
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
va efectua o vizită oficială de prietenia 

în Uniunea Sovietică
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu to

varășa Elena Ceaușescu, va efectua, 
la invitația C.C. al P.C.U.S. și a Pre
zidiului Sovietului Suprem al

U.R.S.S., o vizită oficială d e priete
nie în Uniunea Sovietică, in prima 
decadă a lunii octombrie 71988.
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ÎN SHRSTUL SARCINILOR SUBLINIATE LA ȘEDINȚA
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COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Realizarea integrala a planului la pro
ducția fizică, onorarea riguroasă a obliga
țiilor contractuale asumate față de parte
nerii din țară și de peste hotare reprezintă 
sarcini de mare răspundere pentru toate 
colectivele de oameni ai muncii.' In acest 
sens, la ședința din 13 septembrie a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras din 
nou atenția asupra necesității de a se lua 
toate măsurile în vederea organizării și 
desfășurării ritmice a producției, asigurării 
unui flux continuu al activității productive, 
astfel incit din primele zile ale fiecărei luni 
planul să fie realizat în întregime, la toți 
indicatorii. Totodată, secretarul general al 
partidului a cerut să se acorde o atenție 
specială realizării la timp și de bună cali
tate a producției pentru export, livrării ei 
către beneficiari, la termenele prevăzute 
în co'ntracte.

Sînt sarcini, indicații, orientări care tre
buie să se situeze in centrul preocupărilor, 
deopotrivă, ale întreprinderilor, centralelor 
și forurilor de resort ale acestora, precum

și ale organelor locale de partid și de stat. 
Acestea din urmă, așa cum a demonstrat 
practica, pot și trebuie să îndeplinească 
un rol activ, esențial în mobilizarea colec
tivelor de oameni ai muncii, a activului de 
partid pentru buna organizare a activi
tății productive, pentru soluționarea, în 
primul rînd cu forțe proprii, a problemelor 
care apar pe parcursul executării sarcini
lor de plan. In această privință, o experi
ență importantă a acumulat Comitetul mu
nicipal Rîmnicu Vilcea al P.C.R., concreti
zată în faptul că în 8 luni din acest an 
planul, pe ansamblul unităților economice 
din raza teritorială de activitate, a fost 
îndeplinit și depășit. Semnificativ este fap
tul că la temelia rezultatelor bune obținute 
stau valorificarea superioară a muncii so
ciale, reducerea consumurilor de materia
le și manoperă, planul de beneficii fiind 
substanțial depășit. Și la export planul pe 
ansamblul unităților din municipiu s-a 
îndeplinit în condiții bune, fiind livrate în 
devans, conform cererilor unor clienți, 
mărfuri în valoare de 57 milioane lei.

TOVARĂȘULUI KOLAE CEAUȘESCU
secretarul general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România/,

de participant» Ia cel de-al ni-lea
Congres Național de Chimie

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Un lucru bine început 
este pe jumătate făcut

O primă întrebare adresată to
varășului Gheorghe Alboiu. prim- 
secretar al comitetului municipal de 
partid, a avut in vedere principalele 
acțiuni întreprinse pe plan local 
pentru asigurarea unor condiții cit 
mai bune pentru producția acestui an.

— întrebarea ar fi fost „actuală" 
dacă ne-ar fi fost adresată în toamna 
anului trecut, ne-a spus interlocuto
rul. pentru că. intr-adevăr, ne-am 
convins din experiență că cele mai 
multe probleme se pot rezolvă si mai 
repede și mai bine Înaintea începerii 
perioadei de plan. Din acest punct 
de vedere se cuvine subliniată exi
genta deosebită pe care ne-a imprj- 
mat-o nouă, activiștilor de partid, 
dar și conducerilor de întreprinderi, 
comitetul județean de partid in le
gătură cu soluționarea cu răspun
dere, pină la capăt a tuturor pro
blemelor producției. Bunăoară, in 
toamna trecută, principalul obiectiv 
al activității noastre a fost fun
damentarea cit mai judicioasă a sar
cinilor de plan. întreprindere cu 
întreprindere, precum și in profil 
teritorial.

— Concret, ce probleme ati rezol
vat din vreme ?

— Se spune că un lucru bine 
Început este pe jumătate făcut. Prin 
analize temeinice. împreună cu cen
tralele de resort, am căutat soluții

pentru toate obiectivele planului, 
mobilizind intens resursele interne, 
de capacitate si creativitate, dar 
neacceptind sarcini nerealiste, demo
bilizatoare „din start". In conse
cință. contractele economice au fost 
mai temeinic elaborate, iar progra
mele de modernizare au vizat, in 
general, aspectele esențiale ale pro
ducției. hotăritoare pentru îndepli
nirea planului la indicatorii fizici și 
valorici. Așa se explică de ce in 
acest an am avut mai puține pro
bleme de aprovizionare și de desfa
cere a producției, iar colectivele de 
oameni ai muncii, deși au, primit 
sarcini de plan superioare, au. putut 
să-și valorifice în mai bună măsură, 
în condiții corespunzătoare capacita
tea de muncă. Acum facem același 
lucru pentru producția anului viitor, 
avînd în vedere noile exigente for
mulate de secretarul general al parti
dului in Tezele pentru plenara C.C. 
al P.C.R.

Pe plan local — 
spirit de întrajutorare

Desigur. într-o formulare sintetică, 
nu pot fi cuprinse acțiunile diverse, 
complexe desfășurate sub îndruma
rea comitetului municipal de partid 
in mijlocul colectivelor de oameni 
ăi muncii. Iar munca unui activist 
de partid de la comitetul județean

sau municipal nu este deioc ușoară 
dacă avem in vedere că fiecare uni
tate economică are specificul său, 
are problemele sale, iar- în funcție 
de cerințele concrete ale producției 
din perioada respectivă, accentul se 
pune diferit pe una sau alta din 
laturile activității economice. Cert 
este, și s-a dovedit aceasta in cazul 
unităților vîlcene. că rezultatele sint 
superioare, iar munca activistului do 
partid este mai eficientă dacă se 
acordă atenție sesizării , si rezolvării 
din timp a problemelor, adoptării 
unor măsuri de prevenire a apari
ției unor neajunsuri in producție pe 
parcursul realizării planului.

Citeva exemple concrete. „între
prinderea de echipament hidraulic 
a primit sarcina să producă o anu
mită cantitate de acumulatori hi
draulici de diverse capacități — ne 
relatează Gheorghe fjurlin. inginer- 
șef al unității. Nu era o fabricație 
cu lotul nouă, dar in anii trecut! 
întîmpinam o serie de greutăți in 
asigurarea la timp și la calitatea 
necesară a corpurilor de acumulatori, 
care se executau în diferite unități 
din țară. Sesizind problema, comite
tele județean și municipal de partid 
au hotărit ca specialiștii din unita
tea noastră să colaboreze cu cei de 
la întreprinderea de utilai chimic 
și forjă din Rîmnicu Vîlcea în ve
derea asimilării în această unitate a 
fabricației corpurilor de acumulatori.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Produse noi, 
competitive

La întreprinderea de con- 
tactoare din Buzău preocu
pările pentru realizarea ritmi
că a producției fizice — do
meniu in care sarcinile de plai; 
au fost îndeplinite integral — 
se împletesc strins cu efortu
rile pentru ridicarea competi
tivității produselor. în acest 
scop, un rol deosebit de im
portant se acordă dezvoltării 
activității de microproducție a 
componentelor electronice, pre
cum și reproiectării ți -asimi
lării iri fabricație a noi produse 
cu inalți parametri tehnici și 
calitativi, solicitate atit in 
țară, cit și la export.

în imagine : un aspect de 
muncă din secția montaj relee, 
unde inginerul Mircea Cio- 
banu și șefa de echipă Doina 
Titileanu verifică un nou lot 
de produse. (Eugen Dichisea- 
nu).

Participanții la cel de-al IlI-Iea Congres Național 
de Chimie, prestigioasă manifestare a științelor și in
dustriei chimice românești — for de dezbatere demo
cratică a sarcinilor celor ce muncesc în țara noastră 
în aceste domenii și, totodată, de amplă comunicare 
și colaborare internațională —, evocind bilanțul ma
rilor realizări obținute pe tărîmul chimiei in cei 2Î 
de ani ai glorioasei Epoci ce poartă numele dumnea
voastră iubit, vă adresează, cu profund respect, pre
țuire și dragoste, cele mai alese sentimente de recu
noștință pentru interesul și sprijinul fără seamăn 
pe care le-ați dedicat dezvoltării științei, tehnologiei 
și invățămintului in patria noastră — ca factori de 
cea mai mare importanță în dezvoltarea multilaterală 
a patriei, in înfăptuirea mărețului Program al parti
dului nostru de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a României spre co
munism.

Prin întreaga sa tematică, prin valorosul conținut 
al contribuțiilor științifice și dezbaterilor, congresul 
nostru a exprimat deplina angajare a celor ce mun
cesc in chimie — ramură de bază a economiei națio
nale — față de îndeplinirea sarcinilor ce le revin in 
temeiul programelor aprobate de Congresul al XlII-lea 
și Conferința Națională ale partidului, al indicațiilor 
date de dumneavoastră, al Tezelor din aprilie — 
măreață directivă de muncă și luptă revoluționară 
pentru întregul nostru popor. Desfășurind lucrările 
noastre în lumina orientărilor și îndemnurilor daie 
de tovarășa academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu in deschiderea congresului, am ținut, 
totodată, să aducem omagiul nostru distinsului savant 
și militant de seamă al partidului și statului, a cărui 
prodigioasă operă reprezintă o contribuție hotăritoare 
la progresul chimiei românești, la îmbogățirea cunoaș
terii universale in acest domeniu.

Congresul a constituit prilejul unei analize aprofun
date a muncii desfășurate pentru îndeplinirea preve
derilor planului pe anul in curs și pe întregul cinci
nal. Soluțiile tehnico-științifice ce s-au desprins dia 
comunicări și dezbateri vor aduce o contribuție im
portantă la creșterea capacității chimiei — ca știință 
și industrie — de a valorifica la cel mai înalt nivel

de calitate și eficiență resursele ițriturale ale țării, de 
a asigura in toate domeniile noi materiale, în pas cu 
cele mai exigente cerințe și reațlizări pe plan mon
dial. Acționind neabătut pentru t anspunerea în viață 
a mobilizatorului program pe cart- ni l-au trasat Con
gresul al XlII-lea al partidului Iși Conferința Națio
nală, vom accelera procesul de perfecționare a orga
nizării și de modernizare a capalrităților de producție 
din chimie prin introducerea de voi tehnologii și pro
duse, care să valorifice mai cfieilent materiile prime 
și energia, cu productivități supteriloare, consumuri spe
cifice cit mai reduse. Accentuării! dezvoltarea chimiei 
de sinteză fină și mic tonaj, siom spori continuu va
loarea fiecărui gram din produsele industriei noastre. 
Ne vom mobiliza, totodată, înjfireaga pricepe.re spre a 
introduce ia circuitul economiț' noi resurse potențiale 
ale țării, inclusiv pe cele cu conținuturi utile mai 
scăzute sau situate in condiții1 ,grc.e de exploatare.

