cu care i-au întîmpinat 
locuitorii capitalei ke
nyene.

Toate aceste însuflețite 
manifestări au pus cu pu
tere in lumină înalta apre
ciere de care se bucură 
România și aici. In Africa, 
la fel ca 
lume, 
vi tate

cei 
soli ai po
dind expre- 

deosebite, 
de stimă 

considerație 
activi- 

președintelui

pretutindeni în 
prodigioasa acti- 
a președintelui 

Nicolae Ceaușescu. consa
crată împlinirii celor mai 
nobile aspirații de pace și 
progres ale tuturor națiu
nilor lumii.

La reședința rezervată 
distinșilor oaspeți președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întreținut cordial cu 
președintele 
roitich arap 
exprimată, 
convingerea 
la nivelul cel mai inalt se 
va înscrie ca un eveni
ment politic de importanță 
deosebită pentru dezvol
tarea relațiilor de priete
nie și conlucrare dintre 
România și Kenya, în in
teresul celor 
popoare, al 
înțelegerii și 
internaționale.

Daniel To- 
Moi. A fost 
încă o dată, 

că noul dialog

două tari și 
cauzei păcii, 

colaborării

In baza comunicatului co
mun publicat cu prilejul a- 
celei vizite -- menționează 
agenția — s-a stabilit să se 
întreprindă acțiuni vizînd 
creșterea schimburilor și 
dezvoltarea cooperării în 
industrie, agricultură, mi
nerit și geologie. „România 
și Kenya au foarte apro
piate puncte de vedere în 
principalele probleme in
ternaționale. Cele două 
țări consideră că princi
pala problemă a timpurilor 
noastre este încetarea 
cursei înarmărilor, trecerea 
hotărîtă la dezârmare, in 
primul rînd la dezarmare 
nucleară, asigurarea drep
tului vital al fiecărei na
țiuni, al întregii omeniri 
la existență, libertate, in
dependență și pace".

TELEVIZIUNEA ȘI POS
TURILE DE RADIO din 
Nairobi au relatat despre 
momentele de luni ale vi
zitei, au transmis emisiuni 
ample consacrate României 
și politicii sale de dezvol
tare economică și socială, 
de colaborare cu toate sta
tele, de pace în întreaga 
lume.

Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Bulgaria
SOFIA 

Survolînd teritoriul Republicii Populare Bulgaria, îmi 
este deosebit de, plăcut să vă adresez un cald salut tovă
rășesc, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, iar poporului bulgar prieten, de noi 
și tot mai mari succese in construcția socialismului, în 
dezvoltarea economico-socială a patriei.

Doresc să-mi exprim și cu acest prilej convingerea că 
relațiiledintre Republica Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria, dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar vor continua să se dezvolte 
și mai puternic, pe multiple planuri, în spiritul și pe 
baza înțelegerilor convenite împreună, spre binele și în 
folosul popoarelor și țărilor noastre, al cauzei generale afolosul popoarelor și țărilor noastre, al cauzei generale 
socialismului, colaborării, securității și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Domnului KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

„ . ANKARA
Cu ocazia survolării teritoriului Republicii Turcia, am 

deosebita plăcere de a vă adresa un salut cordial, îm
preună cu cele mai calde urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și prosperitate pentru poporul turc 
prieten.

Am convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
dintre România și Turcia vor cunoaște o dezvoltare con
tinua, în interesul și spre binele celor două țări și po
poare, al cauzei destinderii, securității și păcii în Europa 
și in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Domnului
MOHAMED HOSNI MUBARAK

Președintele Republicii Arabe Egipt
„ CAIRO
Survolînd teritoriul Republicii Arabe Egipt, îmi este 

deosebit de plăcut să vă adresez un salut cordial, îm
preună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală, de progres și prosperitate poporului egiptean 
prieten.

Doresc să-mi exprim și cu acest prilej convingerea că 
relațiile tradiționale de prietenie și colaborare statornicite 
intre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, 
in interesul popoarelor român și egiptean, al cauzei în
țelegerii și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Domnului
EL SAYED AHMED EL MIRGHANI

Președintele Consiliului Suprem 
al Republicii Sudan

KHARTUM
Survolînd teritoriul Republicii Sudan, doresc să vă 

transmit un salut prietenesc și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire dumneavoastră personal, de pace, pro
gres și prosperitate poporului sudanez prieten.

îmi exprim și cu acest prilej convingerea că relațiile 
de prietenie și colaborare dintre țările noastre se vor 
dezvolta tot mai mult, în interesul ambelor popoare, al 
cauzei înțelegerii și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului
MENGISTU HAILE MARIAM

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Etiopian, 

Președintele
Republicii Populare Democrate Etiopia 

ADDIS ABEBA 
Survolînd teritoriul Republicii Populare Democrate 

Etiopia, imi este deosebit de plăcut să vă adresez un 
salut cordial, precum și cele mai calde urări de sănătate 
și fericire personală, de pace, progres și 
poporului etiopian prieten.

Doresc să-mi exprim, și pe această cale, convingerea 
că relațiile de prietenie și cooperare statornicite intre 
țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, in 
interesul celor două 
în lume.

prosperitate

popoare, al cauzei colaborării și păcii

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România
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TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R. PREGĂTIREA NOULUI AN ȘCOLAI

— program revoluționar de mancă pentru partid, pentru popor

Șl pentru comuniștii cuprinși 
în organizațiile de partid din 
sectorul construcții al Capitalei, 
dezbaterea Tezelor din aprilie ale 
secretarului general al partidului a 
constituit un prilej de confruntare, 
de perfecționare a activității. S-a 
discutat deschis, ferm, cu spirit exi
gent, revoluționar. Prilej de a extra
ge din bogăția de idei semnificații 
teoretice și practice de esență. Pro
gramele speciale de măsuri întocmi
te au înmănuncheat firesc soluțiile 
avansate în dezbateri pentru acțiuni 
politice și ideologice în măsură să 
determine dinamizarea muncii orga
nizatorice și politico-educative, în 
vederea unirii tuturor energiilor pen
tru imbunătățirea necontenită a acti
vității productive.

Au trecut aproape patru luni de la 
fixarea acestor direcții de acțiune. 
Cum au început să prindă viață cele 
cuprinse în programele de măsuri 
astfel ca la plenara C.C. al P.C.R. 
să se raporteze rezultate concrete, 
rezultate generate de aplicarea idei- 
lor-forță ale tezelor ?

Cu această întrebare am început 
Investigația la comitetul de partid 
construcții din Capitală. Din capul 
locului reținem un fapt îmbucură
tor : aici se acționează pe un front 
larg, cu variate mijloace organiza
torice și politico-educative. Scopul 
urmărit ? Ordonarea tuturor efortu
rilor, îndeplinirea riguroasă a obiec
tivelor propuse, a indicatorilor de 
plan. Ion Fierănescu, secretar cu 
problemele muncii de propagandă, 
stăruie, punct cu punct, asupra pro
gramului de măsuri, a - felului cum 
se acționează pentru ca realitatea 
practică a muncii de partid să se 
regăsească cit mai mult încorporată 
în realitatea rezultatelor economice. 
Faptele înfățișate sînt nenumărate. 
Unele dau un calificativ satisfăcă
tor activității desfășurate ; altele a- 
rată că mai sînt destule de făcut.

Cu prilejul dezbaterii Tezelor din 
aprilie, comunistul Ion Văduva, de 
la organizația nr. 1, Antrepriza de 
construcții-montaj 2, s-a întîlnit „în 
păreri" critice și cu alți comuniști 
din alte locuri de muncă. Este vorba 
despre creșterea răspunderii comu
niștilor, a căror îndatorire este recep
ția și punerea în operă a cimentului 
care nu. întotdeauna întrunește para
metrii calitativi obligatorii. Fiind o 
convergență de puncte de vedere, o- 
pinia amintită a fost cuprinsă în pro

gramul de măsuri pentru a-i afla ast
fel și rezolvarea. Ce s-a întîmplat 
mai departe? Comitetul de partid pe 
sectorul construcții a determinat a- 
naliza activității comuniștilor din 
laboratoare, de la aprovizionare, a 
celor de la C.T.C., din conducerea 
unor servicii și antreprize, pînă la 
nivelul centralei. Cum își fac toți 
aceștia datoria pentru a garanta ; 
livrarea de către fabrici numai a ci
mentului de calitate ; analizarea o- 
perativă a șarjelor și stoparea ori
căror neajunsuri în această ordine 
de idei ; punerea în operă numai și 
numai cu respectarea tehnologiilor 
stabilite.

Sigur, episodul de mai sus cuprin
de în esența lui o problemă pură 
de producție. Dar din această pro
blemă de producție s-a făcut o pro
blemă de analiză politică a răspun
derilor profesionale ale comuniștilor, 
a modului în care aceștia acționează 
în posturile încredințate de socie
tate, a climatului de exigență ridi
cată pe care ei trebuie să-l promo
veze in orice domeniu al creației 
materiale și spirituale.

Dezbaterea Tezelor din aprilie de 
către constructorii din Capitală a ri
dicat în prim-planuî atenției, între 
multe altele, și competența unor ca
dre de conducere — șefi și adjuncți 
de șefi de brigadă, maiștri, econo
miști, tehnicieni etc. S-a argumen
tat faptul că unii dintre aceștia nu 
stăpînesc indicatorii economico-fi- 
nanciari, implicit normele de aplica
re corectă a acordului glo
bal în construcții. Mai mult chiar : 
destui specialiști din rîndul celor 
aproximativ 500 cîți muncesc în an
treprizele de construcții-montaj au 
rămas la un nivel sumar de cunoș
tințe, sînt impermeabili la noile teh
nologii de mică mecanizare și auto
matizare, dovedesc rutină, se rezu
mă numai la ceea ce au învățat 
cîndva.

Din această concluzie de ordin ge
neral a decurs și acțiunea — iniția
tă sub conducerea comitetului de 
partid construcții — de perfecționa
re a pregătirii profesionale și a per
sonalului cu răspunderi la locul de 
muncă. Cu sprijinul cadrelor didac
tice de la Institutul de construcții 
București s-a cristalizat tematica 
cursurilor, au fost nominalizate per
soanele ce vor fi cuprinse, gruparea 
lor după nivelul pregătirii ețc. Se

REALIZEZI ȘI
are în vedere ca, la aceste cursuri, 
să se îmbogățească nu numai baga
jul de cunoștințe profesionale, reîm
prospătarea acestuia cu noutățile „la 
zi", ci și conștientizarea specialiști
lor, a tuturor celor cu răspunderi la 
locul de muncă cu problematica eco
nomică, cu însemnătatea fiecărui in
dicator în articulația mecanismului 
de îndeplinire a planului de produc
ție.

— în fond, argumentează tovarășul 
Ion Fierănescu, este vorba aici de a 
obține o creștere a responsabilității 
politice și profesionale a fiecărui 
conducător al locului de muncă. în 
această ordine de idei, în Tezele din 
aprilie, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
insistă cu deosebire și leagă în mod 
firesc rezultatele din fiecare dome
niu al creației materiale și spiritua
le de nivelul de pregătire, de com
petența profesională.

E de la sine înțeles că rezultatele 
în transpunerea în viață a progra
melor de măsuri evocate sînt încă... 
muguri ai începutului. Numeroase 
alte acțiuni organizatorice, politico- 
educative se află aici în desfășurare 
ori în pregătire. Ele vor înviora, fără 
îndoială, activitatea de partid din 
acest important sector al creației 
materiale. Cum se acționează însă în 
organizațiile de partid din subordi- 
nea comitetului de partid construc
ții ? Răspunsul la această întrebare 
l-am căutat la comitetul de partid 
de la întreprinderea de utilaj de 
transport, aparținînd, evident, de 
Centrala antrepriză generală de con- 
strucții-montaj București. întreprin
dere care numără mulți comuniști 
— sînt 34 de organizații de bază — 
și este înzestrată cu importante mij
loace fixe date în grija oamenilor 
de aici.

— Problematica reieșită din dezba
terea Tezelor din aprilie și în orga
nizațiile noastre de partid este com
plexă, propunerile de creștere calita
tivă a muncii de partid numeroase. 
Din obiectivele cuprinse în planul de 
măsuri întocmit noi am căutat să le 
traducem în viață, cu prioritate, pe 
acelea care sînt „verigi" și care pot 
determina rezultatele de ansamblu în 
munca noastră.

Ștefan Horvath, secretarul țomite- 
tului de partid, stăruie asupra unei 
asemenea verigi. Astfel, în dezbate
rile amintite s-a crfticat faptul că

MAI MULT
fondul de timp productiv în formații
le de lucru nu este folosit corespun
zător. în cele 34 organizații de partid 
au avut loc adunări deschise, unde 
s-a analizat aprofundat această rea
litate. S-a constatat cu acest prilej 
că unii responsabili ai locurilor de 
muncă nu supraveghează cu exigen
ța necesară desfășurarea procesului 
de producție pe toată durata zilei de 
lucru. Că nu se implică în rezolva
rea operativă, competentă a proble
melor care se ivesc. Este vorba de 
aprovizionarea cu materiale, piese 
de schimb, reparații de calitate etc. 
N-au fost ocolite de critică nici co
misiile de disciplină, care, în multe 
locuri, nu reacționează și nu acțio
nează prompt la actul de Indiscipli
nă. Grupele sindicale, organizațiile 
U.T.C. au fost și ele chemate 6ă-și 
facă mai din plin simțită prezența 
în acest efort. Mai mult : în luna 
iulie, toate cadrele cu munci de răs
pundere din formațiile de lucru au 
fost puse să susțină raportul comu
nist în fața adunărilor generale ale 
organizațiilor de partid. Ce îndato
riri le revin ca membri de partid in 
conducerea procesului de producție ? 
Cum și de la ce nivel de compe- 
tență, răspundere acționează pentru 
a asigura realizarea indicatorilor de 
plan ? Ce obstacole se mai întîlnesc 
și ce soluții de rezolvare propun ? 
Sînt întrebări care au structurat 
toate aceste rapoarte de comunist.