Ne angajăm, mult stimate tovarășe secretar general 
al partidului, președinte al Republicii, să menținem 
chimia in detașamentul de friunte al promotorilor 
concepției tehnico-științifice i proprii. Prin realiză
rile obținute, prin înaltul prestigiu al operei știin
țifice a tovarășei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, chimia românească îndreptățește in pre
zent pe deplin insuflețitoarea chemare pe care ați 
adresat-o inlregii intelectualități a țării, incă din anii 
istoricului Congres al IX-ICa al partidului : să facem 
din știință o adevărată forță de producție. Sintem 
hotărîți ca, prin lichidarea lipsurilor ce se mai mani
festă in munca noastră, prin legarea 
cercetării de 
rapidă și mai 
ale revoluției

- voltăm și să 
și prestigiul social al științei și industriei noastre.

împreună cu intregul popor, vă asigurăm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ctitor clarvăzător și cutezător al României socialiste 
moderne, de abnegația și devotamentul neclintit cu 
care vă urmăm, pe calea luminoasă pe care ne con
duceți, spre noi și mărețe faptie de progres și civili
zație, spre înfăptuirea pe pănjintul patriei a visului 
de aur al omenirii — comunismul.

Cu cele mai alese sentimente» de stimă, prețuire șl 
dragoste, vă dorim din toată imma multă sănătate și 
fericire 1

mai strinsă a 
nevoile producției, prin insușirea mai 
temeinică a celor mai inaintate cuceriri 
tehnico-științifice contemporane, să dez- 
intărim necontenit eficiența economică

PARTICIPANȚII LA CEL DE-AL lll-LEA CONGRES NATIONAL DE CHIMIE

APELUL

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R. 

— program de mancă pentru partid, pentru popor

Indiscutabil, substanța combativă 
a referatului a deschis poarta ana
lizei exigente. Dar tonul atitudinii 
intransigente, comuniste l-au dat, cu 
adevărat, toți cei care au luat cuvin- 
tul. C. Păiuș : „îmi asum deschis, 
în fața adunării generale a comuniș
tilor. răspunderea pentru lipsurile 
constatate în aplicarea acordului 
global. Iată ce soluții propun..." Ste- 
lian Bălescu : „înlăturarea neajunsu
rilor in finalizarea unor lucrări este 
o preocupare la ordinea zilei și 
chem pe toți comuniștii să-și ono
reze îndatoririle ce le revin în a- 
ceastă direcție." Paul Velicu : „Mai 
avem încă de 
luptat cu menta
litățile care ge
nerează lucrări 
de slabă calitate. 
Aici, membrii de 
partid pot pupe 
umăr de nădejde, 
oferind ei înșiși 
exemple de lu
crări fără cu
sur...".

Facem remar
ca fată de tova
rășul Nicolae Mi- 
tut. secretarul 
unei organizații 
de bază de la Antrepriza de 
construcții industriale — Argeș : 
„După temperatura fierbinte a dis
cuțiilor. după ascuțișul lor critic, din 
adunarea generală, se poate lesne 
trage concluzia că antrepriza are se
rioase rămineri in urmă". „N-ar fi 
chiar atit de... îndreptățită o asenie- 
nea concluzie. Noi, de cîțiva arii 
buni, ne situăm mereu pe locul I in 
întrecerea din cadrul trustului. Ne 
îndeplinim cu regularitate indicato
rii de plan. Evident, se poate munci 
și mai bine. Tocmai asta ne îndeam
nă să vedem cite mai avem încă de 
făcut, de perfecționat. Adică să fim 
critici cu propria activitate".

Atitudine normală și morală a oa
menilor care, deși prin strădania lor 
și-au trecut in palmares rezultate 
meritorii, înțeleg, în același timp, cu 
certitudine, că „nu există nimic care 
a fost rezolvat o dată pentru totdea
una". Care, potrivit spiritului și pro
funzimii Tezelor din aprilie, știu că 
viata, munca sint o continuă miș
care dialectică. Fiecare etapă de 
dezvoltare are imperativele, dinami
ca ei materială și spirituală. A păs
tra cadența cu uriașele procese evo
lutive, a înțelege spiritul timpului și

a acționa în consecință 'este semnul 
atitudinii inaintate de comunist care 
se zidește în fiece certitudine.

De la o asemenea amplitudine și 
autoritate morală, a datoriei confir
mate de fapte, comunistul promo
vează — trebuie să promoveze peste 
tot — în întreaga sa viață de creație 
materială și spirituală atitudinea ac
tivă. de neîmpăcare cu răminerile 
în urmă, de urcuș continuu. Starea 
lui de combativitate nu-i un scop in 
sine, ci, așa cum o definesc ,și Te
zele din aprilie, semnul distinctiv al 
asumării responsabilității. în orice 
clipă și în orice loc s-ar afla ei.

Intransigența comunistă 
- trăsătură a omului nou

comunistul. Afirmarea poziției sale 
militante, intervenția activă — față 
de o mentalitate străină climatului 
nostru social ori față in față cu ma
nifestările de egoism, indiferentism, 
risipă ori lucru de mîntuialâ etc — 
reprezintă cu adevărat o forță mo
trice de accelerare a vieții și activi
tății colective, de modelare în chip 
nou a individului.

Dezbaterea Tezelor din aprilie în 
organizațiile de partid a pus în 
dreaptă lumină atitudinea exigenta 
și intransigentă a comunistului, a o- 
mului nou. A înfățișat statura 
morală demnă a acestuia, guver
nată de spirit revoluționar. în
noitor. A dat relief acestei im
portante valori a progresului — 
critica și autocritica — promovată 
cu tenacitate in climatul democratic 
al schimbului liber de idei din so
cietatea noastră. Ofensiva perfecțio
nării a căpătat un nou impuls, o vi
goare și o anvergură deosebite.

Drumul ei spre practică, spre via
tă, nu este însă fără „obstacole". 
Din păcate, vechi „cutume" și inerții 
se fac încă simțite. Mai sînt incă oa
meni care se dezvață greu de obiș
nuința aproape..; rituală de „mimare

a combativității". De profesare a a- 
titudinii hotărîte. exigente, doar 
atunci cind se dă tonul de către al
ții. intransigența „de ocazie" fiind în 
aceste împrejurări practicată mai 
ales ca să „se audă" de cei veniți 
din afară. în rest — aceleași ape 
stătute, netulburate. Ca să nu mai 
vorbim despre combativitatea fără 
acoperirea morală necesară. Am zice 
t— elementară. într-o recentă aduna
re generală a reprezentanților oame
nilor muncii de la întreprinderea de 
confecții Focșani, de exemplu, șefii 
compartimentelor C.T.C. și aprovi
zionare — amîndoi comuniști —s-au 

dovedit neîndu- 
plecati fată de 
unele neajun
suri, reale, de alt
fel, în organiza
rea muncii, a 
producției etc. Cu 
toată justețea cri
ticilor formulate, 
priza la sală n-a 
fost pe măsură. 
Cauza aveam să 
o aflăm tot din 
replica proinptă 
a sălii. în cele 
două comparti
mente — C.T.C. 

și aprovizionare — persistă se
rioase lipsuri. care aparțin și 
comuniștilor din aceste sectoa
re. Mai mult : unele dintre a- 
cestea au determinat „reacția în 
lanț" și in alte locuri de muncă, 
unde rezultatele nu se ridică la înăl
țimea efortului, a potențialului u- 
man și tehnic. „Exercițiile" de com
bativitate ale celor doi tocmai aces
te neajunsuri au ,;omis“ să le nomi
nalizeze. Ele vizau numai neîmpli- 
nirile din grădina vecinilor. Poves
tea cu paiul din ochii altora... Nor
mal ca, in atare împrejurări, „curba 
de răspuns" a intervenției combati
ve să nu fie cît de cit mulțumitoare. 
Ecoul 'atitudinii să fie vămuit, cen
zurat tocmai pentru că aceasta nu 
se face de la altitudinea unui pres
tigiu moral validat de realitate. Mai 
pe de-a dreptul spus, demagogia nu 
a avut niciodată sprijinitori — iată 
adevărul care trebuie asimilat de că
tre fiecare. După cum in repetate 
rinduri atrăgea atenția secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, după cum, din 
nou. regăsim această idee in Tezele

BACĂU : Mașini 
și utilaje cu performanțe 

tehnice superioare
La întreprinderea de mașini- 

unelte din Bacău a fost reali
zat, in premieră, centrul au
tomat de prelucrare de țip 
CPFH-630, .utilaj modern de 
mare complexitate, care comple
tează o gamă mai largă de pro
duse menite să contribuie la 
modernizarea unităților din in
dustria constructoare de mașini. 
Referindu-se la caracteristicile 
tehnice ale acestei noi creații 
românești, inginerul Vasile 
Gegu, directorul întreprinderii, 
spunea că CPFH-630 benefi
ciază de parametri tehnico- 
funcționali ce ating perfor
manțele de vîrf obținute pe 
plan mondial și că, față de ma
șinile similare, are un număr 
sporit de scule pentru prelu
crarea pieselor de formă pris
matică, complexe, ceea ce duce 
ia dublarea productivității 
muncii și imbunătățirea simți
toare a calității operațiunilor, 
în acest an, întreprinderea bă
căuană va realiza și alte ase- 

. menea centre de prelucrare, 
care vor intra în dotarea unor 
unități din țară. La această 
■dată, pe fluxurile tehnologice 
de aici se află în fabricație noi 
mașini și utilaje cu perfor
manțe tehnice superioare, intre 
care celule flexibile și ma
șini: de rectificat valțuri pen
tru industria metalurgică. 
(Gheorghe Baltă).