Sînt întrebări care s-au pus nu o 
dată în aceste adunări, cu scopul 
declarat de a determina creșterea 
răspunderii fiecăruia la locul lui de 
muncă. De a crea climatul propice 
unei activități din ce în ce mai rod
nice. Iar in această ordine de idei 
situația „la zi" la I.U.T. arată : pla
nul de producție este îndeplinit și 
depășit. Au crescut procentul de fo
losire a timpului de lucru, gradul de 
activizare a utilajelor.

Dialogul cu comuniștii de aici a 
dat relief hotărîrii lor de a folosi 
din plin toate mijloacele muncii po
litice pentru punerea în valoare a 
tuturor energiilor oamenilor muncii, 
astfel ca și bilanțul eforturilor lor 
să fie cit mai bogat, să se adauge 
firesc la buchetul de împliniri cu 
care întreaga țară se va prezenta la 
viitoarea plenară a C.C. al P.C.R.

în acest spirit, aduce argumente 
afirmative și testul integrat în cu
prinsul materialului de față.

în pragul noului an de învățămînt, 
în școlile județului Satu Mare se 
simte din plin freamătul pregătirilor 
ample șl complexe pentru asigurarea 
„din start" a condițiilor optime pen
tru buna desfășurare a procesului 
instructiv-educativ, pentru o nouă 
calitate, superioară in această im
portantă activitate. Firește, pregăti
rea școlilor, a întregii baze materia
le a acestora constituie, in acest 
context, o problemă prioritară. In 
această privință, tovarășa Maria 
Crlstea, inspector general al inspec
toratului școlar județean, ne-a decla
rat : „Acțiunea de amenajare și 
modernizare a școlilor se realizează 
in principal pe două căi. Una constă 
în cea care se materializează prin 
sprijinul consiliilor populare și al co
mitetelor cetățenești de părinți. Așa
dar, este vorba de o armonioasă îm
binare între eforturile organizatori
ce și financiare ale consiliilor popu
lare și de contribuția în muncă a 
cetățenilor localităților. Este demnă 
de relevat in acest sens larga par
ticipare a părinților, a altor cetă
țeni mobilizați de deputați la repa
rarea și modernizarea școlilor gene
rale din localitățile Decebal (comu
na Vetiș), Valea Seacă (comuna Tar- 
na Mare), a școlii generale nr. 12 
din municipiul Satu Mare etc. Deo
sebit de fructuos este și aportul uni
tăților economice, care, în calitatea 
lor de patronatoare ale unor școli pe 
linia activității de instruire practi
că, nu precupețesc în această peri
oadă eforturile nici pentru a le sori- 
jini in acțiunea de dezvolta
re. modernizare a spațiilor de 
invățămint. Se remarcă cu deo
sebire în gceastă privință întreprin
derea de prelucrare a lemnului — 
la Liceul industrial nr. 2 Satu Mare, 
întreprinderea de piese de schimb și 
utilaje pentru industria chimică — 
la Liceul industrial nr. 6 Satu Mare, 
Fabrica de instalații și utilaj tehno
logic Cărei — pentru Liceul indus

Dovezi ale spiritului gospodăresc

trial nr. 1 Cărei, precum și coopera
tivele agricole de producție din Su- 
puru de Jos, Acîș, Vama, Pișcolt, 
Sanislău, în cazul școlilor din comu
nele respective. Va .trebui insă să 
se afle mai mult în atenția factorilor 
de resort (in acest scurt răstimp 
care a mai rămas pînă la deschi
derea noului an de învățămînt) si
tuația din unele școli car.e se con
fruntă cu greutăți mai mari în pri
vința finalizării imediate a reparați
ilor — așa cum este cazul cu școala 
generală din Amați, comuna Pău- 
lești, școala generală nr. 4 din Satu

SATU MARE

Mare ș.a. unde sînt încă nerezol
vate o bună parte a problemelor de 
aprovizionare cu unele materiale ne
cesare reparațiilor.

Ca un aspect mai nou, strîns 
legat de recentele și foarte im
portantele măsuri luate de con
ducerea partidului și statului pen
tru ridicarea gradului de civilizație 
materială și spirituală a localităților 
rurale, un accent deosebit s-a pus, 
in ultima perioadă, pe perfecționarea 
pregătirii cadrelor didactice care vor 
preda în învățămintul profesional 
agroindustrial în localitățile din me
diul rural, în centrele de C.U.A.S.C. 
și de comune, acțiune care se des
fășoară în paralel cu constituirea 
claselor de elevi și asigurarea con
dițiilor pentru instruirea practică.

în noul cadru oferit prin înfiin
țarea, anul trecut, a comisiilor de 
pregătire in meserie s-a realizat în 
ultima vreme o mult mai bună cola
borare înțre școli și întreprinderile 
patronatoare pe linia instruirii prac- 
tico-productive. Aceasta s-a materia
lizat și în imbunătățirea condițiilor

colaborarea 
economice

pentru instruirea practică în viitoi 
an școlar. Citeva exemple edific 
toare : la Liceul industrial I.U.. 
Satu Mare s-a declanșat și este 
fază de finalizare o amplă acțiu 
de modernizare a atelierelor spre 
le adecva introducerii noilor maș! 
și utilaje pe care le asigură pi 
transfer unitatea patronatoare, i 
treprinderea de utilaj minier, în 1 
cui celor vechi pe care le-a pr 
luat ; la Liceul agroindustrial Car 
prin lucrări de auțpdotare realize 
de elevi și cu sprijinul unității p 
tronatoare, trustul județean S.M.. 
s-au realizat spații acoperite cp c 
pertine pentru depozitarea diferitei 
tipuri de mașini agricole — combi 
de recoltat cereale, combine pent 
furaje etc. pe care elevii pot să 
studieze și să execute diferite r 
glaje în perioada cînd aceste mași 
nu șint fplosite în campaniile ag; 
cole de către secțiile de mecanizs 
din zonă. Citeva neîmpliniri con. 
nuă însă să se manifeste în privit 
conlucrării cu întreprinderile. A: 
fel, ar fi de dorit ca factorii 
răspundere din unitățile patronato 
re să manifeste mai mulță înțej 
gere pentru a asigura pe perioa 
vacanțelor condiții cit mai bune pd 
tril pregătirea pedagogico-didacti 
a cadrelor de specialiști care rf 
pund de instruirea practică în șc 
Iile pe care le patronează. Cu al 
cuvinte, în această perioadă, dar' 
pe ansamblul intregului an. să 
lăsați mai mulți să lucreze pent 
realizarea de materiale didactii 
pentru buna pregătire a activității 
în cadrul cercurilor de elevi etc. Ti 
odată, se impune să nu mai fie a 
de des schimbate o serie de caș 
de specialiști de la un an la all 
pentru că se creează discontinuit 
cu consecințe negative ppntru ac 
vitatea de instruire practică.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînte

---------- Ce afirmă și
în plenara comitetului de parțid de la între

prinderea de utilaj de transport București, con
sacrată dezbaterii Tezelor din aprilie, un nu
măr însemnat de comuniști au luat cuvîntul și 
au analizat, in spirit critic și autocritic, întreaga 
activitate, au propus soluții de intensificare a 
muncii politice consacrate îndeplinirii indica
torilor de plan. Pornind de la acest lucru, am 
întreprins un test in rîndul celor care au luat 
cuvîntul. Iată întrebarea pe care le-am pus-o : 
Ce propuneri ați făcut, în plenară, cum se reali
zează acestea ? Iată și citeva răspunsuri pri
mite :

Marin Dobre, secretarul comitetului de partid 
din cadrul autobazei „Gherase" :

— în dezbaterile la care am participat m-am 
referit, intre altele, și la o mai temeinică pre
gătire a adunărilor generale ale comuniștilor. 
Sarcină ce intră, evident, in îndatoririle noas
tre. Cum o ducem la îndeplinire 1 Analiza cri
tică și autocritică a unor adunări cu rezultate 
nesatisfăcătoare ne-a condus la concluzia că, in 
pregătirea acestora, trebuie să antrenăm in pri
mul rind pe acei comuniști cu un nivel ridicat 
de exigență, buni cunoscători ai problemelor 
vieții de organizație, in măsură sa judece obiec
tiv neajunsurile, să ajute la cristalizarea solu
țiilor. în același timp, am repartizat sarcini 
concrete membrilor din biroul comitetului de 
partid in vederea pregătirii cu răspundere a 
dezbaterilor și desfășurării adunărilor generale 
din organizațiile de bază și am stabilit că fie
care primește calificativul activității desfășurate 
în raport de cit de bine s-au pregătit și cit 
de eficiente au fost adunările generale ale co
muniștilor de care au răspuns.

ce confirma rezultatele unui test ?
Ing. Gheorghe Militaru, șeful autobazei din 

str. Fizicienilor :
— La plenara amintită mi-am exprimat 

nemulțumirea in legătură cu nivelul pregătirii 
profesionale a personalului muncitor. O bună 
parte a neajunsurilor s-au datorat și conducerii 
autobazei. Pentru înlăturarea lipsurilor, cu spri
jinul organizației de partid am organizat în 
acest sens instruiri temeinice la locul de muncă 
cu o parte din personalul muncitor. în urmă
toarea perioadă ne-am propus deschiderea unor 
cursuri de perfecționare a pregătirii pe dife
rite tipuri de utilaje, la care să fie cuprinși pes
te 150 de muncitori. Un loc aparte in preocu
pările noastre zilnice îl ocupă munca de la om 
la om, de creștere a conștiinței muncitorești, 
revoluționare, in vederea îmbunătățirii gradului 
de activizare a mașinilor și utilajelor, a creș
terii utilizării fondului de timp, a depășirii in
dicatorilor de plan.

Ing, Iulian Cruceru, secția I, utilaje :
— La plenara în care s-au dezbătut Tezele 

din aprilie am criticat, între altele, anumite 
stări de indisciplină, consecințele acestora. Noi 
dispunem de circa 700 utilaje, care sint răspân
dite în Capitală și sectorul agricol Ilfov. Avind 
foarte multe puncte de lucru, și controlul nostru, 
al conducerii, este anevoios. Totuși, pentru a 
nu rămine nimic in afara controlului, ne-am 
organizat activitatea pe sectorizarea tuturor 
punctelor de lucru. Aceasta a permis o verifi
care permanentă a utilajelor, constatarea și re
medierea defecțiunilor în timpul cel mai scurt 
de către echipele mobile de depanare, întărirea 
ordinii și disciplinei.

în același timp, în lunile care au trecut, or
ganizația de partid a analizat toate aspectele 
complexe din activitatea secției, măsurile poli
tice stabilite sint urmărite continuu de comu
niști, fără a permite nici o abatere de la pro
cesul de producție, de la conduita morală.

Eugen Știrbulescu, din cadrul secției a IlI-a :
— Eu m-am referit cu deosebire la felul cum 

programele de modernizare prind viață. Secția 
noastră este specializată in reparația treilerelor, 
subansamblurilor, a construcțiilor metalice. Cei 
475 muncitori și 23 de cadre tehnice au 
de realizat un program de modernizare complex. 
Dintre măsurile finalizate as aminti în special 
realizarea de către comunistul Anton Nanu a 
monoraiului în atelierul de recondiționări; ban
cul de strunjire a capetelor de furtun, standul 
de probe pentru pompele de apă și ulei. Toate 
măsurile cuprinse in plan și finalizate, precum 
și celelalte activități au condus, pînă acum, la 
o eficiență economică de 11,5 milioane lei și 
importante economii valutare.

...Din multiplele semnificații ale răspunsurilor 
primite la testul nostru, noi numim aici doar 
una singură : atunci cind critica și autocritica, 
soluțiile avansate în dezbaterile din adunările 
generale ale comuniștilor sînt judicioase, con
structive și, mâi ales, însoțite de fapte, ele ge
nerează în chip firesc un reviriment al activi
tății organizatorice, politice, determină unirea și 
stimularea energiilor consacrate îndeplinirii 
exemplare a obiectivelor economice.

Iile TANASACHE 
Crițan ANDREESCU

în ce stadiu se află pregătirea șco
lilor pentru noul an școlar in jude
țul Argeș ? Ne răspunde tovarășa 
profesoară Irina Theodora Nlcolaes- 
cu, inspector general al inspectora
tului școlar județean : „La noi s-a 
încetățenit obiceiul ca pregătirile in 
vederea deschiderii noului an școlar 
să înceapă o dată cu încheierea 
vechiului an. Și e bine pentru că ai 
timpul necesar să te ocupi pe înde
lete de fiecare din cele 1 079 unități 
școlare în parte, de flecare amănunt 
al acestora. Și trebuie spus că acolo 
unde consiliile populare, conducerile 
de școli, întreprinderile patronatoare 
colaborează bine, și realizările în a- 
cest sens sint bune. Trebuie arătat 
că în anul 1987—1988 și în perioada 
vacanței de vară la noi s-a acționat 
intens în cele mai multe localități 
pentru realizarea planului de asigu
rare și dezvoltare a bazei materiale 
școlare necesare. Astfel, din cele 8 
obiective școlare noi, prevăzute a se 
termina și da în folosință în acest 
an sînt gata 3 : școala generală din 
Bașcov și școala generală din Hîr- 
tiești, grădinița din satul Negrești. 
Mai mult trebuie făcut din partea 
forurilor locale din comunele Căli- 
nești și Săpata pentru finalizarea 
construcțiilor de aici care trenează 
de mai multă vreme. în special în 
comuna Săpata. (Nota red. Am mers 
în comuna Săpata. Iată ce am aflat 
de la directorul școlii, Ștefan Vlădes- 
cu : Noua școală, începută cu ani în 
urmă, nu este nici acum gata. Mai 
trebuie împrejmuită cu gard și zidită

o sobă, nu e gata sala scărilor. Pen
tru tărăgănare —. de care se fac răs
punzătoare conducerea școlii, condu
cerea comunei — banca a fost nevoită 
să-și retragă creditele). La cele 18 
obiective prevăzute pentru reparații 
capitale se lucrează conform grafi
cului, excepție făcînd unitățile de la 
Valea Chiliei și Valea Românească 
din Cîmpulung, unde se cere inter
venția mai energică a primăriei o-

ARGEȘ

rășenești. De un impuls mai mare 
este nevoie și pentru urgentarea lu
crărilor și la obiective școlare pre
văzute cu reparații curente, și în
deosebi la cele de la Strîmbeni- 
Căldăraru, Catanele-Căteasca, Iz- 
voru, Păuleasca și Rucăr".