DOLJ : In funcțiune — 
noi capacități 
de fabricație

în perioada ce a trecut din 
acest an, in județul Dolj au 
fost puse în funcțiune 21 noi 
și moderne capacități de pro
ducție,. ce sporesc puterea eco
nomică a județului. Astfel, în 
cadrul acțiunii mai ample de 
dezvoltare și modernizare a 
fabricației de motoare elec
trice. la intreprinderile „Elec- 
treputere" — Craiova și de 
transformatoare și motoare e- 
lectrice din Filiași au fost ra
cordate la circuitul productiv 4 
sectoare de producție pentru 
motoare de curent continuu, 
motoare electrice de curent 
alternativ, motoare electrice de 
0,25 kW șl peste această pu
tere. Au fost puse, de aseme
nea. in funcțiune o serie de 
instalații complexe. Totoda
tă. la întreprinderea „Chi
mica" din Craiova s-a realizat 
o instalație de insonorizanți 
pentru autoturismele „Oltcit". 
(Nicolae Băbălău).

adresat de participanții la cel de-al IlI-Iea 
Congres Național de Chimie din România către 
chimiștii și oamenii de știință din întreaga lume

Cel de-al IlI-lea Congres Na
țional de Chimie, intrunit la Bucu
rești-în zilele de 21—24 septembrie 
1988 — la care au participat oa
meni de știință, cercetători, cadre 
didactice din învățămintul supe
rior. specialiști din’ combinate și 
întreprinderi chimice —, ihtr-o de
plină unitate cu intregul popor 
român, iși reafirmă, cu acest pri
lej, deplina lor adeziune la poli
tica internă și externă, profund 
umanistă, promovată de România, 
la inițiativele și acțiunile de larg 
răsunet ale președintelui țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu, avînd 
convingerea fermă că realizarea 
planurilor și programelor de dez
voltare economico-sOcialâ a Româ
niei — ca, de altfel, ale tuturor ță
rilor și popoarelor — poate fi asi
gurată numai în condiții, de. pace 
și securitate, într-un climat de în
credere, de largă colaborare și co
operare internaționalâ.

Dînd expresie voinței de pace, 
înțelegere și conlucrare, afirmate 
cu putere in cadrul lucrărilor 
congresului, oamenii de știință 
români și din celelalte țări parti- 
cipanți la congres adresează un 
vibrant apel cercetătorilor și oa
menilor de știință din întreaga 
lume ca, in actualele împrejurări 
internaționale, deosebit de grave 
și complexe, să-și unească efortu
rile, să-și întărească și mai mult 
conlucrarea și să-și intensifice ac
țiunile pentru a-și aduce, îm
preună cu popoarele lor, o contri
buție tot mai activă la afirmarea 
puternică a politicii de pace și 
înțelegere între națiuni, la cauza 
progresului și civilizației, a ridi
cării bunăstării materiale și spi
rituale a tuturor națiunilor lumii.

In condițiile actuale, cind in 
întreaga lume s-au acumulat u- 
riașe arsenale de arme nucleare și 
de distrugere în masă, cind conti
nuă să aibă loc experiențe nu
cleare și se lucrează la perfecțio
narea acestor arme; inclusiv a ar
mei chimice și a altor mijloace de 
distrugere în masă, nimic nu

poate fi mai important decit uni
rea eforturilor tuturor popoarelor, 
a forțelor realiste inaintate din 
întreaga lume pentru oprirea 
cursului periculos al evenimente
lor spre încordare și război, pen
tru trecerea hotărîtă la măsuri 
concrete de dezarmare, în primul 
rînd de dezarmare nucleară, pen
tru apărarea dreptului fundamen
tal al fiecărui popor, al fiecărui 
locuitor al planetei noastre — la 
pace, la Viață, la existență liberă 
și demnă !

Acesta este imperativul suprem 
al epocii noastre, in numele că
ruia noi, oamenii de știință, cer
cetătorii și. specialiștii din dome
niul chimiei, chemăm pe toți slu
jitorii științei ca, acționind intr-o 
strinsă unitate, să facă totul pen
tru a contribui la cauza păcii și 
dezarmării, militînd consecvent 
pentru punerea marilor cuceriri 
ale chimiei, ale științei și tehnicii 
în general numai și numai în fo
losul dezvoltării pașnice a tu
turor națiunilor, al progresului e- 
conomic și social al societății u- 
mane.

Să nu precupețim nici un efort 
pentru a face ca forțele păcii și 
progresului — in rindul cărora 
oamenii de știință ocuuă un loc 
important — să aibă cuvîntul ho- 
tăritor in dezvoltarea vieții in
ternaționale, să împiedice conti
nuarea cursei înarmărilor, să asi
gure eliminarea totală a armelor 
nucleare și chimice din Europa și 
de pe întreaga planetă !

Adresăm un fierbinte apel tu
turor celor ce muncesc pe tări- 
mul chimiei de a se opune cu 
fermitate perfecționării și pro
ducerii armelor ■ chimice, de a nu 
admite folosirea strălucitelor rea
lizări ale științei pentru crearea 
de noi mijloace de distrugere in 
masă. Avem cu toții marea răspun
dere de a asigura folosirea chimiei 
numai și numai în scopuri pașnice, 
de a utiliza rezultatele cercetărilor 
noastre în acest domeniu exclusiv

in folosul binelui și al prosperi
tății tuturor popoarelor.

Chimia are astăzi capacitatea de 
a participa, împreună cu celelalte 
științe, la valorificarea supe
rioară a. resurselor naturale, la 
sporirea fertilității pămînturilor, 
la crearea de noi mijloace în fo
losul sănătății oamenilor, a unor 
noi materiale necesare celorlalte 
domenii ale progresului tehnic. 
Trebuie să întărim conlucrarea în 
acest domeniu și în toate dome
niile științifice, să facem ca uria
șul potențial al științei și tehnicii 
să servească dezvoltării econo- 
mico-sociale a națiunilor, soluțio
nării problemelor grave ale sub
dezvoltării și lichidării marilor de
calaje economice dintre state, 
păstrării și apărării mediului în
conjurător, progresului întregii u- 
manități !

în lumina principiilor care că
lăuzesc consecvent acțiunile de 
politică externă și inițiativele 
României, cercetătorii și oamenii 
de știință români, iși reafirmă ho- 
tărirea îor lermă de a conlucra 
tot mai strins cu oamenii de ști
ință de pretutindeni pentru pro
gresul și înflorirea științei și creș
terea rolului ei in yiața economică 
și socială a popoarelor și, tot
odată, pentru promovarea unei 
politici noi, democratice, pentru 
triumful rațiunii, al păcii și co
laborării între toate națiunile 
lumii.

In zilele noastre, știința și pa
cea sînt de nedespărțit.

Să facem ca aceste valori funda
mentale ale epocii pe care o trăim 
să ne însuflețească permanent în 
lupta comună pentru un viitor lu
minos, in care toate popoarele, 
muncind in deplină securitate și 
pace, să-și sporească necontenit 
contribuția la bunăstarea și pro
gresul umanității, la patrimoniul 
cunoașterii, universale I

Să facem ca, prin lupta unită a 
popoarelor, să triumfe deplin po
litica de dezarmare, de securitate 
și colaborare, să triumfe pacea, 
bunul cel mai de preț al omenirii !

PARTICIPANȚII LA CEL DE-AL lll-LEA CONGRES NATIONAL DE CHIMIE

(Continuare în pag. a II-a)

Puternică afirmare a cercetării științifice 
românești in domeniul chimiei

Opinii ale oaspeților de peste hotare 
participant la al lll-lea Congres Național de Chimie
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A face propuneri e un drept,
a asigura realizarea lor o datorie

CETĂȚENII IȘI PREZINTĂ LOCALITATEA
. ) l . .

ăilepcendria — un oraș nou. cu o Industrie nouă, cu oameni îmbră- 
țișiînțl I profesii noi, formindu-și convingeri ș!i mentalități noi, înaintate 
și exprimindu-se prin'atitudini care afirmă un nou mod de gîndire și 
de .avțiune. Pe acest teren fertil, în care noul constituie nu numai un 
medirr familiar, ci însăși starea de spirit generatoare de progres, ideile 
novativăre ale Tezelor din aprilie stimulează puternic 
niștilor, a tuturor oamenilor muncii.

inițiativa comu

— Numeroase propuneri și ini
țiative izva’rite în organizațiile de 
partid, in i toate verigile sistemului 
democrâtieil noastre muncitorești- 
revoluționane dovedesc atit, insuși- 
rea organic^. a tezelor, cit și faptul 
că membrii »ie partid, oamenii mun
cii acționează concret in spiritul lor, 
ne spune tovarășul Ștefan Decules- 
cu, prirrt-secretar al Comitetului mu
nicipal de partid Alexandria. Cu
noașterea amănunțită a acestor pro
puneri și initiative, valorificarea lor 
constituie, premlise ale perfecționării 
activității organelor și organizațiilor 
de partid, ale .asigurării unei efi
ciente sporite tuturor acțiunilor ini
țiate. ■ \

muncă, lată, co- 
Intreprinderi de

fapte Concrete de 
lectivul puternicei 
rulmenți trebuie să facă față in a- 
cest an următoarei situații : să fi
nalizeze lucrările complexe, de mare 
dificultate tehnică, ce asigură du
blarea producției de rulmenți și să 
îndeplinească, concomitent, un plan 
de producție considerabil sporit pen
tru a răspunde cerințelor partene
rilor externi. Soluțiile ? Au drept te
mei aprofundate studii și analize, ce

partid de a rezolva Intr-un spirit 
nou situațiile cu care se confruntă.

La o altă întreprindere din rriu- 
nicipiu, întreprinderea de panouri și 
tablouri electrice, ni se relatează 
despre o altă situație care a soli
citat din plin spiritul de inițiativă 
al comuniștilor, al tuturor oameni
lor muncii.

— Autocritic vorbind, tn anii an
teriori am avut destule neajunsuri 
in legătură cu calitatea produselor, 
ne relatează maistrul Ion Tudor, se
cretar al comitetului de partid. Pen
tru a le remedia a trebuit să adop
tăm o serie de măsuri tehnico-or- 
ganizatonce și, totodată, să în
vingem o anumită mentalitate care 
ducea la comoditate in gindire și in 
acțiune.

— Ați putea concretiza cele afir
mate ?

— Chiar in mai multe domenii ! 
De pildă- pină de curind noi ne 
preocupam cu precăjdere de îndepli
nirea cantitativă a planului din con
strucții,, neglijind, iintr-o anumită 
măsură, calitatea exjecuției și mai 
ales finisajele. Propunerile pentru 
concentrarea atenției și întărirea 
controlului de partid și cu privire 
la aspectele calitativ^ ne-au de
terminat să antrenăm; un larg ac
tiv de partid, care urțnărește — cu 
bune rezultate — realizarea inves
tițiilor pe fluxuri de execuție. O se
rie întreagă de opțiuni: exprimate de 
comuniști : ne-au impu(lsianat să a- 
doptăm un, stil de item că mai e- 
nergic, mai operativ, mai eficient. 
Astfel, la critica făcută cu privi
re la tărăgănarea de mai mul ți ani 
a amenajării marilor seițe reci ale 
municipiului am răspuns .prin fapte, 
organizînd acțiuni și motelizind for
țe din toate întreprinderile și in
stituțiile, din toate organizațiile de 
partid, astfel incit datoiită efortu
rilor din ultimele două-trei luni lu
crarea se află intr-un stadiu a- 
vansat.

Aș vrea să subliniez, totodată, că 
tratarea cu toată atenția a propu
nerilor venite din rindul comuniști
lor duce la dezvoltarea urtor tră
sături asupra cărora insistă ! in mod 
deosebit Tezele din aprilie : spiri
tul participativ, implicarea in re
zolvarea problemelor. în depășirea 
neajunsurilor ; in același timp, este 
întărită convingerea că acțiunSe În
treprinse de comitetul municipal de 
partid concordă cu propriile lor 
preocupări, fapt care sporește sub
stanțial capacitatea noastră politico- 
organizatorică de mobilizare a efor
turilor pentru înfăptuirea unor noi 
obiective.

In mai multe locuri din Alexan
dria am putut constata „pe viu" cum 
crește potențialul de organizare., de 
mobilizare, de efort, cum se mate
rializează spiritul revoluționar in

• Experiențe • Dezbateri • Atitudini

IN MUNICIPIUL ALEXANDRIA

au izvorît în cadrul dezbaterii în or
ganizațiile de partid, de masă și ob
ștești, menite să definească modul 
de acțiune, in lumina Tezelor din 
aprilie, pentru soluționarea respec
tivelor probleme. lată-le prezentate 
pe scurt de maistru) Dode Tincu, 
secretar al comitetului de partid : 
organizarea, începînd din luna mai, 
a unor echipe mixte din care fac 
parte muncitori ai întreprinderii, con
structorii și producătorii de utilaje ; 
mobilizarea exemplară a eforturilor 
tuturor colectivelor, in primul rind 
a comuniștilor, pentru ă suplini lip
sa celor peste 300 de muncitori an
trenați în echipele mixte ; constitui
rea unor fluxuri specializate pentru 
producția de export ; imprimarea — 
la toate verigile de decizie — a unui 
stil de muncă ce asigură rezolva
rea tot mal bună a problemelor cu
rente șî de perspectivă, sporirea răs
punderii in îndeplinirea atribuțiilor 
în toate compartimentele și la toa
te verigile ierarhice, întărirea con
trolului de partid, prin analize o- 
peratlve, asupra înfăptuirii măsuri
lor stabilite.

Rezultate 7 De curind a fost pusă 
în funcțiune o capacitate de 6.5 
milioane rulmenți, urmînd ca alte
le să fie date în exploatare plnă la 
sfirșltul anului. Au fost Îndeplinite 
exemplar contractele cu partenerii 
externi. Așadar, două rezultate care 
sintetizează, in esență, eficiența re
ceptivității față de propunerile co
muniștilor șl — priit aceasta — creș
terea capacității organizației de

— Despre ce e vorba 7
— Cind se punea problema caii* 

tătli. unii ridicau din umeri afir* 
mind : „In fond, sîntem o întreprin
dere de montaj. Ce primim de la 
alții, aia montăm". Dezbaterea a- 
profundată a Tezelor din aprilie a 

■ creat un climat de exigență și răs
pundere, a generat numeroase ini
țiative. a determinat forurile de de
cizie din întreprindere să fie mai 
operative și mai ferme în adopta
rea unor măsuri propuse din ca
drul colectivului. Numeroși comu
niști, printre care maiștrii Gruia 
Crăciun. Constantin Neață și Ruben 
Paraschiv, Petre Ghevrec, inginer, 
Ecaterina Gheorghiceanu, electrician, 
Florea Mazilu, frezor, au făcut pro
puneri de îmbunătățire a muncii de 
partid, de conectare mai strînsă a 
acesteia la realitățile concrete ale 

blocurilor de muncă, de promovare a 
ordinii și disciplinei, a unui climat 
de creativitate. E adevărat, noi, co
mitetul de partid, nu ne-am substi
tuit atribuțiilor consiliului oameni
lor muncii, nu i-am „dublat" acti
vitatea, ci am cerut acestuia să ma
nifeste mai multă răspundere și ini
țiativă în găsirea soluțiilor. în re
zolvarea problemelor. Și a găsit. In 
ultimele luni au fost înființate două 
ateliere de cercetare care contribuie 
la îmbunătățirea tehnologiilor, au 
fost puse în funcțiune instalații mo
dernizate. cum sint liniile automa
te nichel-crom și cadmiu-zihc. care 
dublează productivitatea muncii și 
asigură o calitate superioară a

xecuțiel, a (ost întărit controlul pe 
flux. Drept urinare, pină la aceas
tă oră n-am mâi înregistrat nici un 
refuz de calitate tocmai intr-un do
meniu in care pretențiile sint deo
sebit de ridicate : exportul.

— înseamnă că ați rezolvat toata 
problemele in legătură cu calitatea 7

— Nicidecum ! înseamnă că acțio
năm in continuare. De exemplu, tot 
pe baza inițiativelor promovate, por
nind de Ia propunerile formulate da 
comuniști in adunările de dezbate
re a tezelor, luăm in prezent mă
surile politice și organizatorice care 
să asigure restructurarea fundamen
tală a proiectelor panourilor de au
tomatizare si reorganizarea modului 
de execuție in vederea atingerii ce
lor mai inalți parametri calitativi.

împreună cu ing. Margareta Tău- 
ne. membru al biroului comitetului 
județean de partid, director al fi
laturii de bumbac, abordăm, de a- 
semenea, modul concret în care se 
implică comuniștii, prin propuneri și 
activități, in perfecționarea muncii 
de partid.

— Colectivul nostru e tinăr, in 
formare. Mai avem multe de făcut 
pentru a dezvolta nivelul de con
știință, pentru a-1 situa la 
mea cerințelor formulate de 
tarul general al partidului, 
țiile de acțiune jalonate de 
din aprilie au stimulat și in 
tă privință inițiativa comuniștilor. De 
pildă, au fost pe larg dezbătute ne
cesitatea cultivării unor trăsături 
înaintate, punerea mai presus de ori
ce a intereselor generale. In acest 
context a fost criticată atitudinea 
unor muncitoare ca Ioana Neacșu, 
Floarea Bohorea, Nela Cojocaru și 
altele care, pentru obținerea unor 
rezultate mai bune de moment, fă
ceau la utilaje unele modificări care, 
cu timpul, aveau un efect negativ, 
le afectau buna funcționare. Propu
nerile făcute de numeroși comuniști, 
printre care muncitoarele Floarea 
Păunescu și Viorica Georgescu, 
maiștrii Ilie Dinulescu, Vasile An
drei și alții, au fost însușite de or
ganizațiile de bază, de comitetul de 
partid. Pe baza lor au fost întoc
mite programe de măsuri politico- 
educative, a fost imbunătățită acti
vitatea gazetelor de perete, a co
lectivelor de agitatori ; propaganda 
vizuală, învățămintul de partid s-au 
„implicat" în abordarea mai eficien
tă a aportului comuniștilor In pro
ducție, în combaterea încă din fașă 
a stărilor de lucruri negative.'

— Așadar, o adevărată strategie a 
desfășurării muncii politico-edu
cative...

— Ale cărei rezultate vor spori 
capacitatea întregului colectiv de 
a-și îndeplini sarcinile la nivelul 
cerințelor actuale tot mai exigente.

inălți- 
secre- 
Direc- 
Tezele 
aceas-

Intransigența comunistă
■ a vi ' iailnpș^uBS ătin ■ a

- trăsătură a omului nou
(Urmare din pag. I)
pentru viitoarea plenară a C.C. al 
P.C.R. Numai combativitatea exerci
tată cp discernămint partinic, de la 
înălțimea prestigiului dat de fapte, 
combativitatea exigentă și construc
tivă se înscrie ca o adevărată forță 
transformatoare în munca și viața 
de fiecare zi, in opera de zidire a 
unei lumi noi și a unui om nou. 
„Fără îndoială, — sublinia secreta
rul general al partidului în expune
rea din 29 aprilie — critica și auto
critica constituie factori importanți 
in conducerea democraticii in per
fecționarea sistemului de conducere ; 
dar autocritica are valoare numai 
atunci cind din ea s-au tras conclu
ziile respective și se acționează pen
tru inlăturarea lipsurilor și. intr-a
devăr, se constată că s-au înlăturat.- 
Același lucru și in ce privește cri
tica. Noi, este adevărat, criticăm 
mult, dar am impresia că nu tragem 
toate concluziile și nu luăm și mă
surile necesare cind se constată că 
lucrurile nu se soluționează, nu s-au 
îmbunătățit". Acest concept privind 
promovarea atitudinii combative, 
partinice, constructive a fost puter
nic afirmat în recentele dezbateri 
ale comuniștilor ale Tezelor din apri
lie. El devine, ca să spunem așa. 
intr-o măsură tot mai mare, instru
ment de lucru deosebit de eficient 
în activitatea organizațiilor de 
partid preocupate să-și înnoiască 
continuu formele și metodele de 
muncă. Preocupate să acționeze cu 
mijloace politice, organizatorice, e- 
ducative adecvate, pentru unirea tu
turor energiilor consacrate îndeplini
rii exemplaie a obiectivelor econo
mice și politice.

Atitudinea activă, militantă a co
munistului derivă firesc, logic din 
adevărul potrivit căruia, așa cum se 
afirmă în Tezele din aprilie : „Parti
dul nostru comunist și-a asumai 
răspunderea de a conduce întregul 
popor pe calea noii orinduiri socia
le. spre o viață demnă și liberă t“. 
Este un imperativ istoric care pre
supune nu numai unirea energiilor, 
muncă, strădanii, ci afirmarea depli
nă a spiritului novator, revoluționar, 
o judecată lucidă, critică și autocri
tică a drumului parcurs. O evaluare 
partinică, constructivă a fiecărei e- 
tape. Capacitatea de a extrage în
vățăminte. de a decela succesele, ex
periența bună, de a pune în talge
rul judecăților și lipsurile, cauzele 
care le determină, vinovățiile con
crete pentru a afla cu exactitate 
vectorul de progres. Vectorul de ac
țiune pentru înfăptuirea intocmai a 
idealului nostru comunist.

Evident că nimeni n-are nevoie de 
o combativitate „în sine". De fațadă. 
Și cu atît mai puțin post-festum. In 
toate împrejurările muncii și vieții

de fiecare zi a' comunistului — și 
nu numai 1 — este nevoie de acea 
atitudine activă sinonimă curajului 
comunist, revoluționar. Sinonimă cu 
recunoașterea deschisă, matură a 
stărilor de lucruri negative și, în 
egală măsură, cu voința de a în
drepta, de a înlătura o stare neco- 
respunzătoare de lucruri. Spunem 
voință, curaj etc., deoarece realita
tea probează că mai sint Încă oa
meni, chiar comuniști, care încă iși 
însușesc cu greu aceste calități mo
rale ; în practica muncii și vieții de 
fiecare zi ei nu trec toate examenele 
muncii și practicii de fiecare zi ale 
exigenței. Un membru de partid de 
la Centrul teritorial de calcul Iași, 
de exemplu, este sancționat pe 
drept, pe linie profesională, pentru 
indisciplină. Omul se crede persecu
tat si' se apără. Cu ce 7 Cu șeful lui 
ierarhic, „care-i știe munca perfect 
și care l-a propus pentru calificati
vul «foarte bine»". Stăm de vorbă cu 
șeful în cauză, comunist și el. și a- 
cesta cum credeți că se apără, la 
rindul lui 7 „Da, știam că tovarășul 
despre care este vorba are lipsuri : 
e adevărat că am propus calificati
vul «foarte bine», dar asta am fă
cut-o ca să nu mă cert cu el și am 
mai făcut-o pentru că, nu mă în
doiam, mai departe, tovarășii vor fi 
exigenți și nu vor admite califica
tivul".