în vederea acoperirii ponturilor va
cante, aflăm că inspectoratul a ocu
pat cu cadre de specialitate toate 
posturile vacante prin numiri.'deta
șări și supliniri ; se acționează e- 
nergic pentru cuprinderea tuturor 
celor 150 000 copii și tineri de vîrstă 
școlară și preșcolară în grădinițe, 
școli și licee. O parte din cadre con
tinuă cursurile de reciclare, exame
nele de definitivat și grad, se concep 
noi forme și modalități de perfec
ționare a procesului instructiv-edu
cativ. în toate liceele de pro

fil s-au încheiat dotările 
cajculatoare, diapozitive, cole, 
de plante, se repară mohilie 
și se împrospătează propaganda 1 
zuală. în localitățile cu clase de 
vățămînt seral s-au perfectat măs 
pentru asigurarea unor condiții op 
me de desfășurare a acestor curși 
împreună cu organele locale, inspi 
tocatul a încadrat în producție ( 
solve.nții clasei a Xll-a care nu ci 
tinuă studiile. Aproape 4 000 de 
neri au primit, astfel, repartiția 
încadrare în muncă. De asemenea 
fost asigurați specialiștii și maișl 
care se ocupă de pregătirea în n 
serii în profil industrial și agri 
și s-au extins atelierele de instru 
și producție din incinta întreprini 
rilor pentru integrarea practicii 
fluxul tehnologic. Comitetul mu 
cipal de partid Pitești a organi: 
controale, urmate de schimburi 
experiență, avînd ca obiectiv cri 
terea eficienței orelor de practi 
Inspectorii de specialitate, în co 
borare cu responsabilii cercurilor 5 
ințiflce ale elevilor elaborează n 
teriale și culegeri de probleme. S 
de reținut și alte aspecte interesa 
te, cu privire la învățătura și pi 
gătirea practică a elevilor. Astfel, 
etapa republicană a concursurilor 
discipline și meserii, la care au pi 
tieipat 248 elevi din județul Arg 
s-au obținut 128 de premii și m< 
tiuni din care 9 locuri I, 17 locuri 
și 37 locuri UI.. Pregătirea pract 
are drept țintă integrarea învățăm, 
tului cu producția și cercetarea, -

Moderna maternitate din municipiul Slatina, județul Olt
Foto : Eugen Dichiseanu

Simbol concret al împlinirii aspirațiilor spre cultură

ALBA : Realizări ale cooperației meșteșugărești
O pondere tot mai mare în acti

vitatea cooperației meșteșugărești 
din acest județ revine producției 
de industrie mică și artizanală 
destinată fondului pieței. în ora
șul Ocna Mureș. în cadrul coope
rativei „Prestarea" a intrat în pro
ducție o secție care realizează ju
cării din lemn. în mare parte pen
tru export. Tot la Ocna Mureș a 
fost dublată capacitatea unei secții 
pentru produse ornamentale, iar la 
cooperativa „Tehnometal“-Teius au

fost asimilate în producție diverse 
articole de mecanică fină. în acest 
an. o dezvoltare accentuată a cu
noscut activitatea cu munca la do
miciliu. Cooperativele „Unirea"- 
Sebeș. „Arta“-Alba Iulia, „Re- 
cord“-Aiud și „Meșteșugarul“-A- 
brud au extins, prin această formă 
de activitate, producția de confecții 
artizanale si tricotaje. O parte în
semnată din aceste produse se rea
lizează din materiale locale sau 
recuperate. (Ștefan Dinică).

La Coțușca, o comună de 
pe malul Prutului, in jude
țul Botoșani, s-a inaugurat 
zilele trecute edificiul ele
gant al noului centru de 
activitate cultural-artistică 
și de creație tehnică „Cîn- 
tarea României". într-o ar
hitectonică asemenea unei 
velaturi de piatră albă, 
noua clădire completează 
centrul acestui viitor oră
șel agroindustrial, prefigu
rat deja în formulă urba
nă, astfel incit periferiile 
rurale abia mai sint bănui
te. „Momentul inaugural se 
înscrie în amplul program 
de perfecționare a întregii 
munci politico-organizato- 
rice și cultural-educative 
izvorît din Tezele din apri
lie, program conceput și 
direcționat de secretarul 
general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Noul centru de activitate 
cultural-artistică și creație 
tehnică din comuna Coțuș- 
ca se încadrează în modul 
cel mai fericit în programul 
de modernizare și înfru
musețare a localităților pa
triei. cu atit mai mult cu 
cit noul edificiu se află 
în centrul Consiliului unic 
agroindustrial Coțușca. ofe
rind astfel perspective deo
sebite activității cultural- 
educative în întreg peri
metrul său" — spunea, cu 
acest prilej, tovarășul La- 
zăr Băciucu, secretar al 
comitetului județean de 
partid.

Privind și admirînd noul 
edificiu destinat activității 
cultural-educative, nu poți 
să nu remarci saltul spec
taculos, de la modestele 
cămine culturale tradiționa
le la impozantul, multifunc
ționalul sediu al vieții spi
rituale al satului de azi. 
Noul centru de activitate 
cultural-artistică poate fi 
privit și ca un simbol : al 
condițiilor de care benefi
ciază azi oamenii, al aspi
rațiilor lor către cultură și 
frumos. Despre citeva date 
ale progresului înregistrat

în ultimii ani ne vorbește, 
tovarășul Sava Gheorghi- 
cesei. secretar adjunct cu 
propaganda al comitetului 
comunal de partid, reme- 
morind aspecte din perioa
da de început, marcată de 
anul de referință 1965, anul 
celui de-al IX-lea Congres 
al partidului, evocind un 
șir de realizări ale oameni
lor muncii din comună în 
această epocă de inegalabi
lă fertilitate economico- 
soeială. „Pe atunci, men
ționa el, aveam în comună 
doar două școli, clădiri 
mici care serveau și ca

politico-ideologic, bibliote
ca, cu sală de lectură a- 
parte, spațiul unei colecții 
muzeistice. încăperile pen
tru cercuri cultural-artisti- 
ce și tehnico-aplicative, 
toate amenajate cu mobi
lier sculptat de meșterii de 
Ia Vorona. o comună cu 
tradiții în arta lemnului. 
Centrul a fost dotat cu te
levizoare în fiecare încă
pere, cu stație stereo de 
radioficare, magnetofoane. 
instrumente muzicale pen
tru taraf și fanfară, peste 
100 de costume naționale 
românești. Cabina cinema

a contribui Ia progresul 
necontenit al ansamblului 
„Stejărelul" din comună.•

Fără îndoială, condițiile 
oferite de noul centru de 
activitate cultural-artisti
că și de creație tehnică 
„Cîntarea României" am
plifică elanul creator al 
oamenilor muncii în cali
tatea lor de participant la 
Festivalul național „Cîn
tarea României". Concomi
tent cu darea în folosință 
a acestui așezămînt de cul
tură s-a inaugurat si o pri
mă ediție a unei manifes
tări : „Zilele cultural-ar-

Un nou centru de activitate cultural-artistică 
și de creație tehnică „Cîntarea României” 

în județul Botoșani
lăcașuri pentru manifestări 
cultural-educative ale săte
nilor. Din 1965 și pînă acum 
s-au construit 8 școli, prin
tre oare un local cu etaj 
avind profil de liceu, un 
modern sediu S.M.A., 4
cămine culturale, o brută
rie comunală. Zestrea edi
litară s-a îmbogățit, re
cent. cu încă 3 magazine, 
un bloc cu 18 apartamente 
și, acum, cu acest nou 
centru de cultură și crea
ție". împreună cu Sa va 
Gheorghicesei. purtați de 
tălăzuirea de animație și 
bucurie a sutelor de săteni 
care preluau sărbătorește 
în proprietate comună spa
țiosul edificiu cu demisol și 
două niveluri, am pătruns, 
de pe peroanele largi de la 
intrare, in sala principală 
cu 420 locuri. lambrisată 
pînă sus, sub panoul înalt 
de peste 10 metri, cu o 
claviatură verticală din 
lemn în cromatică natur. 
Scena, flancată cu draperii 
de un galben mătăsos, are 
dimensiuni adecvate pentru 
manifestări artistice de 
proporții. Noua clădire mai 
cuprinde : o sală pen
tru dezbateri cu 100 locuri, 
punctul de documentare

tografică are aparatura 
necesară și alte mijloace, 
intens utilizate pentru gale 
de filme programate in 
cadrul manifestărilor pri
lejuite de inaugurarea 
noului edificiu. „Si cînd 
mă gîndesc cum ne 
descurcam odinioară, cînd 
făceam repetiții, pe unde 
puteam, pe scene improvi
zate" — spune Clara Zbu- 
ghin. activistă culturală 
cunoscută în comună. An
samblul artiștilor amatori 
din care face parte numă
ră în prezent peste 160 de 
membri. Multora dintre ei. 
cu această ocazie, li s-au 
înminat distincții acordate 
de comitetul județean de 
cultură și educație socia
listă : Maria Ursache, una 
din pasionatele formației 
de dansuri, Victor Airimi- 
țoaiei și Ștefan Agavriloa- 
iei din ansamblul de dan
suri, instrumentiștilor Ne- 
culai Vrînceanu, Alexan
dru Nistor și Constantin 
Cișlaru, Eugenia Mihai, 
Teofil Aghiniței. Octav 
Stefănescu. instructor la 
Consiliul județean al sin
dicatelor, care, plecat din 
sat, revine frecvent pentru

tistice ale comunei Coțuș- 
ca“, cu un program bogat 
și variat : consfătuire — 
schimb de experiență cu 
secretarii adjunct! cu pro
bleme de propagandă, di
rectori ai așezăminte
lor de cultură din ju
deț ; activități în do
meniul muncii cu cartea 
și filmul ; simpozioane ; 
premiera de gală a unui 
film românesc cu partici
parea unora dintre reali
zatori etc. Un spectacol fi
nal. in cea de-a treia zi a 
programului, găzduit în 
centrul de cultură si crea
ție de la Coțușca, avind ge
nericul „Cîntec închinat tă
rii". a prilejuit întîlnirea 
oamenilor din această loca
litate cu artiști ai Filar
monicii din Botoșani si cu 
orchestra de muzică popu
lară „Rapsozii Botoșani
lor". Constatăm, așadar, că 
un asemenea cadru conferă 
coordonate noi și demer
sului artistic, face să creas
că forța de asimilare a 
unor noi, superioare va
lori ale artei. „întîlnirile 
oamenilor muncii din zilele 
noastre ct» genurile mai

pretențioase ale artei, cu 
muzica simfonică, de e- 
xemplu, nu mai sînț acte 
de excepție" — arăta tova
rășul Gheorghe Jauca, 
președintele comitetului 
județean de cultură și e- 
ducație socialistă. La rin- 
dul său. tovarășul Ion Ilie, 
directorul orchestrei sim
fonice din Botoșani, subli
nia necesitatea intensifică
rii contactelor ansambluri
lor artistice profesioniste 
cu oamenii muncii, a pro
movării lor în acest nou 
cadru, ținînd seama că oa
menii muncii, ei înșiși, 
contribuie la ridicarea pe 
noi planuri a vieții cultu
rale. Aceste evoluții cali
tative ale activității vor
besc, în genere, despre 
noile dimensiuni pe care 
se înscrie viața spirituală 
a satului, a județului în 
ansamblul său. într-un a- 
semenea ansamblu de ac
tivități se înscriu și „Ser
bările pădurii" de la Voro
na, complex de acțiuni pa
triotice si cultural-artistice, 
Si densa suită de manifes
tări cu participare foarte 
largă „Zilele George Enes- 
cu“, și alte acțiuni cum 
sint „Scriitori pe plaiuri 
natale", „Revista Luceafă
rul pe plaiurile Luceafă
rului", „Atelierul școală al 
meșterilor olari — Mihăi- 
leni ’88", deschiderea tabe
rei naționale de pictură de 
la Agafton, vernisajul ex
poziției de artă contempo
rană a sticlei și porțelanu
lui de la Dorohoi, „Dialo
guri ale muncii si hărni
ciei", întîlniri ale „fiilor 
satului" in diverse locali
tăți care își aniversează a- 
testările documentare stră
vechi etc, E o scurtă si su
mară trecere în revistă a 
participării botoșănenilor 
la actul creator în artă, în 
știință și tehnică, generat 
de Festivalul național 
„Cîntarea României".