Scurt și cuprinzător !
De asemenea... atitudini, exercita

te prin „procură", e limpede, nu are 
absolut nimeni nevoie. Nici de com
bativitatea de la... sfîrșitul războiu
lui ori profesată în numele cine știe 
căror interese obscure, calcule egois
te. carieriste. Numai atitudinea mi
litantă. comunistă, principială șl 
constructivă, promovată permanent 
și cu discernămint are darul să lu
mineze. ca un puternic reflector, 
munca și viata din jur. Cu tot ce 
are ea mai demn, mai bun, mal fru
mos. Cu merite, dar și cu neajun
suri, cu impasuri, dar și cu superba, 
comunista aspirație spre mai bine. 
Cu oameni dăruiți efortului de pro
gres, dar și cu mentalități retrogra
de. necesar de combătut, tocmai in 
numele idealului comunist de a ne
tezi drumul făuririi noii orinduiri, al 
aducerii la scara unu pe unu a o- 
biectivelor acestei uriașe construcții. 
Atitudinile comuniste — reflectoare 
ale adevărului. Care nu țin seama 
de Invocarea unor eventuale... imu
nități, ci numai și numai de realita
te. Așa cum se înfățișează ea. Cu 
veșmintele pe care fiecare le poartă. 
Viața in societatea noastră se înte
meiază pe merite „Ia zi", și nu pe 
evocarea lor. Cu faptele noastre 
dăm examenul vieții în fiecare zi.

Și cu atitudinea comunistă — em
blemă a conștiinței înaintate.

Iile TANASACHE

lALOMiȚA : Modernizări de drumuri și poduri
Direcția județeană de drumuri și 

poduri Ialomița a reușit in ultima 
perioadă să modernizeze o serie 
de artere rutiere intre localitățile 
județului, să construiască noi po
duri peste riurile Ialomița și Pra
hova, Au fost recepționate și date 
in exploatare drumul dintre comu
na Adincata și drumul național l D 
Urziceni — Ploiești, care a fost 
modernizat prin imbrăcămințl as- 
faltice. iar drumul dintre comu
nele. Jilavele și Dridu a fost, de 
asemenea, modernizat. Aceste lu
crări. care s-au realizat și cu con-

tribuția cetățenilor din așezările 
respective, completează gama de 
construcții specifice realizate de 
acest colectiv în ultima perioadă. 
Intre care se remarcă podul pes
te riul Ialomița, care face acum 
legătura intre comunele Bucu și 
Cosîmbești, asfaltarea drumului ju
dețean Movilita — Roșiori — Dră- 
goiești. In prezent, este în curs 
de finalizare lucrarea de la pasa
rela pietonală peste rîul Prahova 
din zona comunelor Adîncata și 
Brazii. (Mihai Vișoiu).

Gh. ATANASIU 
Stan STEFAN 
corespondentul „Scinteii

. .. ... ... . . ..

Elena Lozonschi avea 
pe atunci 21 de ani. După 
infățișare, părea o copilită 
— cum o descriu autorii 
reportajului apărut in 
urmă cu 32 de ani, in 
„Scinteia". Absolvise de 
scurtă vreme profesionala 
și era, la data aceea, tex
tilistă fruntașă, mindria 
întreprinderii de postav 
din Buhuși.

Ajungînd în oraș, am 
căutat-o, ca pe o cunoștin
ță veche. Și nu ne-a fost 
greu s-o găsim.

— Elena Lozonschi 7 
Cum să n-o cunosc 7 Cine 
n-o cunoaște 7 Doar că 
n-o mai cheamă Loz m- 
schi — zîmbește Lilj Pe- 
caș Sudu, primărița orașu
lui — ci Oancea. A termi
nat profesionala cu doi ani 
înaintea mea, a fost prin
tre cele de Ia care am în
vățat meserie. Nu știu dacă 
v-aro spus — adaugă pri
mărița — dar și eu sint de 
meserie textilistă I

Intrăm deci pe poarta 
casei cu numărul 153 din 
strada Orbie. De aici am 
decis să incepem călătoria 
noastră prin Buhuși. O gă
sim ne Elena Oancea trebă
luind prin curte. Lucrează 
in schimbul doi și mai are 
citeva ore bune pină să se 
pregătească de plecare. 
La orice s-ar fi așteptat, 
numai s-o caute presa nu. 
Ne invită în casă. Prefe
răm să stern de vorbă pe 
lavița de sub măr. Ne pri
vește iscoditor, ușor amu
zată că ii pronunțăm nu
mele de fată — Lozonschi.

— Ce să vă spun 7 Fata 
mea are 22 de ani, cu un 
an mai mult decit aveam 
eu pe atunci. Lucrează 
tot in întreprindere. Ș) so
țul meu, și băiatul meu, la 
fel. Eu altă zestre n-am 
primit de-acasă, de la tata, 
unde eram 9 copii, decit 
dragostea de muncă.

Vorbim despre oraș, ti 
reamintesc finalul repor
tajului din ’56 : „Orășelul 
textiliștilor se dezvoltă an 
de an“.

— Așa scrie 7 Orășelul 7 
Ei, da. Era un orășel. A- 
cuma... il vedeți și dum
neavoastră I Nu se compa
ră cu ce-a fost. Știu oa
meni plecați din Buhuși 
de mai bine de, 20 de ani, 

■ care, cind s-au întors, nu 
s-au mai știut descurca. 
Multe s-au schimbat. A- 
veam pe atunci vreo 30 de 
apartamente la bloc. Ia 
numărați-le astăzi !

— 3054, răspundem 
prompt.

— Vedeți? Șl altele, și al
tele. Să le iei pe îndelete, 
n-al prididi cu povestitul.

— De unde începe ora
șul 7 o întrebăm pe Elena 
Oancea.

Stă o clipă pe gînduri. cît 
să se dumirească 
trebare.

— De-acolo de 
pornește fiecare, 
mine si pentru ai 
cepe de aici, Din curtea ca-, 
sei noastre. Aici ne-am 
strins unul lingă altul cind 
eram tineri, 
crescut

de în-
unde o 

Pentru 
mei. în-

aici ne-am 
copiii...

spune Orașul texti- 
sau Orașul celor o

Zi obișnuită de odihnă intr-un parc bucureștean 
Foto : E. Dichiseanu

Deosebita importantă acordată pregătirii profesionale a oamenilor din 
toate domeniile se înscrie intre preocupările statornice ale conducerii 
partidului și statului nostru pentru perfecționarea întregii activități eco- 
nomico-sociale, pentru realizarea unei noi calități a muncii și vieții. In 
acest context, o mare însemnătate are și formarea^ și pregătirea mese
riașilor 
nomică, 
selor și 
de trai. Un rol aparte 11 are îmbunătățirea pregătirii meseriașilor satelor, 
care se efectuează în cadrul școlilor și grupurilor școlare ale 
CENTROCOOP, aceasta Inscriindu-se tn aria mai largă de preocupări și 
acțiuni pentru modernizarea satului românesc, pentru apropierea condi
țiilor de viață de la sate de cele de la orașe.

la nivelul exigentelor impuse de puternica dezvoltare social-eco- 
de necesitatea diversificării și îmbunătățirii calitative a produ- 
serviciilor, in cadrul politicii partidului de creștere a nivelului

„PEPINIERELE" VIITORILOR 
MESERIAȘI. Sistemul de învăță- 
mint al CENTROCOOP cuprinde 15 
grupuri școlare, precum și cursuri de 
calificare și policalificare la locul de 
muncă. Acestea sînt frecventate 
anual de peste zece mii de elevi, 
pregătiți pentru 116 meserii, inclu- 
zind și cursurile de calificare și poli
calificare. Procesul amplu de pregă
tire a meseriașilor are In vedere 
ritmul de dezvoltare a sfere! servi
ciilor la sate, în acest an numărul 
absolvenților fiind mai mare cu două 
mii față de anul trecut și cu patru 
mii în comparație cu cel din 1986. 
De asemenea, cel puțin o mie de 
tineri și tinere urmează cursurile de 
calificare la locul de muncă.

Prezentîndu-ne aceste date, tova
rășul Constantin Herăscu, director 
In CENTROCOOP, precizează că rit
mul de pregătire a meseriașilor este 
corelat și se încadrează în progra
mele de dezvoltare a prestărilor de 
servicii. Meseriile cele mai căutate 7 
Toate — ni se spune. Unele sînt me
serii vechi, reluate la parametri su
periori de calitate și profesionali- 
tate. Altele, mai noi, exprimă evo
luția satelor pe coordonate de pro
gres și civilizație. Dintre cele noi, 
unele răspund direct solicitărilor 
crescînde ale populației — depana
tor radio-tv, depanator de obiecte 
electrocasnice. de alte obiecte de fo
losință îndelungată ; altele sînt me
serii cerute de activitățile produc
tive cu posibilități locale, cum ar fi 
geamgiu, ceramist-olar ori 
rățitor-vopsitor textile, reparator 
strumente muzicale șl jucării.

cu- 
in-

POLICALIFICAREA NU E O 
„MODA", CI O NECESITATE. Spe
cificul mediului rural determină și 
caracteristici deosebite ale cererii de 
servicii. Datorită numărului mai mic 
de locuitori la sate față de orașe, 
cerințele față de un anumit profil 
de servicii sînt mai reduse, deter-

poartă 
tineri, 
tineri, 
foarte

prezentă a orașului 
și semnătura celor 
chiar a celor foarte

— Orașul nostru e 
frumos. El are parcuri, el 
are grădinițe, el are și o 
grădină zoologică cu lei, 
urși, maimuțe..., ne poves
tește Simona Fusaru, cu 
toată seriozitatea celor șase 
ani împliniți.

A ieșit la plimbare, sus 
în centru, cu tăticul ei. 
Există, în Buhuși, două 
puncte de reper. Primul e 
cel pomenit: sus în centru, 
cum spun localnicii ; al doi
lea : jos in poartă (poarta 
întreprinderii de postav).

— Simona, o întrebăm pe 
fetița brunetă cu ochi ju
căuși, ce ii lipsește orașu
lui tău 7

Simona se concentrează, 
se .încruntă ușor.

— Vara, orașului meu li 
lipsește Marea Neagră.

★
Coborim jos în poartă, 

însoțiți de Ecaterina Hrin-

mele de oraș al textiliști- 
lor nu a căzut in desuetu- 

, dine, dimpotrivă, e mereu 
îmbogățit cu valențe noi.

*
Cel sosit în gara Buhuși, 

dimineața devreme, are 
două posibilități, cel puțin: 
să străbată orașul, în sus, 
urmînd șerpuirea lină a șo
selei care urcă ; sau. înde- 

; părtîndu-se de gară spre 
stingă, să scurteze drumul 

' pe trepte. Cele o mie de 
. trepte, care te duc de jos, 

din poartă, spre centru.
Răcoarea dimineții nu s-a 

i risipit încă, lumina hamle- 
tizează departe, pe culmi. 

. Numai pasul iute al unei 
femei răsună in preajmă, 

. numărind treptele. O ajun
gem din urmă.

Marița Hartup are 65 de 
. ani. A fost o viață textilis- 

[ tă, De cind a ieșit la pen
sie se scoală tot la cinci 
dimineața. N-are somn, 
n-are odihnă. E președinta 
comitetului de cetățeni din

TINEREȚEA
ORAȘULUI

I se 
liștilor 
mie de trepte sau Orașul 
florilor.
- Eu 

muncii, 
pioniera 
(clasa a 
nr. 2).

— De ce 7
— Pentru că si întreprin

derea, și cele o mie de trep
te, și florile care te întim- 
pină peste tot sint rod al 
muncit

Așa cum argumentează 
Carmen Donicl. Imaginea

i-aș spune Orașul 
ne mărturisește 
Carmen Donici 

VIII-a C, Școala

că, secretara cu probleme 
de propagandă a comitetu
lui orășenesc de partid. 
Coborim panta lină spre 
gară. De-o parte și de alta 
se înșiră vilele cochete, 
care dau așezării un aer de 
stațiune de odihnă.

— Oamenii așa s-au obiș
nuit, observă Ecaterina 
Hrincă. Spun „jos in poar
tă" și „sus in centru", dar 
centrul e, în înțelesul pro
priu, peste tot.

în principiu, in prima 
parte a zilei, animația e 
jos, Ia întreprindere. în a 
doua jumătate a zilei, ani
mația se mută sus, acolo 
unde sînt amplasate biblio
teca orășenească, clubul 
muncitoresc, cinematogra
ful. Acolo unde oamenii, 
așezați pe băncile care stră
juiesc bulevardul ”— 
blicii, mai schimbă 
bă, se mai pun Ia 
unii pe alții.

— Orașul însuși a devenit 
un interlocutor, continuă 
însoțitoarea noastră. O 
realitate vie. de care tre
buie să se țină seama. A 
devenit chiar o instanță 
morală. I se spune cite 
unuia, care calcă pe alături : 
„te vede orașul", „ce-o să 
spună orașul„rîde orașul 
de tipe“. Desigur, orașul 
astfel personificat nu în
seamnă altceva decît o opi
nie comună a tuturor cetă
țenilor săi, pn1 mod de _ 
concepe viața care ii uneș
te și ii ține alături, uniți.

La întreprindere discu
tăm cu Gabriela Carmen 
Popa. Lucrează în secția de 
filatură ca laminatoare. Ne 
privește drept 
încrederea și 
cu frumusețea 
dau cei 20 de 
dentă în anul 
tutui de studii economice 
din Iași, la fără frecvență. 
Dar e, înainte de toate, 
textilistă.

— Majoritatea timpului, 
pentru mine, orașul e chiar 
întreprinderea. Muncesc la 
..Postavul" mai multe mii 
de oameni. Parcă s-ar muta 
orașul jos in poartă... Nu-

Repu- 
o vor- 
curent

în ochi, cu 
optimismul, 
pe care i-o 
ani. E stu
ll la Insti-

zona în care locuiește. Dar 
ea nu delimitează astfel 
orașul. E prezentă acolo 
unde se cere o mină de 
ajutor. E, cum o caracteri
zează laconic cei care o cu
nosc (și cine n-o cunoaș
te 7), o femeie eficientă.

— Eu cu „nu“ și cu 
„parcă" nu m-am împăcat 
niciodată. Orice se poate, 
cind există ambiție și drag 
de ceea ce faci.

Discuția are loc pe trep
tele care unesc cele două 
terase ale orașului. Ochii 
albaștri ai Mariței Hartup 
adună toată lumina zorilor.

— Țin minte că eram co
pii și mama se uita cu dra
goste la noi și ne spunea : 
„Să nu care cumva să îm- 
bătrîniți, dragilor mei..." 
Azi mă uit în oglindă și 
mă gindesc că n-am ascul
tat-o pe mama. Am îmbă- 
trinit. Să știți însă că nu
mai pe dinafară. Una e ce 
scrie în buletin și alta ce 
simte omul. Orașul nostru 
întinerește. Oamenii tre
buie să întinerească și ei !

O rugăm să ne conducă 
spre muzeu. Pe drum ne 
vorbește cu satisfacție des
pre cartierele noi : „Corni
șa", „Centrul I“, „Cen
tru 11“ și ansamblul de lo
cuințe „Libertății I“, „Li
bertății II", „1 Mai", alia
te in plină dezvoltare. Ne 
vorbește despre întreaga is
torie a orașului, despre ex- 

a tinderile și modernizările 
întreprinderii, despre o- 
biectivele de interes econo- 
mico-social date în folosin
ță în anii din urmă : fabri
ca de mobilă, spitalul cu 
policlinică, noul local al 
bibliotecii orășenești, școli, 
creșe, grădinițe. Dar șl des
pre numărul impresionant 
de ore de muncă patriotl- 

. ' ' cetățeni,
despre fiecare fir de floa
re sădit în oraș — 
zeci de mii...

★
intrăm în muzeu, 

tea, aerul, lumina 
aici patina istoriei. Străba
tem cele opt săli, înaintînd 
in istoria urbei, din paleo
litic pină în zilele noastre.

Buhușiul s-a înfiripat, ca 
modest tirg de provincie.

că prestate de

in 1823, pe temeliile fostei 
comune Bodești ; în 1833 
este menționat pentru intiia 
oară ca tirg pe harta Mol
dovei. Anul 1885 marchează 
un eveniment care schim
bă din temelii destinul ur
bei : înființarea întreprin
derii „Postavul". Tirgușo- 
rul. devenit intre timp co
mună. se transformă trep
tat (gravitînd în 
întreprinderii) în 
in toată puterea 
tului. In fine, după 
zeci de ani. dar cu 
bire după 1965. 
vorbi despre Buhuși. fără 
exagerare, ca despre o lo
calitate urbană de necon
testată importantă în viața 
județului Bacău, a patriei.

★
Pensionarul Constantin 

Tipa și-a clădit și el. în 
anii cei multi, un muzeu 
interior. Din cind in cind, 
în povestirea lui, „răbuf
nește" cite un „exponat" 
mai deosebit, cite un mo
ment de viațăf revelator, 
Buhușiul are în el nu 
numai pe cel mai virstnic 
cetățean al localității, dar 
șl un reporter sui-generls. 
li citim cu emoție însemnă
rile îngălbenite de vreme 
(in care foșnește parcă pă
durea de stejari care um
brea și ascundea cele citeva 
gospodării mărunte, înainte 
vreme), însemnările mai 
noi. Metamorfoza orașului 
capătă coerență și credibi
litate.

— E ora zece, ne atrage 
atenția Constantin Tipa. 
Peste cinci minute, începe 
emisiunea locală...

Emisiunea locală, difuza
tă de la stația de amplifi
care, aflată într-una dintre 
sălile bibliotecii orășenești, 
începe cu primele acorduri 
ale Rapsodiei I a lui Geor
ge Enescu.

— Avem peste 3 000 de 
abonați și numărul lor e in 
continuă creștere, precizea
ză bibliotecarul Gheorghe 
Silvaș. Avem emisiuni di
verse : unele se adresează 
specialiștilor din întreprin
dere, altele vizează o tema
tică de interes mai larg 
(învățămint, cultură, dez
baterea unor legi, decrete, 
probleme de sănătate, pre
zentări de carte), altele se 
adresează tinerilor, elevi
lor. Satisfacția și răspun
derea noastră totodată 
constau în faptul că sîntem 
ascultați.

— Cum se vede orașul 
din bibliotecă 7 o întrebăm: 
pe Trandafira Eva, biblio
tecar principal.

— Un oraș animat. La 
noi intră în medie 120 de 
oameni pe zi. Avem în
scriși, de la începutul anu
lui pînă astăzi, încă 2 000 
de noi cititori. Deținem un 
fond de carte de peste 

. 50 000 de volume. După
cum se prefigurează dez
voltarea orașului, acesta e 
numai un început. Un 
început bun, dacă ne gîn- 
dim și la faptul că sîntem 
beneficiarii uneia dintre 
cele mai spațioase, mai mo-. 
derne biblioteci din județ.

★
Pe Lili Pecaș Sudu. pri

mărița localității, o întîl- 
nim in oraș. Drumurile 
noastre se întretaie de mul
te ori.

— Cetățenii vă pot spu
ne multe lucruri intetesan- 
te despre localitatea lor. 
După cum și orașul spune 
— in graiul său — destule 
despre oameni...

Adică despre cei care, cu 
eforturi și sudoare, cu ima
ginație și dragoste l-au 
dezvoltat și înfrumusețat, 
l-au înălțat pe verticală.

jurul 
orășel 
cuvîn- 
atîtea 

deose- 
se poate

și sint

Liniș- 
poartă

Leila MUNTEANUJ

Dar cerințele sînt mult mai mari, 
far ritmul de policalificare în me
serii noi nu ține pasul cu cerințele 
legate de folosirea integrală a 
timpului de lucru și cu necesitatea 
trecerii cu ușurință de la un loc de 
muncă la altul. Se cuvine subliniată 
necesitatea de a satisface, intr-un 
timp scurt, cerințele de cadre pentru 
meserii neacoperite, situație adese
ori constantă in localitățile rurale 
mai îndepărtate de orașe.

Pe de altă parte, policalificarea 
meseriașilor trebuie organizată în

li se cere să stăpînească cele mai 
solicitate combinații de meserii spe
cifice diferitelor zone ale țării. Din 
acest punct de vedere se poate apre
cia că, în timp ce unele combinații 
de meserii sint suprasolicitate (bu- 
cătar-ospătar sau f rizer-coaf or), 
pentru altele sint mult prea puțini 
solicitanți. Cele mai multe „goluri" 
se înregistrează în pregătirea unor 
meseriași in măsură să valorifice su
perior materii prime locale, cum ar 
fi preparatorii de conserve de legu
me și fructe, de alte produse din

Calificare temeinică pentru mai buna
servire a populației

Reușite și deziderate în domeniul pregătirii profesionale a 
meseriașilor din unitățile sătești ale CENTROCOOP

minînd „goluri în producție", feres
tre de timp neutilizate. De aceea, 
policalificarea este absolut necesară. 
Meșteșugarii stăpîni pe mai multe 
meserii au de lucru, intrucit diver
sitatea cererilor este în continuă 
creștere.