Eugen HRUSCA
corespondentul „Scînteii"

treprinderile asigurînd mai bine b< 
materială și specialiștii. O dovad 
cele 54 premii și mențiuni obțin) 
la concursurile pe meserii. preo 
și diversitatea de produse pe care, 
le realizează. în orele de practj 
Pentru pregătirea pe meserii, 
sprijinul comitetului județean 
partid s-au organizat schimburi 
experiență, acțiuni de îndrumare 
control., consfătuiri comune ale ci 
ducerilor de întreprinderi și șe 
pentru dotarea atelierelor și ridi' 
rea pe o treaptă superioară a pr» 
ticli în producție. Menționăm de 
noutăți in acest se_ns : organizai 
unei mine;școală, la Licpul min 
din Cîmpulung, și a unei soni 
școală, la Liceul de petrol, din 1 
tești,

Gheorghe CÎRSTEj
corespondentul „Scinti

IALOMIȚA : Tineri 
la școala muncii 

în Cîmpia Bărăganului 
ialomițean

în prezent, în sprijinul- lucrător 
lor din agricultura județului Ii 
lomița pârticipă mii de tine 
uteciști la recoltarea legumi 
lor și porumbului, la culesul frui 
telor. Cele mai mari forțe sînt pri 
zente în grădinile de legume d! 
cadrul I.P.L. Urziceni, I.A.S. „Bi 
răganu" și Fetești, la întreprind, 
rea pentru producerea și industrii 
Uzarea legumelor și fructelor F, 
tești aducîndu-și o substanți: 
lă contribuție la strîngerea zi 
nică a unor cantități de pe 
te 1 000 tone legume și fru 
te care sînt sortate penti 
consum in stare proaspătă și indu, 
trializare. De asemenea, în tabere 
de muncă patriotică din incin. 
in.diguită, unde se află întreprii 
derile agricole de stat Boțduaar. 
Făcăeni și Stelnica, sînt prezer 
350 de elevi din școlile agroin<’u: 
triale și liceele județului Ialomiț 
Ei participă la culesul porumbuli 
la rectificarea suprafețelor de i 
care floarea-soarelui a fost strîn, 
cu mijloace mecanice. Tinerii ial, 
mițeni sînt prezenți și pe șantier, 
de îmbunătățiri funciare Mostișt, 
II„ în zona comunei Fierbinți, uni 
muncesc la efectuarea de săpătui 
taluzări și dalări. (Mihai Vișoit
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MESAJUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
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de mîine la pace, la o existentă liberă, independentă 
și demnă.

De altfel, nimeni nu resimte mai puternic decît ti
neretul urmările situației grave și complexe prin care 
trece astăzi omenirea. Sînt numeroase țările în care 
milioane de copii și tineri nu au un adăpost, suferă 
de boli și mizerie, sint lipsiți de dreptul elementar 
de a se bucura de luminile științei și culturii, caută 
zadarnic un loc de muncă, sînt lipsiți de orice perspec
tivă în viață.

România militează cu consecvență și fermitate pen
tru ca toate statele și guvernele lumii să acorde mai 
multă atenție vieții și problemelor tineretului, pentru 
ca tinerii să-și poată vedea realizate năzuințele de a 
se dezvolta și împlini îri deplină libertate, beneficiind 
neîngrădit de cuceririle civilizației modeme, fără tea
ma de a cfeveni' victimele unui război nuclear ni
micitor.

în cadrul politicii umaniste a partidului' și statului 
nostru punem pe prim plan asigurarea drepturilor 
fundamentale ale omului — dreptul la mutică,*19  in
struire, educație și cultură, intr-un climat de securi

• Filarmonica ..George Enescu*4 
(15 68 75, sala studio) : „Muzica româ
nească in actualitate*4 (IV). Interpre
tează Atelierul de muzică contempo
rană „ARCHAEUS*4 — 17,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*4 
(15 75 46, la Teatrul de vară Herăs
trău) : Clinele grădinarului — 18,30.
• Teatrul Mic (14 70 81); O femele 
drăguță cu o floare și ferestre spre 
nord — 18,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): 
Goethe mi-a spus — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34? : Așteptam pe altcineva — 19.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română** (13 13 00) : Ctntă cioctrlie I 
— 18.

tate, de liniște și pace —, asigurăm condițiile ca ti
nerii să se formeze, să trăiască, să muncească și să 
acționeze în societate ca oameni noi, cu o înaltă con-, 
știință patriotică, revoluționară, cu concepții și o gin- 
dire la nivelul cuceririlor revoluției tehriico-științifice 
moderne, al luminoaselor idealuri ale socialismului și 
comunismului.

Sînt încredințat, dragi tineri, că, în cadrul bunelor 
relații dintre partidele șj țările, noastre, tinerii din Re
publica Socialistă România și Republic» Democrată 
Germană, organizațiile lor revoluționare vor conlucra 
tot mâi strlns, intr-un înalt spirit pe prietenie și so
lidaritate, aductndu-și împreună o contribuție tot mai 
însemnată la cauza socialismului; a bunei 'înțelegeri 
pe continentul european Șl în întreaga lume, la ca,uză 
dezarmării, securității Și păcii.

Cu această convingere,' urez succes deplin întîlnirh 
prietenești dintre reprezentanții tineretului din Repu
blica Socialistă România și Republica Democrată Ger
mană și vă doresc tuturor realizări tot mai mari in 
muncă și. viață, împlinirea tuturor năzuințelor voastre 
de mai bine, de a trăi ;ntr-p lume a. păcii șj colohn- 
rării, ă libertății, independenței și P.rogjpsuțyi tuturor 
națiunilor. ''■

Vă doresc, tuturor, multă sănătate și fericire !

PREȘEDINTELE REPUBLICII DEMOCRATICE MADAGASCAR,
DIDIER RATSIRAKA, A FĂCUT 0 ESCALĂ LA BUCUREȘTI
Preșepințele Republicii Democra

tice Madagascar, Didier Ratslraka, a 
făcut în cursul zilei de luni o escală 
pe Aeroportul internațional OtOpehi, 
în drum spre Republica Populară 
Democrată Coreeană.

Pe aeroport, oaspetele a fost salu
tat de Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, Cor
nel Pinzaru, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale.

A fost de față ambasadorul 
R. P. D. Coreene la București.

Cu acest prilej, președintele Repu
blicii Democratice Madagascar a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, un salut

Acțiuni edilitar-gospodărești
„Municipiul Buzău — mai fru

mos, mai bine gospodărit !“. Mo
bilizați sub această deviză de către 
cei 53 de deputați și de comitetele 
de cetățeni, buzoienij, tineri și 
virstnici, participă in această peri
oadă la ample acțiuni de muncă 
patriotică. Astfel, după finalizarea 
cu 4 luni mai devreme a celui 
de-al treilea tronson al magistralei 
Unirii, s-a trecut la amenajarea i’n 
această zonă a spațiilor verzi, a 
celor de joacă și a parcărilor, la 
pregătirea terenurilor care urmează 
a fi plantate cu arbori și arbuști 
ornamentali.

în această vară. cu sprijinul 
direct al cetățenilor și al unor 
unități economice, în municipiul

Un nou edificiu cultural
Zestrea edilitară a orașului Dră- 

gășani s-a‘ îmbogățit cu' un pou și 
important așezămînt de cultură?' 
un amfiteatru in aer liber. Reali
zat prin muncă patriotică, la exe
cuția lui participînd aproape toți 
locuitorii, acestui oraș, amfiteatrul, 
amplasat într-iin decor natural, djș- 
pune de 1 000 locuri, o scenă cu 
utilizări multifuncționale, precum

cinema
• Agentul straniu; GJULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,
AURORA (35 04 66) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19, la grădină — 20,15.
• Garda drapelului („Zilele filmului 
din R.P.D. Coreeană**).  Spectacol de 
gală: STUDIO (59 53 15) — 19.
• în fiecare zi mi-e dor de tine : 
UNION (13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17;
19.
• Păstrează-mă doar pentru tine : 
GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, FLOREASCA (33 29 71) — 
9’ 11’ 13’ 15’ 17’ 19
• Duminică’în familie: DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15; 17; 19.
• Niște băieți grozavi : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19.
0 Să-ți vorbesc despre mine : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Flăcări pe comori : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19.
• Artista, dolarii și ardelenii : POPU
LAR (35 1517) — 15; 17; 19.
• Acțiunea „Autobuzul* *4 : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19.
• Temerarii de la scara doi : CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30:
15,45; 18; 20.
• Cucoana Chirița: ARTA (213186) 
9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Program de vacanță. Amintiri din 
copilărie: PACEA (71 30 85) — 9; 11; 
13.
• Luptătorul cu sabia: LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• TENTAȚIA: BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, EX

prietenesc, iar poporului român 
urări'de progres și’prosperitate.

Mulțumind pentru mesaj, din 
partea tovarășului Nicolae CeaușQșcu 
s-a transmis șefului statului Mada
gascar un salut prietenesc și cele 
mat bune -urări, iar poporului din 
Madagascar, noi succese in dezvol
tarea’ ecorromfco-soctaiă a 'patriei 
sale.

în timpul convorbirii au fost re
levate relațiile de prietenie și co
laborare care se dezvoltă între ță
rile noastre și a fost exprimată do
rința de a se acțiorjș pentry extin
derea lor in continuare, în interesul 
reciproc, al cauzei păcii și înțelege
rii în lume,

în aceeași zi, președintele Mada
gascarului și-a continuat drumul 
spre R. P-. D. Coreeană,

Buzău au fost amenajate încă zece 
noi spații de joacă dotate cu mese 
de tenis, tobogane, balansoare, lea
găne. De asemenea, in parcul den- 
drologic „Dorobanți" se lucrează la 
impermeabilizarea terenului pentru 
cele două lacuri de agrement, ame
najarea aleilor și a rozariului, care 
va avea in final peste 200 de specii 
de trandafiri, la montarea băncilor 
și săparea gropilor pentru planta
rea unor noi specii de pomi. Tot
odată, in cadrul asociațiilor de 
locatari se finalizează lucrările de 
pregătire a blocurilor, apartamen
telor și punctelor tepmîce pentru 
perioada sezopjRui rece_. (Stelian 
Chiper)- 

și de alte dotări pentru manifestă
rile tulfurâl-artisflcă' șî sportive. 
Cu prilejul inaugurării noului edi
ficiu cultural, în organizarea con
siliului orășenesc de educație poli
tică și cultură socialistă s-a desfă
șurat un -amplu spectacol susținut 
de forte arctice Jessie, laurențe 
ale Festivalului național „Cîptarea 
României"'. (Ion Stanei ii).

CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18’, 20, FLAMURA (85 77 12) — 
9; 11; 13,15: 15,30; 17,45; 20.
• Johann Strauss, regele neîncoronat
al valsului: LUMINA (14 74 16) — 9; 
11; 13,15; 15.30; 17,45; 20, VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Program special pentru copii și 
tineret : DOINA (16 35 38/ — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Tristețea învingătorului : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Noile povești ale Șeherezadei : FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 12; 15; 18, la 
grădină — 20, MELQDIA (11 13 49) — 
9; 11,30; 14,30; 17; 19,15.

teatre

Cronica zilei
La cinematograful „Studio" din 

Capitală s-a desfășurat, luni, gala 
filmului bulgar, organizată cu pri
lejul celei de-a 44-a aniversări a 
victoriei revoluției socialiste — Ziua 
națională a Republicii Populare 
Bulgaria.

La spectacol au participat repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației -Socialiste, Ministerului. A- 
facerilor Externe, Centralei Româ- 
nia_-film. Asociației cineaștilor, alți 
oameni de artă șî cultură, un nu
meros public.

Au fost prezenți Țvetan Dimitrov 
Nikolov, ambasadorul Bulgariei la 
București, șefi de misiuni diploma
tice acreditați in țara noastră.

★
La Centrul Național de Fizică 

București-Măgurele a avut loc o 
conferință internațională cu tema 
„Direcții de dezvoltare in electroni
ca cuantică". Lucrările s-au desfă
șurat sub președinția acad. prpf. Ion 
Ursu.' Comitetul științific al confe
rinței a fost condus de acad. prof. 
A. M. Prohorov (Uniunea Sovietică), 
laureat al premiului Nobel, iar 
Comitetul național de organizare, de 
prof. Marin Ivașcu.

Această manifestare științifică, a 
treia de’ acest gen găzduită de țara 
noastră, la țâre au participat spe
cialiști de reputație mondială, cer
cetători științifici și cadre uni
versitare din numeroase țări, a fost 
Consacrată dezbaterii unor probleme 
de deosebită actualitate din dome
niul laserilor. Comunicările prezen
tate au scos în evidență progrese
le realizate în aplicațiile laserilor în 
domeniul prelucrării diferitelor ma
teriale metalice, semiconductoare, 
dielectrice, în obținerea de materia
le cu proprietăți speciale pentru ce
rințele chimiei, energeticii, comuni
cațiilor. ale prelucrării informației, 
precum și în realizarea de echipa
mente complexe destinate industriei, 
biologiei, medicine! și altor domenii 
de activitate.

(Agerpres)

tv
20,00 Telejurnal.
20,20 Priorități în economie.
20,35 Film artistic (color). „Medalia de 

aur". Producție a studiourilor din 
H.P.D. Coreeană. Premieră TV. 
Cu : Kwak Myong So, Kim Gwang 
Mur», Song Yon Ok. Kim Choi 
Hon, Kong Yong Ryol, Choe Bong 
Sik, Kim Bong Sam, Sim Chun Ok, 
Kiln Totig swr, 'Kirn -Tty on Ok. Re
gia Kim Sang Pyong.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

Actualitatea sportivă
CICLISM. „Turul României" a fost 

ciștigaț de formația primă a țării 
noastre. La individual, locul intîi a 
fost ocupat de Vasile Mitrache 
(România A), care s-a situat și in 
fruntea clasamentului sprinterilor. 
Pe locul prim în clasamentul „că
țărătorilor" : S. Fotev (Bulgaria).

SCRIMA. Campionatul național pe 
echipe la floretă feminin a fost 
ciștigat de formația clubului Steaua, 
în întrecerea individuală pentru 
„Cupa României", pe primul loc s-a 
clasat floretista Reka Lgzăr (Trac
torul Brașov).

FOTBAL • în primul meci din 
turul I al „Cupei U.E.F.A.", echipa 
Victoria București a învins duminică, 
în deplasare, pe Sliema Wanderers 
(Malta) cu 2—0 (1—0). Meciul retur 
va avea loc la București, în ziua de 
6 octombrie • Celelalte cinci partide 
ale etapei a IlI-a s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : F.C. Argeș — 
Universitatea Craiova 5—0, F.C. 
Inter — F.C. Olt 3—1, S.C. Bacău — 
A.S.A. 1—0. La București : Rapid — 
„U“ Cluj-Napoca 2—4 și Sportul stu
dențesc — Flacăra 2—1. Meciurile 
celei de-a IV-a etape sint programate 
duminică, 11 septembrie.