Ce se face șl ce perfecționări sint 
necesare in procesul de policalifi
care a meseriașilor 7 Din documen
tarea întreprinsă rezultă că actualul 
sistem de învătămînt în oadrul 
CENTROCOOP și. îndeosebi, durata 
școlarizării asigură o bună califi
care a meseriașilor, dar sînt insu
ficiente pentru policalificarea aces
tora. Apare deci cu atît mai nece
sară organizarea sistematică a ac
țiunilor de policalificare ulterioară, 
ca parte integrantă a procesului de 
perfecționare a forței de muncă. 
Unele măsuri în acest sens au fost 
luate, tn cursul anului trecut au ur
mat cursuri de policalificare o mie 
de meseriași ; tot atîtia le frecven
tează șl în acest an. Pînă la finele 
actualului cincinal urmează să fie 
policalificați încă treî mii de mese
riași în meserii înrudite sau com
plementare.

proporții de masă in localități și ju
dețe cu un pronunțat caracter turis
tic — Constanța, Brașov, Suceava 
s a., unde frecvența ocupațiilor sezo
niere este mult mai mare decît în 
alte locuri. In județul Constanța, 
mii de lucrători din sfera 
estival pot să practice în 
rece alte meserii.

Desigur, organizarea și 
programelor de policalificare impli
că selecția exigentă a celor mai buni 
meseriași, cit și alegerea combina
țiilor optime de meserii înrudite : 
timplar-dulgher. sudor-lăcătus-me- 
canic, electronist-electrician, brutar- 
bucătar, cofetar-patiser, depanator 
radio-tv și alte obiecte de folosință 
îndelungată. In total, ne spunea to
varășa Ortansa Vilceanu, directorul 
centrului de perfecționare a cadre
lor, au fost stabilite 68 de com
binații de meserii înrudite de cea 
mai mare utilitate. Multe dintre 
acestea, pe lingă exercitarea sarci
nilor în meseria de bază, asigură și 
efectuarea de operații din meserii 
înrudite care nu justifică încadrarea 
unui alt lucrător.

Cu deosebire, meseriașilor satelor

turismului 
anotimpul

aplicarea

mica industrie alimentară, meseriași 
pentru împletituri din materii prime 
vegetale (răchită, sorg ș.a.), dar și 
de oameni care să practice mese
riile de tăbăcar-cojocar, săpător de 
fintîni etc. După cum se observă, 
unele din aceste meserii privesc 
mica industrie. Eaptul că unitățile 
acestui domeniu cunosc un proces 
de reorganizare constituie un argu
ment în plus pentru a nu se tergi
versa și a nu scăpa din vedere pro
blema calificării forței sale de mun
că. indiferent de rețeaua școlară 
care este învestită cu această răs
pundere.

TESTAREA APTITUDINILOR NU 
POATE FI EXCLUSA. In procesul 
de pregătire a meseriașilor este de 
remarcat îmbinarea echilibrată a cu
noștințelor teoretice cu cele prac
tice. Tovarășul Ion Buligă, directo
rul grupului școlar cooperatist Con
stanta, ne vorbea despre solicitările 
frecvente și preferințele multor ce
tățeni pentru serviciile atelierelor 
de reparații radio-tv ale grupului 
școlar, în care lucrează atît maiștri, 
cit și elevi, ceea ce atestă seriozi-

tatea activității desfășurate. De alt
fel, toate școlile cooperației reali
zează produse pentru fondul pieței și 
prestează servicii pentru populație. 
Dar dincolo de rezultatele econo
mice, de contribuția la autofinanța
rea unităților respective, este rele
vantă Însușirea deprinderilor prac
tice. a tainelor meseriei.

Totuși, acest amplu 
proces de perfecționare 
structiv-educativ poate 
continuare, asemenea 
domeniu, îmbunătățiri. Astfel, unii 
specialiști sînt de părere că s-a re
nunțat in mod nejustificat la testa
rea aptitudinilor elevilor sau cursan
telor cu prilejul admiterii în școli 
profesionale și clase liceale. In lipsa 
acestor testări, mulți 
dreaptă spre „meserii 
5—10 candidați pe un 
riile bucătar-cofetar) 
puțini spre cele mai pretențioase și 
realmente deficitare : constructor- 
finisor, depanator radio-tv etc. In 
plus, unele meserii necesită în pre
zent mai multe cunoștințe față de 
cele din trecut — zidarul-finisor de 
la sate fiind solicitat să constru
iască nu numai mici acareturi, ci și 
locuințe moderne, etajate, depanato
rului cerîndu-i-se să efectueze re
parații de mereu mai înaltă tehni
citate. Tocmai aceste cerințe — a- 
precia tovarășa Eliza Nicorescu, 
inspector de învățămint în cadrul 
UJECOOP Constanța — constituie 
argumente ca dintre rigorile exame
nului de admitere să nu fie omise 
testele de aptitudine, atît pentru 
meseriile noi, cit și pentru cele tra
diționale. în același sens pledează 

1 și unele reușite privind probele (tes
tele) combinate organizate la gru
purile 'școlare cooperatiste din Con
stanța, Brăila, Oradea.

în procesul de perfecționare a pre
gătirii profesionale a meseriașilor 
se cere o preocupare crescindă pen
tru educarea acestora în sensul în
țelegerii clare a cerințelor de a-și 
face meseria cu înaltă competentă 
și răspundere, de a contribui efectiv 
la înfăptuirea amplului proces de 
modernizare și dezvoltare a locali
tăților rurale. Meseria este o veri
tabilă „brățară de aur" care trebuie 
mereu șlefuită : în interesul reali
zării profesionale a meseriașilor res
pectivi, al satisfacerii trebuințelor 
tuturor cetățenilor.

și complex 
pe plan in- 
cunoaște în 
oricărui alt

tineri se în- 
ușoare“ (cite 
loc la mese- 
și mult mai

C. BORDEIANU
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Mîm sfeclei de zahăr se desfdsoard in general bine, 
dar transoortul esie nesaiisfnwr

Majoritatea fabricilor de zahăr au început 
prelucrarea sfeclei din noua recoltă. Pentru ca 
aceste unități să poată funcționa la întreaga 
capacitate, astfel incit fabricația să se încheie 
la 25 decembrie, așa cum s-a stabilit in pro
gram, este important ca fabricilor să li se 
asigure ritmic și in cantitățile prevăzute ma
teria primă necesară. Aceasta impune să fie 
intensificate recoltarea ți mai ales transportul 
sfeclei de zahăr. Potrivit datelor furnizate de 
Ministerul Agriculturii, pină in seara zilei de 
22 septembrie, sfecla de zahăr a fost recoltată 
de pe 32 000 hectare, lucrarea fiind mai avan
sată in județele Ialomița, Giurgiu, Tulcea,

Teleorman, Constanța și Dîmbovița. Unitățile 
agricole din județele Bihor, Arad, Timiș, Dolj, 
Prahova, Buzău, Brăila și altele nu au respectat 
graficele de livrare a sfeclei de zahăr, tn unele 
județe se află in grămezi, pe cîmp, mari can
tități de sfeclă de zahăr : Botoșani — 18 000 
tone. Dolj — 13 100 tone, Mureș — 13 000 tone, 
Olt — 12 200 tone, Arad — 11600 tone, Ialomița, 
— 10 000 tone, Teleorman — 7 800 tone și altele. 
Evident, in aceste județe cantitățile de sfeclă 
transportate la fabrici sînt încă mici, din 
această cauză in unele situații fiind necesară 
întreruperea sau 'încetinirea procesului de pre
lucrare. După cum se știe, depozitarea și men

ținerea mai mult de 24 de ore a sfeclei In cimp 
pot avea urmări negative deoarece rădăcinile 
pierd din greutate și din conținutul de zahăr, 
iar procesul de prelucrare devine mai dificil. 
Toate acestea obligă la măsuri ferme in ve
derea respectării graficelor de recoltare și 
livrare a sfeclei de zahăr, condiție de cea mai 
mare însemnătate pentru ca fabricile prelucră
toare să funcționeze la întreaga capacitate și 
să se realizeze procente ridicate de extracție a 
zahărului. Am urmărit cum se respectă această 
cerință in două județe mari cultivatoare de 
sfeclă de zahăr — Mureș și Buzău.

Atelajele nu pot suplini 
lipsa mijloacelor mecanizate

în fabrici - stocuri prea mici, 
în cîmp - prea mari In secția de motoare a întreprinderii „23 August" din Capitala se finalizează fabricația unui nou lot de produse 

Foto : S. Cristian

Pe ogoarele buzoiene s_ desfășoa
ră în aceste zile o activitate intensă, 
cu o puternică participare de forțe 
pentru accelerarea recoltării roade
lor acestui an agricol și pregătirea 
temeinică a producțiilor din vara 
viitoare. în acest sens, un prim ar
gument faptic ni l-au Oferit coope
ratorii, mecanizatorii și speciaîtștii 
din consiliul agroindustrial Mihăi- 
leșsti, care, după încheierea recol
tării florii-soarelui de pe cele 1 825 
hectare, și-au concentrat eforturile 
la stringerea sfeclei, porumbului, la 
arăfiuri și insămințarea cu cereale 
păioese a celor 7 365 hectare plani
ficate. „Deși ploile de la sfirșitul 
săptămînii trecute ne-au stinjenit 
într-o oarecare măsură, de marți 
ritmul lucrărilor a revenit la nor
mal, la recoltat, arat și semănat 
participind zilnic 2 000 de oameni — 
ne precizează tovarășul Traian Răi- 
can, președintele 
consiliului. For
țele cele mai în
semnate s'nt con
centrate la recol
tarea sfeclei de 
zahăr, cultură ce 
ocupă 1 300 hectare". în primă
vară, unitățile agricole din acest 
-onsiliu agroindustrial au întîm- 

nat greutăți la Înființarea cul
turii de sfeclă de zahăr. Pe mari 
suprafețe, la Glodeanu Sărat, Flo- 
rica, .Văcărească și Glodeanu Siliș
tea, din cauza atacului, masiv de 
dăunători, sfecla a fost semănată de 
2—3 ori. Ajutate de ploile din luna 
mai. clar și datorită întreținerii 
exemplare a culturilor, acestea s-au 
dezvoltai normal și promit producții 
bune. Demn de remarcat este faptul 
că sfecla se recoltează numai manual, 
evitindu-se pierderile oricît de mici, 
în baza de recepție de la gara Grin- 
du este un continuu du-te-vino de 
atelaje — peste 200 și doar cîteva 
tractoare și autocamioane cu cite 
două remorci. Cu căruțele se fac 
cite 3—4 curse pe zi, iar cu mijloa
cele auto — doar două, din cauză 
că necesarul de motorină este asigu
rat numai pe jumătate. în aceste 
condiții, încărcarea navetei C.F.R. 
de ) 000 tone a fabricii de zahăr Bu
zău dunează 32 de ore în loc de 24 
cit ar fi normal dacă ar fi folosită 
întreaga capacitate de transport auto 
de 500 tone.Cu aceeași problemă se 
confruntă și alte unități agricole 
din cele 14 consilii . agroindustriale 
cultivatoare de sfeclă de zahăr din 
județ. Folosirea tuturor atelajelor la 
care s-a recurs, cum este și firesc, 
în majoritatea unităților, se dove
dește a fi o măsură bună, dar insu
ficientă pentru a se asigura trans
portul operativ al sfeclei aflate îh 
grămezi pe cîmp, care în ziua de 23 
septembrie ajunseseră la peste 2 000 
tone.