Mesaje de peste hotare cu prilejul marii sărbători naționale a României
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 44-a aniversări a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperialistă din țara dumneavoastră, am onoarea 
ca, in numele poporului angolez, al Comitetului Central al M.P.L.A. — Parti
dul Muncii, al Guvernului Republicii Populare Angola, precum și in numele 
meu, să vă transmit călduroase felicitări dumneavoasiră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, Comitetului Central al Partidului Comunist Român și 
Guvernului Republicii Socialiste România.

Sărbătoarea Zilei naționale a României are loc intr-un moment în care 
in viata politică internațională se produc schimbări importante, dat fiind că 
stabilirea dialogului șl dorința de pace care animă diferite state au contribuit 
la găsirea de soluții pentru zonele de tensiune din lume și la întreprinderea 
de pași semnificativi in direcția păcii și dezarmării.

Acest nou climat politic mondial va permite forțelor Iubitoare de pace 
și progres să-și concentreze eforturile pentru soluționarea problemelor dez
voltării economice și sociale, astfel incit să se realizeze obiectivele fixate și 
să se consolideze cuceririle revoluției socialiste.

Folosesc acest prilej pentru a aduce un înalt elogiu modului consecvent 
în care Republica Socialistă România a promovat întotdeauna ideile de pace 
și progres, precum și sprijinului ferm și constant al poporului român la 
cauza justă a poporului nostru împotriva imperialismului, colonialismului și 
apartheidului, pentru pace, independență și progres social.

Exprim dorința ca solidaritatea existentă între_ partidele^ și guvernele 
noastre, precum și cooperarea politică și economică să poată contribui in 
continuare la întărirea prieteniei, bunăstării sociale și fericirii celor două 
popoare ale noastre.

Vă rog să primiți, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai bune 
urări de sănătate deplină și fericire personală, de progres și prosperitate 
pentru poporul român.

Cu înaltă considerație,

JOSE EDUARDO DOS SANTOS
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 

Președintele Republicii Populare Angola

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului nicaraguan, al Frontului Sandinist de Eliberare Na
țională și al guvernului nostru, îmi face plăcere să vă transmit salutul nos
tru, cu ocazia celei de-a 44-a aniversări a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperialistă a poporului român.

Adresăm urări de fericire poporului român și de dezvoltare continuă a 
națiunii române și ne exprimăm convingerea că legăturile de prietenie și 
solidaritate Intre România și Nicaragua se vor întări tot mai mult.

Cu salutări frățești,
DANIEL ORTEGA SAAVEDRA

Președintele Republicii Nicaragua și coordonator 
al Comisiei Executive a Direcțiunii Naționale 
a Frontului Sandinist de Eliberare Națională

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Aniversarea sărbătorii naționale a țării dumneavoastră îmi oferă plă
cutul prilej de a vă adresa dumneavoastră, precum și poporului prieten 
român, partidului și guvernului dumneavoastră cele mai călduroase felici
tări in ’numele poporului Republicii Capul Verde, al partidului P.A.I.C.V., 
al guvernului, cit si în numele meu personal.

Cu convingerea că legăturile de prietenie și cooperare existente între 
țările noastre vor continua să se dezvolte tot mai mult, în avantajul reciproc 
al popoarelor noastre, vă rog să acceptați urările pe care le adresez pentru 
fericirea dumneavoastră personală și prosperitatea poporului prieten din 
România.

Cu cea mai înaltă și frățească considerație,

• ARISTIDES PEREIRA
Secretar general al Partidului African 

al Independenței din Capul Verde, 
Președintele Republicii Capul Verde

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării eliberării României, vă adresez cele mai bune 
urări de fericire personală și de prosperitate poporului român.

OLAV V
Regele Norvegiei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Sărbătorirea Zilei naționale a României îmi oferă fericitul prilej de a 
vă adresa dumneavoastră și poporului român prieten, în numele guvernului 
și al poporului ruandez unit în cadrul Mișcării Revoluționare Naționale pen
tru Dezvoltare, precum și al meu personal, cele, mai vii și calde felicitări.

Cu această ocazie reafirm dorința mea fierbinte ca excelentele relații de 
prietenie care unesc România și Ruanda să se întărească și să se concreti
zeze tot mai mult printr-o cooperare activă în folosul popoarelor noastre.

Folosesc acest plăcut prilej pentru a vă adresa dumneavoastră cele 
mai bune urări de fericire personală și de prosperitate poporului român.

Cu cea mai înaltă considerație,

JUVENAL HABYARIMANA
Președintele Republicii Ruandeze, 

Președinte — fondator 
al Mișcării Revoluționare Naționale 

pentru Dezvoltare

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 6 septembrie, ora 20 — 9 
septembrie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi răcoroasă, iar cerul variabil, mai mult 
senin în regiunile sud-veștice. Vor că
dea ploi șl sub formă de aversă, pe 
alocuri, în nordul și estul tării și, izo
late, în rest. La munte, la înălțimi

BULETIN RUTIER
INFORMAȚII DE LA INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI 

— DIRECȚIA CIRCULAȚIE
Valorile de vîrf ale circulației ru

tiere din ultimele zile, datorate atît 
transporturilor auto pentru satisfa
cerea nevoilor economiei naționale, 
cit și numeroaselor deplasări auto
mobilistice spre și dinspre litoral, 
stațiunile balneoclimaterice și locu
rile de agrement, impun mai mult 
ca orițînd ca oamenii de la volan, 
toți participanții la traficul rutier 
să adopte o conduită preventivă a- 
decvată acestor împrejurări.

Unii automobiliști efectuează că
lătorii pe distanțe lungi, incercînd 
să străbată într-o singură zi mai 
multe sute de kilometri, expu- 
nîndu-se în felul acesta pericolu
lui de a ațipi la volan. Cu atît mai 
mult, in cazul călătoriilor efectuate 
după lăsarea serii, cînd dificultățile 
pilotării autovehiculelor sporesc con
siderabil și, o dată cu ele. riscurile. 
Pe o șosea din județul Călărași, un 
automobilist pe care nici ora tîrzie — 
era miezul nopții — și nici lunga 
distanță parcursă nu l-au convins să 
oprească pentru a se odihni, nu a ob
servat la timp un autovehicul rămas 
in pană, deși acesta era semnalizat 
corespunzător, și l-a lovit în plin. 
Atît el cit și soția sa au fost grav 
răniți.

Zilnic, oamenii în halate albe sînt 
confruntați cu situații adeseori fără 
ieșire, datorate imprudenței unor 
conducători auto agresivi sau ne
preventivi. în localitatea Grădinari, 
județul Caraș-Severin. un automobi
list a apăsat prea mult pedala de 
accelerație și, atingînd acostamentul 
umed după ploaie, a pierdut contro
lul mașinii, cate s-a răsturnat. Cel 
de la volan și-a pierdut viața. O ca
racteristică a evenimentelor rutiere 

mal mari de 1 500 metri, ploile se pot 
transforma trecător și izolat în lapo- 
viță și ninsoare. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat cu intensificări tre
cătoare în estul țării din sector nordic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 4 și 14 grade, mai scăzute în de
presiunile intramontane pînă la minus 
un grad, minus 2 grade, iar cele 
maxime vor fi cuprinse, în general, 
între 15 și 25 de grade. Pe alocuri, se 
va produce ceață dimineața , iar în 
nordul și centrul țării condițiile meteo
rologice devin favorabile producerii 
brumei către sfîrșitul intervalului.

produse ca urmare a neadaptării vi
tezei la condițiile atmosferice Si de 
drum o constituie violența impactu
lui, cu urmările deosebit de grave 
ce decurg de aici. Un rol important 
în temperarea grabei riscante a unor 
automobiliști îl pot avea ceilalți o- 
cupanți ai mașinii, cei care iși în
credințează viața în mîinile omului 
de la volan. Ei nu trebuie să rămină 
indiferenți la ce se intimplă, la ma
nevrele șoferului, la maniera de pi
lotaj a acestuia. O hotărită luare de 
poziție in sensul prudenței din par
tea membrilor familiei și a celor
lalți pasageri îl poate readuce cu 
ușurință la realitate pe automobilis
tul cuprins de „beția" vitezei, îl 
poate determina să devină precaut, 
contribuind astfel la siguranța călă
toriei.

în curind va începe noul an șco
lar. Luna septembrie marchează o 
prezență mult mai numeroasă a co
piilor în vecinătatea arterelor rutie
re. mai ales în preajma unităților de 
învățămînt, unde aceștia desfășoară 
activități de pregătire a anului șco
lar și exerciții practice, sub îndru
marea directă a cadrelor didactice. 
Este recomandabil să se treacă neîn- 
tîrziat la reamenajarea miniparcuri- 
lor-școală din incinta unităților de 
învățămînt, la reactualizarea colțului 
documentar al circulației în grădini
țe și școli, la reorganizarea activi
tății patrulelor școlare de circulație, 
a cercurilor „Micii bicicliști", la 
exerciții practico-aplicative și alte 
activități de educație rutieră a co
piilor. Părinții sînt chemați să spri
jine mai îndeaproape aceste activi
tăți, menite să formeze și să conso
lideze la copii deprinderi corecte de 
circulație.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a României, doresc să vă transmit, în nume
le meu, al guvernului și poporului Ghanei, cele mai calde felicitări, împreu
nă cu sincere și bune urări dumneavoastră, guvernului și poporului României.

Fie ca anii ce vin să întărească tot mai mult relațiile de strînsă priete
nie dintre cele două națiuni, să consolideze eforturile noastre unite consa
crate promovării păcii și stabilității mondiale.

Locotenent de aviație JERRY JOHN RAWLINGS
Șeful statului,

Președintele Consiliului Național Provizoriu
de Apărare al Republicii Ghana

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

în numele meu, al guvernului și poporului Botswanel, doresc să vă fe
licit călduros cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră.

îmi exprim încrederea că relațiile cordiale existente intre țările noastre 
se vor dezvolta și întări tot mai mult în viitor.

Vă urez dumneavoastră multă sănătate, iar guvernului și poporului Re
publicii Socialiste România pace și prosperitate.

Cu sinceritate,

P. S. MMUSI
Președinte interimar 

al Republicii Botswana

. ‘I ,
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Co

munist Român, președintele Republicii Sociajiste România, i-au mai fost 
trimise telegrame și mesaje de felicitare, cu prilejul celei de-a 44-a ani
versări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă, de către : Hussein El Husseini, președintele Adunării 
Naționale Libaneze ; Abderrahim Bouabid, prim-secretar al Uniunii Socia
liste a Forțelor Populare din Maroc ; Abdeikrim Ghallab, secretar general 
a.i. al Partidului Istiqlal din Maroc ; Marwan Fares, vicepreședinte al 
Partidului Național Social Sirian; Muhammad Sîddique-ul Qadri, președin
tele Congresului Național al Tineretului din Pakistan.

Au adresat, de asemenea, telegrame de felicitare rectorul Universi
tății din Yucatan (Mexic) și conducătorii firmelor „Union Comercial Com- 
pani" și „Allaf și Alwan Trading" din Beirut.

Din țările socialiste
U.R.S.S.

Linie subacvatică de înaltă tensiune
între exploatarea petrolieră con

struită pe estacade de oțel 
„Neftianîe Kamni" și exploatarea 
„23 aprilie", ambele aflate în largul 
Mării Caspice, a fost realizată pri
ma linie subacvatică de înaltă ten
siune din U.R.S.S. Ea este plasată 
la o adincime de peste 100 de me
tri. Noua linie lucrează la tensiu

R.D. GERMANĂ

Preocupări pentru economisirea energiei
Reducerea consumului de energie 

electrică figurează printre sarcinile 
importante ale planului de produc
ție pe acest an al întreprinderilor 
din R. D. Germană. în acest scop 
se are în vedere utilizarea unor 
noi soluții tehnice șl o mai bună 
organizare a procesului de produc
ție. Obiectivul ce trebuie atins în 
1988 în acest domeniu este econo
misirea unei cantități de energie

R.P.D. COREEANĂ

Se extinde construcția de hidrocentrale mici
R.P.D. Coreeană dispune de con

diții favorabile pentru construirea 
de hidrocentrale, fluviile sale trans- 
portind anual 130 miliarde metri 
cubi de apă. Hidrocentralele cu ca
pacități de sute de mii de kW au 
un rol decisiv în aprovizionarea 
economiei cu energie electrică. în 
același timp, se are în vedere con
struirea de noi centrale cu capaci
tate mică și mijlocie, pentru folo
sirea mai eficientă a resurselor 
hidraulice. în ultimii ani, în diferi
te regiuni au fost construite peste 
130 asemenea centrale. Avîndu-se 
în vedere eficienta lor, anul acesta 

nea de 35 kilovolți șl asigură func
ționarea neîntreruptă chiar și pe 
timp de mare furtună a instalații
lor de foraj de pe „insulele" de 
oțel. Acestea nu mai depind acum 
de generatoarele diesel, instalate 
pe platformele respective, care 
consumau foarte mult carburant și 
nu erau sigure în exploatare.

echivalentă cu 17,5 milioane tone 
lignit.

Un exemplu al eficienței efortu
rilor în această direcție îl consti
tuie Combinatul chimic Leuna, 
care, prin reducerea în flecare 
an a consumului de energie cu 4,5 
la sută, a reușit o creștere a pro
ducției cu 37 la sută în perioada 
1980—1987, acțiunea desfășurîn- 
du-se cu succes și în acest an.

a început construcția altor 210 ase
menea unități.

Numeroase centrale mici și mij
locii s-au construit în provincia 
Yangdok, bogată în cursuri de apă 
în pantă și foarte rapide. Potrivit 
estimărilor făcute de cercetători, în 
acest district pot fi construite cen
trale mici și mijlocii cu o capaci
tate de 20 mi; kW. Această expe
riență a fost extinsă în toate re
giunile țării. Se apreciază că hidro
centralele mici și mijlocii pot fi 
construite în 3 500 de puncte dife
rite și că producția lor ar putea 
ajunge la peste 1 miliard kWh 
energie electrică.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERI»
• SUPERCONDUCTIBILITATE.

’ Un centru de cercetare științifică din Ita- 
lia a realizat, în colaborare cu un grup 

i de specialiști din Elveția, un magnet su- 
’ perconductor, capabil să producă cel mai 
i puternic cimp magnetic obținut pină în 
/ prezent în condiții de laborator. Noul mag- 
) net, cu o lungime de un metru, este al- 
1 cătuit dintr-un aliaj de niobiu și titan, ră-
> cit cu heliu lichid la temperatura de mi- 
( nus 271 grade Celsius, respectiv la numai 
i două grade peste zero absolut. Grație fe-
> nomenului superconductibilității, magnetul 
ț poate transporta curenți electrici cu in- 
i tensități de mii de ori mai mari decît cele 
/ tolerate de magneții obișnuiți. Noua reali- 
j zare va fi folosită, intre altele, la efec- 
i tuarea unor experiențe care să ofere date 

inedite în legătură cu structura protoni
lor.

• MATERIALE SUPERIOARE 
FABRICATE DIN... NISIP. Specia
liștii Institutului de cabluri și semicon
ductor! de pe lingă Academia de științe a 
R.P. Bulgaria au inițiat realizarea la o 
întreprindere din Sevlievo a unor cabluri 
din fibre optice, care transportă informația 
cu ajutorul semnalelor luminoase. Ca urma
re a faptului că firul transmițător de infor
mație nu mai este confecționat din cupru 
ori din aluminiu, se pot realiza de o sută 
de ori mai multe convorbiri telefonice decît 
prin fire metalice tradiționale. Totodată, 
s-a redus cu 20 la sută gabaritul cablului, 
greutatea a 500 de metri de asemenea con

ductor fiind de numai 25 kg, în timp ce 
un cablu coaxial de aceeași lungime cîntă- 
rește o jumătate de tonă. Nisipul este ma
teria primă utilizată pentru realizarea aces
tor fibre optice cu largă aplicabilitate în 
tehnica de calcul, telecomunicații și în 
multe alte domenii.

• CU CONCURSUL BACTE
RIILOR. Cercetători din cadrul Acade
miei de științe agricole din Beijing au ex
perimentat cu succes un tip de bacterii 
fixatoare de azot care contribuie la sporirea 
recoltelor 1a hectar. Bacteriile au fost 
testate în întreaga Chină pe un număr de 
48 de categorii de culturi însumînd o su
prafață de 3,3 milioane de hectare. Anul 
trecut, sporul de recoltă obținut prin folosi
rea acestei metode a fost între 10 și 32 la 

sută. Pentru anul în curs se prevede extin
derea noului procedeu pe terenurile culti
vate, în principal, cu orez, grîu, porumb, 
cartofi, bumbac, soia, sfeclă, diverse legume 
și fructe. Modul de administrare este 
simplu și eficient, constînd în tratarea 
anticipată a semințelor viitoarei culturi, 
fie în imprăștierea bacteriilor pe tinerele 
lanuri, livezi sau alte plantații.
• METEOROLOGIE AUTO

MATIZATĂ ? De curind, la Tokio a in
trat în funcțiune un sistem automatizat 
pentru măsurarea precipitațiilor atmosfe
rice. Acesta cuprinde o rețea de stații radar 
care supraveghează precipitațiile din zona 
capitalei nipone, împărțită în pătrate cu 
suprafața de 2,5 kmp. La fiecare 150 de 
secunde, datele transmise de radaruri sînt 

prelucrate cu ajutorul unor calculatoare, 
care emit prin intermediul imprimantelor, 
cu care sint dotate, imaginea grafică a can
tității de precipitații din diferitele cartiere 
ale metropolei. După opinia meteorologilor, 
noul sistem automatizat va oferi posibili
tatea prevenirii unor avarii care s-ar putea 
produce ca urmare a inundațiilor datorate 
precipitațiilor excesive.

• CĂRBUNE FERTIL. Oameni de 
știința din U.R.S.S. au reușit să identifi
ce o specie de bacterii necunoscută pînă 
în prezent, care descompun cărbunele de 
calitate inferioară, transformîndu-1 intr-un 
interval relativ scurt în pămint in care se 
dezvoltă foarte bine cele mai diferite cul
turi agricole. Descoperirea prezintă o im
portanță deosebită mai ales pentru zone
le siberiene, unde se exploatează într-un 

ritm intens mari zăcăminte de cărbune și 
unde rămîn imense cantități de rocă avînd 
un conținut redus de cărbune, ce nu pot 
fi utilizate in alte scopuri.

• OCHELARII - INUTILI ? Un 
pas important pe calea corectării definiti
ve, prin mijloace artificiale, a deficiențe
lor de vedere au întreprins specialiști din 
cadrul unui laborator de cercetări din statul 
Ohio, S.U.A, Ei au reușit să confecționeze 
un nou tip de lentile de contact bifocale 
aflate în prezent în stadiu experimental. 
Potrivit specialiștilor, purtătorii acestor 
lentile se vor putea dispensa complet de 
ochelari. Se apreciază că recenta realizare 
este, practic, prima tentativă reușită pe 
calea elaborării unor noi mijloace de corec
tare a vederii ce vor îmbina rezultatele cer
cetărilor tehnologice și biologice. •

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII ■I
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DEZARMAREA - NĂZUINȚA
->

TUTUROR POPOARELOR

ORIENTUL MIJLOCIU

în favoarea unui coridor denuclearizat 
în Europa centrală

BONN (Agerpres). — în localita
tea vest-germană Waiblingen (lan
dul Baden Wiirttemberg) a fost or
ganizată o dezbatere pe tema „Crea
rea unui coridor denuclearizat în 
Europa centrală". Participantii Ia a- 
ceastă manifestare, desfășurată sub 
egida Uniunii Sindicatelor Vest-

Germane (D.G.B.), au subliniat im
portanța realizării unor măsuri de 
creștere a încrederii. A fost evi
dențiat, de asemenea, în cadrul dez
baterii, faptul că înarmările consti
tuie nu consecința, ci cauza tensiu
nilor.

Pentru preîntîmpinarea proliferării 
armelor nucleare

WASHINGTON (Agerpres). — 
Organizația obștească americană 
„World Referendum Association" a 
lansat un apel in favoarea desfășu
rării unui referendum pe plan mon
dial privind viitorul armelor nuclea
re. Preîntîmpinarea proliferării ar
melor nucleare, asigurarea păcii la 
dimensiunea Terrei pot fi realiza
te numai în urma unor acțiuni de 
amploare globală, consideră membrii

organizației. Voința întregii umani
tăți, exprimată în cadrul referen
dumului, va avea o semnificație nu 
numai simbolică, dar și reală. Ce
rerea miliardelor de locuitori ai Pă- 
mînțului nu va putea fi ignorată de 
nici un guvern, de nici o țară pro
ducătoare de armamente nucleare — 
se arată în declarația organizației, 
dată publicității la New York.

Reglementarea oricărui conflict 
prin tratative

LOME (Agerpres). — Statele mem
bre ale Comunității Economice a 
Statelor Vest-Africane (ECOWAS) 
acționează pentru a trăi într-un 
climat pașnic și pentru mobilizarea 
tuturor energiilor umane și mate
riale în vederea accelerării dezvol
tării economice — a declarat, la 
Lome, ministrul de externe din 
Togo, Ayaovi Adodo. El a prezidat

o reuniune a ECOWAS, la. care 
participanții au abordat probleme 
privind întărirea conlucrării pe 
multiple planuri, reglementarea ori
căror litigii prin negocieri și preve
nirea oricărui fel de conflict.

Din ECOWAS fac parte 15 state 
africane situate în vestul continen
tului.

Reuniunea pregătitoare a conferinței ministeriale 
a țărilor membre ale mișcării de nealiniere

NICOSIA 5 (Agerpres). — La 
Nicosia au început luni lucrările 
reuniunii pregătitoare a conferinței 
ministeriale a țărilor membre ale 
mișcării de nealiniere, care va avea 
loc, tot lă Nicosia, în perioada 7—10 
sepțembrie. Participă peste 90 de 
delegații, dintre care circa 70 sînt 
conduse de miniștri de externe. La 
reuniune participă, de asemenea, 
reprezentanți ai, unor mișcări de 
eliberare, observatori și invitați.

După cum informează agenția 
Taniug, pe agenda reuniunii sînt 
înscrise probleme majore ale situa
ției politice și economice, între care 
stările conflictuale din diferite re
giuni ale lumii, lupta pentru dezar
mare și destindere, rolul mișcării de 
nealiniere în acest context. Totoda
tă, participanții vor stabili data și 
locul de desfășurare ale viitoarei 
reuniuni la nivel înalt a mișcării de 
nealiniere.

0 nouă serie de convorbiri cvadripartite cu privire 
la situația din sudul Africii

BRAZZAVILLE 5 (Agerpres). — O 
nouă serie de convorbiri cvadripar- 
ti'te cu privire la situația din sudul 
Africii va avea loc la 6 septembrie, 
la Brazzaville — au anunțat surse 
oficiale congoleze. La aceste convor
biri, care vor dura trei zile, participă 
delegații din Angola, Africa de Sud, 
Cuba și S.U.A.

LUANDA 5 (Agerpres). — Organi
zația Națiunilor Unite intenționează 
să treacă la implementarea Rezolu
ției 435 a Consiliului de Securitate 
al O.N.U. privind acordarea inde
pendenței Namibiei la 1 noiembrie 
1988 — a declarat, la Luanda, comi-

sarul O.N.U. pentru Namibia. Bent 
Carlsson. Traducerea în viață a re- 

■zoluției — a arătat el — depinde de 
rezultatele negocierilor cvadripartite 
între Angola, R.S.A., Cuba și S.U.A. 
privind reglementarea situației din 
sud-vestul Africii.

GENEVA 5 (Agerpres). — Subco
misia O.N.U. împotriva discriminării 
rasiale si-a îrichejat lucrările la Ge
neva. între rezoluțiile adoptate se 
numără cele prin care sînt condam
nate practicile regimului de apart
heid de la Pretoria împotriva popu
lației din Africa de Sud și Namibia.

• Consultări înterarabe • Noi ciocniri între palestinieni și 
trupele de ocupație israeliene în Cisiordania și Gaza

AMMAN 5 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei a revenit la 
Ammaii, încheindu-și vizita efec
tuată în Egipt. în cadrul convorbi
rilor cu președintele egiptean. Hosni 
Mubarak, au fost examinate ulti
mele evoluții ale situației din Orien
tul Mijlociu și aspecte ale relații
lor bilaterale.

DAMASC 5 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez al Assad, l-a 
primit pe primul-ministru al Repu
blicii Arabe Yemen, Abdul Aziz 
Abdul Ghani, aflat în vizită oficia
lă la Damasc. întrevederea a prile
juit examinarea ansamblului relații
lor bilaterale, precum și a ultime
lor evoluții survenite în situația din 
Orientul Mijlociu și în lumea arabă, 
notează agenția KUNA.

Noi ciocniri au fost semnalate, în 
ultimele 24 de ore, între palestinieni 
și trupele de ocupație ale Israelului, 
în Cisiordania și Gaza. După cum 
informează agenția M.E.N.A., care 
citează surse locale, patrulele is- 
raeliene au deschis focul împotriva 
demonstranților. Cele mai puternice 
incidente au avut loc în zonele ta
berelor de refugiați palestinieni. Mai 
multe persoane au fost rănite.

De asemenea, situația se menține 
încordată în partea de est a Ieru
salimului, unde s-au semnalat noi 
incidente între palestinieni și mili
tari israelieni. Autoritățile israeliene, 
în pofida arestărilor operate, nu au 
reușit să restabilească atmosfera 
de calm. (Agerpres)

Tîrgul internațional

de la Leipzig

Pavilionul României 
vizitat de tovarășul 

Erich Honecker

BEIRUT (Agerpres). — Emirul 
Qatarului, șeicul Khalifa Bin Hamad 
Al-Thani, a reafirmat sprijinul ță
rii sale față de cauza palestiniană 
și crearea unui stat palestinian inde
pendent.

într-un interviu acordat revistei 
libaneze „Al Ousbou Al-Arabi“, 
emirul qatarez a exprimat, între, al
tele, speranța că se ■ va ajunge la 
o soluționare globală a conflictului 
iraniano-irakian.

BEIRUT 5 (Agerpres). — Așa-nu- 
mita Armată a Libanului de Sud 
(A.L.S.), creată de Israel, a bom
bardat mai multe sate situate în 
sectorul central, unde se bănuiește 
că există concentrații ale luptători
lor din rezistența libaneză — trans
mite agenția M.E.N.A. Bombarda
mentele s-au soldat cu pagube 
materiale. De asemenea, autoritățile 
israeliene de ocupație din sudul Li
banului și-au întărit dispozitivele de 
lup.tă, în special în zonele de fron
tieră.

BERLIN 5 (Agerpres). — La 
Leipzig a fost inaugurată ediția 

. de toamnă a Tirgului interna
țional.

Pavilionul României a fost vi
zitat de tovarășul Erich Honec
ker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R. D. Germane, 
împreună cu alți membri ai con
ducerii de partid și de stat. 
Oaspeții au fost întîmpinați la 
sosire de loan Ungur, ministrul 
comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale.

In timpul vizitei, au fost fă
cute aprecieri pozitive cu pri
vire la colaborarea economică 
dintre România și R.D. Germa
nă, precum și față de produsele 
prezentate și s-a subliniat că 
participarea României la actuala 
ediție a tirgului va contribui la 
dezvoltarea în continuare a co
operării economice și a schim
burilor -bilaterale.

NAIROBI (Agerpres). — Pre
ședintele Tanzaniei, Aii Hassan 
Mwinyi, a lansat țărilor din estul 
Africii un apel la intensificarea co
operării în domeniile comerțului și 
cercetării agricole pentru a putea 
înlătura dificultățile cu care se con
fruntă agricultura și zootehnia din 
aceste state — informează agenția 
I.P.S. într-o alocuțiune rostită cu 
prilejul unei vizite efectuate în o-

rașul-port kenyan Mombasa, el a 
subliniat necesitatea ca activitatea 
de cercetare să vină în sprijinul sec
torului agricol prin crearea de so
iuri rezistente la secetă, pentru a 
combate maladiile ce afectează plan
tele și șeptelul. Șeful statului tan- 
zanian s-a pronunțat, totodată, în 
favoarea întăririi cooperării și ex
tinderii relațiilor comerciale între 
țara sa și Kenya.

America Centrală

ATENA

SAN SALVADOR 5 (Agerpres). — 
în capitala Salvadorului s-au înche
iat lucrările unei „adunări publice", 
la care au luat parte reprezentanți 
a 63 de organizații politice, sindicale, 
universitare și sociale salvadoriene. 
Dezbaterile au fost consacrate de
gajării unor propuneri vizînd solu
ționarea crizei interne. Participan
tii au semnat un document final în 
care se pronunță pentru\O rezolvare 
politică a conflictului salvadorian, 
cerînd guvernului și forțelor insur
gente să pună capăt imediat ostili-

tăților și să reia dialogul pe această 
temă.

Documentul aprobat urmează să 
fie remis guvernului salvadorian. 
armatei, partidelor politice, precum 
și Frontului Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională și Frontului De
mocratic Revoluționar, transmite 
agenția EFE.

ECUADOR : Creșterea rolului statului 
în economia națională

LONDRA 5 (Agerpres). — Săptă
mânalul britanic „Observer" rela
tează că în zona de frontieră a Na
mibiei cu Angola se semnalează noi 
și ample concentrări de efective 
militare sud-africane. Spre regiu
nea de nord a Namibiei continuă 
să se îndrepte numeroase convoaie 
de echipament militar, iar pe aero
portul namibian Rundu, amenajat 
pentru primirea bombardierelor 
grele,, au fost identificate avioane 
militare camuflate. De asemenea.

relevă săptăminalul britanic, mai 
multe avioane ale R.S.A. au trecut 
in Angola pentru a parașuta echi
pament de luptă și provizii grupări
lor antiguvernamentale Unita. Pe 
de altă parte — scrie „Observer", 
citat de agenția A.D.N. — in zona 
portului Walvis Bag, Africa de Sud 
desfășoară cele mai mari manevre 
militare navale de pină acum, care 
includ folosirea navelor culegătoare 
de mine.

/

ATENA 5 (Agerpres). — La Ate
na a început, luni, cea de-a zecea 
rundă de negocieri, eleno-americane, 
consacrate viitorului statut al baze
lor militare ale S.U.A. pe teritoriul 
Greciei. Tratatul privind colaborarea 
în domeniul economic și al apărării 
între Grecia și S.U.A,,. în te
meiul căruia au fost amplasa
te bazele americane, expiră la 
sfîrșitul acestui an. Prima run
dă a acestor negocieri s-a desfă
șurat în noiembrie 1987, dar părțile 
nu au reușit pină în prezent să 
ajungă la un acord. Dacă pină la 31 
decembrie 1988 părțile nu șe pun de 
acord asupra reînnoirii acordului, 
Statele Unite vor fi nevoite să eva
cueze bazele lor militare de pe te-

Problemele datoriei externe 
și cooperarea regională 

principalele subiecte 
pe agenda Consiliului 

Latino-American
CARACAS 5 (Agerpres). — Pro

blemele datoriei externe a țărilor 
Americii Latine, comerțului și 
cooperării regionale constituie prin
cipalele subiecte pe agenda Consi
liului Latino-American, organul su
prem de decizie al S.E.L.A. (Siste
mul Economic Latino-American), ale 
cărui lucrări vor începe la 14 sep
tembrie, la Caracas — informează 
agenția Prensa Latina.

Sesiunea Consiliului Latino-Ame
rican se va desfășura : în două eta
pe : la nivel tehnic, în intervalul 
14—16 septembrie, și la nivel minis
terial, în zilele de 19 și 20, cu parti
ciparea miniștrilor de externe și ai 
economiei din cele 26 de state mem
bre ale S.E.L.A.

Consiliul va analiza, de asemenea, 
situația economică a Americii Lati
ne în contextul evoluțiilor econo
miei mondiale.

LA PAZ 5 (Agerpres). — Datoria 
externă a Boliviei a ajuns la apro
ximativ 3 900 000 000 de dolari, la 
finele lunii august, a anunțat minis
trul bolivian de finanțe, Ramiro Ca- 
bezas — transmite agenția Prensa 
Latina. El s-a pronunțat pentru con
diții noi de rambursare a datoriei 
externe, precizînd că o delegație gu
vernamentală boliviană va pleca la 
Viena să negocieze aspecte legate de 
aceasta.

ritoriul elen în termen de 17 luni, 
transmite agenția T.A.S.S.

Purtătorul de cuvînt al, guvernului 
grec a relevat că, în eventualitatea 
ajungerii la un acord, guvernul' grec 
îl va supune aprobării prin referen
dum național. .

r
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QUITO 5 (Agerpres). — Președin
tele Ecuadorului, Rodrigo Borja, a 
propus centralelor sindicale ale oa
menilor muncii ecuadorieni un dia
log consacrat găsirii căilor de de
pășire a dificultăților social-econo- 
mice naționale, transmite agenția 
Prensa Latina. într-o declarație fă-

. cută la Cuenca, șeful statului ecua- 
dorian a subliniat hotărirea noilor 

: autorități guvernamentale de a acțio
na în direcția creșterii rolului sta
tului in economia națională și creă
rii condițiilor pentru depășirea ac
tualelor dificultăți, care grevează 
nivelul de trai al populației.

MANAGUA (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Managua, mi
nistrul nicaraguan al apărării, 
Huberto Ortega Saavedra, a preci
zat că guvernul sandinist nu poa
te accepta condițiile pe care încear
că să le impună forțele „contras" 
pentru reluarea dialogului privind 
realizarea unei încetări definitive a 
focului în țară — transmite agen
ția Prensa Latina. El a reafirmat că 
negocierile cu forțele „contras" tre
buie să se desfășoare la Managua, 
cu participarea delegației guverna
mentale în componența sa de la ne
gocierile anterioare.

Antisandiniștii solicită includerea 
în delegația sandinistă și a unor 
ganizații politice de opoziție 
țară.
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CONVORBIRI CHINO—CEHO-
, SLOVACE. Președintele R.S. Ce
hoslovace, Gustav _Husak, aflat in 
vizită oficială în 
avut întrevederi 
secretar general 
Chinez, Li Peng, 
liului de Stat al 
cu vicepremierul 
ducătorii celor două țări au pro
cedat la un schimb de vederi a- 
supra programelor economice apli
cate în China și Cehoslovacia, e- 
vidențiindu-se necesitatea ba mă
surile adoptate să corespundă con
dițiilor concrete din fiecare țară. 
Au fost, de asemenea, discutate 
perspectivele dezvoltării relațiilor 
prietenești de cooperare dintre cele 
două țări, partide și popoare, un 
accent deosebit fiind pus pe extin
derea schimburilor comerciale 
laterale.

R.P. Chineză, a 
cu Zhao Ziyang, 
al C.C. al P.C. 
premierul Consi-
R.P. Chineze, și 
Yao Yilin. Con-

bi-

LA PHENIAN s-au încheiat 
crările Congresului Național 
Eroilor, organizat în întîmpinarea 
aniversării a. 40 de ani de la înte
meierea R.P.D. Coreene. Partici
pantii au adoptat un apel, adresat 
întregului popor, pentru sporirea 
eforturilor în direcția îndeplinirii 
exemplare a obiectivelor construc
ției socialiste, pentru reunificarea 
pașnică a patriei.

lu
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PREȘEDINTELE PREZIDIULUI 
R.S.F. IUGOSLAVIA, Raif Dizda- 
revici. l-a primit pe ministrul de 
externe al Indoneziei, Aii Atalas. 
Au fost abordate căile și modali
tățile de .extindere a relațiilor din
tre cele două țări, îndeosebi în 
domeniul economic. De asemenea,

.■ ;.i

în cursul întrevederii au fost dis
cutate schimbările intervenite în 
ultima perioadă în viața interna
țională în favoarea dialogului și 
păcii. Totodată, ministrul indone
zian s-a întîlnit cu Budimir Lon- 
cear, secretar federal pentru afa
cerile externe.

LA ULAN BATOR s-au încheiat 
convorbirile oficiale dintre Jambin 
Batmunh, secretar general al C.C. 
al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al R.P. 
Mongole, și Kaysone Phomvihane, 
secretar general al C.C. al Parti
dului Popular Revoluționar Lao
țian, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D.P. Laos. Au fost 
abordate probleme privind coope
rarea bilaterală pe multiple pla
nuri, precum și aspecte de interes 
comun ale situației internaționale, 
referitoare, în primul rîhd, la mo
dalitățile de asigurare a păcii și 
securității în Asia și Pacific.

SESIUNE. La Beijing s-au în
cheiat, luni, lucrările sesiunii Co
mitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Poporului Chinez — 
relatează agenția China Nouă. în 
cadrul sesiunii au fost adoptate o 
serie de legi cu privire la regle
mentarea domeniului penal al 
dreptului.

CONFERINȚĂ. La Tokio au în
ceput luni lucrările unei conferințe 
pentru a dezbate probleme legate 
de reabilitarea și îmbunătățirea 
asigurărilor sociale in favoarea 
persoanelor handicapate. Participă

circa 2 000 de cercetători și specia
liști în domeniul sănătății și asi
gurărilor sociale din 90 de țări. 
Organizatorii conferinței sînt de 
părere că numărul persoanelor 
handicapate din lume este estimat 
la 450 milioane, reprezentând deci 
10 la sută din populația mondială.

LA DtîSSELDORF s-au încheiat 
lucrările plenarei conducerii Parti
dului Comunist German. Au fost 
examinate probleme actuale ale 
luptei pentru pace, dezarmare, pro
gres social, precum și stadiul pre
gătirilor pentru cel de-al XI-lea 
Congres al partidului, ce va avea 
loc la începutul anului viitor.

PRIMUL-MINISTRU AL INDIEI, 
Rajiv Gandhi, l-a primit pe mi
nistrul afgan al afacerilor externe, 
Abdul Wakil, aflat într-o vizită la 
New Delhi. Au fost examinate pro
bleme legate de viitoarea conferin
ță a miniștrilor de externe din 
țările nealiniate, programată să se 
desfășoare în capitala Ciprului — 
Nicosia.

TOXICOMANIA A CAPATAT 
PROPORȚII ÎNGRIJORĂTOARE 
IN BERLINUL OCCIDENTAL, unde 
pot fi întilniți și elevi de 11 ani 
consumatori de hașiș — a declarat 
Siegfried Draeger, reprezentant al 
unei organizații de ajutorare a co
piilor din cartierul vest-berlinez 
Spandau. In acest cartier, de la 
mijlocul anului 1987 pină in iunie 
a.c., poliția a surprins 92 de cazuri 
de comerț ilicit cu droguri. Dacă in 
cursul anului trecut, în Berlinul 
Occidental s-au înregistrat 41 de 
victime ale toxicomaniei, in primele 
opt luni ale acestui an numărul lor 
a fost de 50.

PROMULGAREA NOII CONSTI
TUȚII A BRAZILIEI, elaborată 
de Adunarea Națională Constituan
tă,, ce fusese anunțată anterior

pentru luna septembrie, va avea 
loc la 5 octombrie, in baza unei 
hotărîri a președintelui adunării, 
deputatul Ulisses Guimaraes.

SITUAȚIA DIN SUDAN, ca ur
mare a unor prelungite inundații, 
continuă să fie dificilă. Cea mai 
afectată zonă este cea a capitalei, 
Khartum, unde apele Nilului au 
cunoscut cele mai înalte cote de 
creștere din ultimii 50 de ani. Pină 
acum, zeci de oameni au pierit 
înecați, alte sute sînt dați dispăruți 
și milioane de persoane au rămas 
fără adăpost.

ALEGERE. în cadrul conferinței 
anuale a Partidului Laburist din 
Noua Zeelândă (de guvernămînt), 
Ruth Dyson a fost aleasă președin
te al partidului, această funcție 
fiind deținută pină in prezent de 
Res Jones.

URAGANELE „DEBBY" ȘI 
„CRISTINA" AU AFECTAT ÎN
TINSE REGIUNI DIN MEXIC, s-a 
anunțat oficial in capitala acestei 
țări. Peste 40 de oameni și-au pier
dut viața in zonele calamitate. Zeci 
de mii de persoane au fost eva
cuate sau amenințate de inunda
țiile provocate de ploile torențiale 
ce au însoțit aceste două fenomene 
meteorologice.

LUNA ACEASTA, PLANETA 
MARTE SE VA AFLA LA APRO
XIMATIV 36 MILIOANE MILE 
DE PAMINT, cea mai apropiată 
distanță din ultimii 17 ani. Data la 
care „planeta roșie" va fi la cea 
mai mică distanță de Terra este 22 
septembrie, dar ea va putea fi 
observată cel mai bine in următoa
rele nopți — a declarat profesorul 
Norman Warns, de la un observator 
din Chicago. Cu ajutorul unor tele- 
scoape puternice, astronomii vor 
putea observa și studia detalii ale 
reliefului planetei.
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Cînd omenirea plătește din greu pentru agravarea 
propriilor condiții de existență...

Unul din obiectivele fundamenta
le ale întregii politici externe pro
movate cu consecvență de Româ
nia socialistă, ele președintele 
Nicolae Ceaușescu îl reprezintă stă
vilirea cursei înarmărilor și înfăp
tuirea dezarmării, în primul rînd a 
dezarmării nucleare, apărarea drep
tului suprem al popoarelor, al oame
nilor la existență liberă și indepen
dentă, la viață și pace. Pornind toc
mai de la faptul că, în prezent, prin 
dimensiunile și implicațiile sale, 
cursa înarnlărilor afectează, deopo
trivă, toate popoarele, pune în joc 
soarta întregii umanități, țara noas
tră a susținut și susține in perma
nență necesitatea ca toate statele, 
indiferent de mărime sau orînduire 
socială, să-și facă auzit glasul, să-și 
intensifice eforturile și acțiunile în
dreptate spre oprirea cursei înarmă
rilor, spre realizarea dezarmării. în 
spiritul acestei cerințe, România se 
pronunță pentru extinderea cadrului 
da dezbatere, în condiții de deplină 
egalitate, a acestor probleme de vi
tală însemnătate, ca expresie a unei 
îndatoriri de prim ordin a tuturor 
statelor lumii.

Necesitatea intensificării eforturi
lor la scară mondială pentru înfăp
tuirea dezarmării apare și mai preg
nant în evidență în lumina noului 
raport al O.N.U. privind consecințe
le economice și sociale ale cursei 
înarmărilor și efectele ei profund 
dăunătoare asupra păcii și securită
ții în lume.

Așa cum este cunoscut, în repetate 
rînduri secretarul general al parti
dului nostru a subliniat necesitatea 
ca popoarele să fie corect infor
mate asupra tuturor probleme
lor majore ale vieții politice ; po
poarelor trebuie să li se spună des
chis și cinstit adevărul, să nu li se 
ascundă marile pericole pe care le 
prezintă pentru întreaga umanitate 
competiția vertiginoasă și absurdă a 
înarmărilor și a cheltuielilor militare.

Raportul amintit consacră un ca
pitol distinct înarmărilor convențio
nale, industriei de armament și co
merțului cu arme (Un prim articol 
consacrat raportului a fost publicat 
în „Scînțeia" într-un număr anterior).

Armele clasice sau convenționale, 
așa cum se menționează în raport, 
absorb cea mai mare parte din chel
tuielile militare mondiale. Și aceasta 
se datorează faptului că, chiar și în 
statele care dețin armament nuclear, 
armele clasice reprezintă circa 80 la 
sută din totalul cheltuielilor militare. 
De altfel, nu poate fi trecut cu ve
derea nici faptul că toate războaiele 
locale care au avut loc după cel de-al 
doilea război mondial — peste 150 — 
s-au dus cu arme clasice și că ele au 
provocat, potrivit unor estimări, mai 
mult de 20 de milioane de victime.

Evidențiind că pentru reducerea 
poverii economice pe care o repre
zintă cheltuielile militare este nece

Pe marginea noului raport al O.N.U. privind consecințele economice și 
sociale ale cursei înarmărilor

sar să se treacă la limitarea forțelor 
clasice, inclusiv a perfecționării lor 
din punct de vedere calitativ, rapor
tul se oprește la importanța măsuri
lor regionale, verificabile și reciproc 
acceptabile, reducerile urmînd să 
aibă în vedere efectivele, armamen
tele și cheltuielile militare. în 
Europa, o serie de acțiuni și de
mersuri au fost întreprinse în scopul 
reducerii efectivelor celor două alian
țe militare și pentru a se corțveni o 
serie de măsuri de încredere și secu
ritate, destinate să întărească stabili
tatea și să creeze condițiile în ve
derea unei limitări a armelor • cla
sice, chimice și nucleare. în ce pri
vește măsurile de încredere și secu
ritate, progrese sensibile, au fost în
făptuite prin procesul de aplicare a 
prevederilor Actului final al. Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa, din 1975, și ale documen
tului final al primei faze a Confe
rinței pentru măsuri de încredere și 
securitate și pentru dezarmare îp Eu
ropa, adoptat la Stockholm în sep
tembrie 1986. De o deosebită impor
tanță în acest sens sînt și măsurile 
cu caracter unilateral cum este 

inițiativa României, care, încă din 
1986, a hotărit, printr-un referendum 
național, reducerea cu 5 la sută a 
efectivelor, armamentelor și chel
tuielilor militare.

îndeosebi în ultimii doi ani a de
venit evident că limitarea forțelor 
clasice ale celor două mari alianțe 
militare este de o stringentă ac
tualitate și că cele două părți trebuie 
să ia in considerare continuarea ne
gocierilor într-un cadru larg, cum ar 
fi o conferință europeană pentru 
dezarmare convențională. Această 
problemă constituie în prezent 
obiectul consultărilor ce se desfă
șoară la Viena între membrii celor 
două alianțe militare, paralel cu lu

crările reuniunii general-europene.
Raportul se ocupă in continuare de 

cheltuielile dedicate cercetării-dez- 
voltării militare, relevînd că aplica
țiile militare ale progresului tehnic 
constituie „inima" cursei înarmărilor, 
indiferent că este vorba de domeniul 
nuclear sau de cel clasic. Cheltuielile 
mondiale de cercetare-dezvoltare mi
litară s-au ridicat în 1980 la mai 
mult de 35 miliarde dolari. în pre
țuri curente, adică circa un sfert din 
totalul sumelor consacrate cercetării- 
dezvoltării în lume. în termeni reali, 
acestea au crescut mai rapid între 
1980—1984 decît cheltuielile militare 
globale. Se estimează că, în 1985, 
cheltuielile mondiale de cercetare- 
dezvoltare militară au atins circa 
80 de miliarde de dolari. Cercetarea- 
dezvoltarea militară este limitată la 
un număr foarte restrîns de țări. Ra
portul apreciază că șase țări dețin 
circa 90 la sută din cheltuielile mon
diale de cercetare-dezvoltare mi
litară.

Cercetarea-dezvoltarea militară de
termină o cerere crescîndă de resur
se, atît financiare, cit și umane, 1 
de specialiști cu un grad din 
cele mai înalte de pregătire științifi

că, ceea ce a permis crearea unor sis
teme de arme tot mai complexe. în 
loc de a conta pe arme izolate, for
țele armate ale marilor puteri depind 
în prezent de sisteme complexe sau 
„familii de arme", care sînt înze
strate cu mijloace de comunicație și 
de control electronic. în acest fel 
intervenția omului poate fi mult 
restrînsă sau chiar eliminată, deci
ziile operaționale putînd fi luate 
rapid de ordinatoare, ceea ce spo
rește riscul unui război declanșat 
prin accident sau eroare de calcul. 
Raportul arată că programul de cer
cetare al Statelor Unite, cunoscut 
sub numele de „Inițiativa de apăra
re strategică", ilustrează noile tendin

țe carp se manifestă la „vîrful" aces
tui sistem.

în ce privește comerțul cu arme, 
raportul relevă că, deși este practic 
impbsibil să se măsoare cu exactitate 
amploarea acestuia, după unele es
timări se poate aprecia că valoarea 
transferului de arme între țările in
dustrializate și cele în curs de-dez
voltare s-a ridicat în 1986 la 29,2 mi
liarde de dolari. în perioada 1981— 
1985, circa două treimi din transfe
rurile de arme în lume au fost des
tinate țărilor în curs de dezvoltare 
atrase în „vîrtejul" cursei înarmări
lor — cu alte cuvinte acestea iiro- 
sindu-și resursele re'strînse pe- arme, 
în detrimentul marilor nevoi în do
meniul progresului civil.

în încheierea capitolului dedicat'di- 
namicii cursei înarmărilor, autorii 
studiului relevă că, sub diversele sale 
aspecte, cursa înarmărilor rămîne un 
fenomen mondial, iar dimensiunea sa 
nucleară continuă să constituie dea 
mai gravă amenințare pentru întrea
ga civilizație. în general, se poate 
afirma că aceasta reprezintă un ob
stacol puternic în fața eforturilor de 
pace și cooperare in lume, a întăririi 

securității și ameliorării condițiilor 
de viață in toate țările.

Noua analiză a cursei înarmărilor, 
subliniază raportul, conduce la con
cluzia că aceasta a atins probabil 
punctul său culminant și că, din 
punctul de vedere al armelor nu
cleare — în ciuda faptului că ele își 
păstrează încă întreaga putere dis
tructivă — o fază de lentă decelera- 
ție a început. Acest fapt este atestat 
de încheierea tratatului între S.U.A. 
și U.R.S.S. privind eliminarea rache
telor nucleare cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune, precum și 
de negocierile bilaterale aflate în 
curs de desfășurare în vederea în
cheierii unui acord de reducere cu 
50 la sută a armelor nucleare stra
tegice.

în mod realist, autorii studiului 
evidențiază că probleme cruciale nu 
și-au găsit încă soluționare, cum sini, 
în special, riscul unei proliferări nu
cleare „pe orizontală" și conti
nuarea experiențelor nucleare. în 
ce privește incidența altor as
pecte ale cursei înarmărilor — 
progresul tehnicilor militare și, 
prin urmare. perfecționarea ar
mamentului ; intensificarea și pre
lungirea conflictelor armate regio
nale ; recurgerea la arme chimice ; 
creșterea costurilor și proliferarea 
armelor convenționale din ce în ce 
mai perfecționate și distructive ; 
orientarea către un uriaș efort de 
cercetare-dezvoltare militară ; conse
cințele nefaste asupra creșterii eco
nomice: și poverilor datoriei externe, 
asupra dezvoltării sociale ; noua con
figurație a comerțului cu arme — nici 
o ameliorare notabilă n-a fost sem
nalată.

Toate acestea pun și mai mult în 
lumină imperativul subliniat în per
manență de România, de președin
tele Nicolae Ceaușescu, al intensifi
cării eforturilor tuturor statelor, al 
tuturor popoarelor pentru oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare nucleară și clasică, pen
tru reducerea cheltuielilor militare și 
orientarea sumelor astfel economisite 
spre asigurarea progresului și bu
năstării tuturor națiunilor.

Radu BOGDAN

„Școală pentru mercenari"
Nicaragua, zona Golfului, Katan

ga, Malvine, Ciad, Vietnam, Salva
dor... Vizitatorul intimplător are, 
intr-adevăr, toate motivele să fie 
derutat de inscripțiile cu săgeți de 
pe stilpii indicatori precizind și 
distanțele respective în kilometri 
pină la amintitele focare de conflict, 
mai vechi sau mai noi. Nedume
rirea stirnită de tabăra înconjurată 
de sirmă ghimpată — dincolo de 
care se pot zări stilpii indicatori — 
crește la auzul unor schimburi de 
focuri, însdțite de strigăte răgu
șite de triumf. A dat cumva peste 
un bizar cantonament militar, sau 
s-a pomenit, fără să vrea, martor 
la turnarea unor secvențe dintr-un 
film fantezist cu subiect războinic? 
Răspunsul este mult mai simplu : 
vizitatorul intimplător se află în 
fața unui... loc de distracție cum 
au apărut, nu puține, in ultimul 
timp, in diferite țări occidentale, 
S.U.A. și Marea Britanie mai ales. 
Este vorba de așa-numitele „tabere 
de război", puse la dispoziția celor 
ce vor să simtă senzația că iau par
te la o încleștare militară in toată 
regula, intrînd, în acest scop, con
tra unei sume corespunzătoare, in 
pielea unor mercenari.

Stilpii indicatori fac, evident, 
parte din decor, fiind meniți să dea 
o notă de realism. „Notă" accen
tuată și mai mult prin uniforme de 
rigoare și printr-o adevărată 
panoplie pusă la dispoziția aspi
ranților la condiția de mercenari : 
puști, pistoale, cartușiere, măști de 
gaze, plus nelipsiții ochelari negri, 
care fac parte din recuzita oricărui 
mercenar ce se respectă. Regulile 
„jocului de-a războiul" sînt sim
ple. Se formează două „echipe" de 
cite cinci sau mai multe persoane.

Armele sînt acționate cu aer 
comprimat, iar gloanțele din cau
ciuc, umplute cu vopsea roșie ; în 
momentul impactului vopseaua se 
răspindește pe uniformă și lasă urme 
vizibile. Unul sau mai multi arbi
tri supraveghează „luptele" și de

clară „morți" pe jucătorii care sînt 
atinși de gloanțe deasupra centurii.

Simple acte de exhibiționism, in 
fond inofensive ? Atunci cum se 
face că reclamele pentru „tabere
le de război", frecventate la fie
care sfirșit de săptămînă de sute 
și sute de „mercenari de dumini
că", apar în faimoasa revistă „Sol
diers of Fortune" („Soldații noro
cului"), scrisă de mercenari pentru 
uzul mercenarilor ? Chiar dacă 
profesiunea de „soldat al norocu
lui" a fost pusă, de mult, la stilpul 
infamiei, inclusiv in documente ale 
O.N.U., cîți dintre cei care se „dis
trează" astăzi cu gloanțele de 
cauciuc nu vor trece mîine la 
gloanțe adevărate ?

Supoziție nu lipsită de funda
ment dacă este, de pildă, corelată 
cu un recent proiect de lege intro
dus în Senatul american, prin care 
se stipulează, să se asigure „insur
genților anticomuniști" (nume dat, 
in general, grupurilor de mercenari 
care luptă contra regimurilor legal 
constituite dintr-un șir de țări din 
lumea a treia) „un ajutor militar și 
economic eficace", ajutor ce ar 
urma să fie administrat direct de o 
secție recent creată a Pentagonului, 
denumită a „operațiunilor speciale 
și conflictelor de mică intensi
tate". Mai mult, o organizație ul- 
traconservatoare, tot din S.U.A., 
„Freedom Incorporated" (ceea ce 
înseamnă „Societatea anonimă Li
bertatea"...) a hotărit să pună in 
vinzare pe piață monezi in argint 
pur cu scopul de a ajuta anumite 
grupări teroriste de mercenari.

Disparate la prima vedere, toate 
asemenea aspecte, de la aparent 
nevinovatele „jocuri de-a războiul" 
la emisiunile de monezi din metale 
prețioase, trecînd prin diverse 
proiecte de lege de ajutor econo
mic și militar, sînt legate, în ulti
mă instanță, prin același fir, ele 
fiind destinate a administra baloane 
de oxigen atît de detestatei institu
ții a mercenariatului.
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