„Noi am început primii recoltarea 
sfeclei de zahăr — ne spune Gheor-

BUZĂU

' Recoltarea legume
lor, produse îndeobște 
perisabile, a înregis
trat, in săptămina care 
s-a încheiat, momente 
de ,virf. Timpul înain
tat, aflat în răcire, a 
impus pretutindeni un 
ritm alert de lucru. 
Din păcate, în multe 
situații, intre strînsul 
roadelor grădinilor și 
transportul acestora 
spre fabricile de con
serve și piețele de 
desfacere există sinco
pe nepermise.

O asemenea situație 
ne-a fost prezentată, 
in urmă cu două zile, 
de tovarășul Ion Dinu, 
șeful fermei nr. 7 din 
cadrul Întreprinderii 
pentru producerea le
gumelor Urziceni, care 
preciza că aproape 60 
de tone de roșii culese 
numai în ultima săp
tămână zac sub cerul 
liber. La acestea se 
adaugă alte citeva zeci 
de tone culese in săp
tămina anterioară care 

de asemenea se află 
depozitate pe cimp. 
Din cele 200 de tone 
de roșii, cit erau pre
văzute să se livreze 
către I.L.F. Militari, 
potrivit graficului în
tocmit pentru perioa
da 19—24 septembrie,

cu acordul beneficia
rului, au fost ridicate 
din cimp numai 20 de 
tone, deși potrivit în
țelegerii contractuale 
ar fi trebuit preluate 
zilnic in jur de 40 de 
tone. „Astăzi, bunăoa
ră (joi — n.n.), tre
buiau să se încarce 
pentru piața Capitalei 
4 mașini. Pină acum, 
la lăsarea serii, n-a 
sosit nici una. Alte 
cinci mașini erau pre
văzute să transporte

ghe Dinu, președintele cooperativei 
agricole de producție Smeeni — și 
ne străduim să ne menținem în 
graficul de livrare stabilit de 300 
tone pe zi. Producția de pe 110 hec
tare din cele 420 hectare cultivate 
am și expediat-o la fabrică. Cu mij
loacele auto proprii am putea trans
porta la fabrica din Buzău cite 600 
tone de sfeclă zilnic, dar din cele 23 
de tractoare și autocamioane proprii 
nu putem folosi decît 11, deoarece 
doar pentru atitea ne ajunge com
bustibilul ce l-am primit. De la so
lele cu sfeclă și pină la Buzău sîht 
32 km și nu putem folosi atelajele".

în aceste condiții, cu cantitatea 
de sfeclă pe care o primește zil
nic, întreprinderea de industrializare 
a sfeclei de zahăr Buzău nu poate 
utiliza decît circa 80 la sută din ca
pacitatea de producție. „Deși dispu

nem de două na
vete C.F.R., a 
cite 1 000 tone 
fiecare, și o ca
pacitate auto de 
transport de 800 
tone pe care o 

folosim pe o rază de 30 km — 
ne spune inginerul-șef al între
prinderii, Valeriu Diaconiță — doar 
60 la sută din sfecla recoltată ajunge 
la noi și este prelucrată in aceeași 
zi. Prin cei 30 de împuterniciți al
întreprinderii noastre încercăm să
impulsionăm ritmul zilnic la recol
tare și să asigurăm folosirea optima 
a mijloacelor de transport. La cele 
trei fronturi de descărcare din în
treprindere mijloacele auto nu sta
ționează mai mult de 15 minute".

Dincolo de cerința urgentării 
transportului producției din cimp la 
fabrica de zahăr, în județul Buzău 
se pune acut problema intensifică
rii .recoltării sfeclei ,de, zahăr- Drică 
unele unități agricole, cum sînt 
cele de.la Smeeni, Brădeanu, Gălbi- 
nași,, Stilpu, Boldu și Ziduri, reu
șesc, printr-o bună mobilizare de 
forțe la recoltare, să se mențină în 
graficul de livrare, altele — Nico- 
lești. Podgoria, Cochirleanca, Smîr- 
danu — au cules și trimis la fabri
că cantități foarte mici de sfeclă.

Aceasta și explică de ce pină vi
neri seara producția de sfeclă a fost 
strînsă doar de pe 8 la sută din 
suprafața cultivată. Este o situație 
care, în paralel cu soluționarea as
pectelor de care depinde urgenta
rea transportului, impune să fie 
luate măsuri energice la toate nive
lurile, pentru impulsionarea ritmului 
recoltării in toate unitățile agricole, 
astfel incit în următoarele 2—3 zile 
fabrica de zahăr din Buzău să poa
tă prelucra cite 3 000 tone de sfeclă 
în 24 ore.

Florea CEAUSESCU 
Stelian CHIPER 
corespondentul „Scinteii*

o
roșii la Fabrica de 
conserve din . Buftea. 
De asemenea, nu a so
sit nici una".

Interlocutorul. subli
niază că graficele în
cheiate cu I.L.F. Mili
tari au fost încălcate 
sistematic in campania 

UN SEMNAL CARE, NERECEPȚIONAT LA TIMP, 
DUCE LA DEGRADAREA UNOR MARI CANTITĂȚI DE TOMATE

din această vară. 
Practic, doar In două 
zile acestea au fost 
respectate. Din 770 
tone roșii, cile trebu
iau preluate de la în
ceputul campaniei de 
recoltare pină la sfir
șitul acestei săptă- 
mini, au fost livrate 
abia 285 tone.

Din cauza pertur- 
bațiilot care se men
țin in preluarea pro
duselor, o mare parte 
din acestea se află

în unitățile agricole din județul 
Mureș, care în acest an au cultivat 
cu sfeclă de zahăr aproape 10 000 
hectare, recoltarea se desfășoară în 
ritm susținut. Dacă, in primele zile 
de la declanșarea lucrării, recoltarea 
s-a efectuat mai bine in cooperati
vele agricole Nazna, Mureșeni. Coroi, 
Sînmartin. Săbed. Valea Largă și 
Iemut. treptat aria de lucru s-a ex
tins și în alte unități cultivatoare. 
Aceasta a făcut ca, pină în seara zi
lei de 23 septembrie, producția să 
fie strînsă de pe 1 552 hectare. Con
form programului întocmit, pină la 
finele lunii septembrie.. recolta tre
buie să fie strinsă de pe mai mult 
de 3000 hectare. „Pentru aceasta — 
ne preciza inginerul Teodor Arde- 
leanu, director cu producția vegetală 
la direcția agricolă județeană — pe 
baza analizelor efectuate de labora
toarele celor două fabrici de zahăr 
privind conținu
tul de zahăr și 
sporul de crește
re al . rădăcinilor., 
s-a hotărit să fie 
recoltate numai 
solele cu vegeta
ție . avansată și cu șfecla matura
tă". La sublinierile de mai sus, re
ținem și faptul că. la Indicația co
mandamentului județean pentru a- 
gricul.tură, personalul agricol din în
treprinderile de industrializare și 
specialiștii din unități au luat măsuri 
pentru a se evita orice pierderi da 
recoltă. în acest sens, formațiile- de 
lucru, toți cooperatorii care participă 
la cules au fost instruiti pentru a 
face curățirea corectă a rădăcinilor, 
fără decoletare, doar cu tăierea roze- 
tei de frunze. Totodată, se insistă 
ca, după executarea arăturilor, să Pe 
recuperate toate rădăcinile rupte sau 
cele mici care au rămas în urma re- 
cqlțății., Pe de altă parte, avînd în 
vedete că o mare parte din supra
fața, cu. Sfeclă de zahăr urmează a 
fi, îpșămihțatâ imediat, cu griu. pen
tru .eliberarea operativă a terenului 
de Sfecla de zahăr si ușurarea mun
cii cooperatorilor, stațiunile de me
canizare au pus la dispoziție un 
mare număr de dislocatoare.

Cooperatorii din Mureșeni, care în 
anii precedent! au realizat in mod 
constant producții-record de sfeclă 
de zahăr, au fost si in acest an între 
primii din județ care au început re
coltarea. Ritmul de lucru este de 
8—10 hectare pe zi. Ilie Cheșa. pre
ședintele cooperativei agricole, ne-a 
precizat : „Producția fiind bună, noi 
acordăm cea mai mare atenție res
pectării riguroase a graficelor de 
transport la fabrica de zahăr din 
Tirgu Mureș. Am stabilit ca tot ce 
se recoltează intr-o zi. in aceeași zi 
să fie încărcat si transportat direct 
la întreprinderea prelucrătoare. Sîn- 
tem hotăriți să evităm pierderile de 
orice fel". într-adevăr, aici. în ziua 

MUREȘ

V V

încă nerecoltate, ris- 
cirid. în perspectiva 
înrăutățirii timpului, 
să sporească și mai 
mult pierderile. Șeful 
fermei estimează că 
mai bine de o treime 
din recolta planificată 
și realizată efectiv 

este deja pierdută. Si
tuația de la ferma 
nr. 7 nu-i singulară. 
Pe terenurile fermelor 
nr. 6 și 8, aflate in 
vecinătatea fermei nr. 
7, se găsesc, de ase
menea, grămezi de ro
șii așezate direct pe 
pămînt. Tovarășul Ion 
Dinu precizează că a- 
celași nedorit spectacol 
poate fi intilnit și în 
grădinile celorlalte 5 
ferme de cîmp ale 
I.P.L. Urziceni. 

Reținem din relata
rea interlocutorului și 
faptul semnificativ că 
această situație se da- 
torește, Intr-o bună 
măsură, și procedeelor 
incorecte ale unor șo
feri, care nu se sfiesc 
să impună condiții de

genul: „Îmi dai roșiile 
la categoria a ll-a, ti 
le iau. Nu vrei așa, 
să-ți fie de bine, stai 
cu ele in cimp!" Și nu 
te sfiesc să plece cu 
mașinile goale din 
cimp dacă tîrgul nu le 
iese după voie.

Risipa de recoltă ar 
fi prevenită intr-o 
bună măsură, chiar și 
In această nefirească 
situație care s-a creat, 
dacă destinatarul pro
duselor — I.L.F. Mili

de 22 septembrie, la transportul sfe
clei de zahăr lucrau 8 autocamioane 
proprii, cu o capacitate de transport 
de 200 tone pe zi. Acestora li s-au 
adăugat alte capacități de la I.T.A. 
Mureș, ’ care, in total, vor asigura 
transportul a 400—500 tone pe zi. Bu
na organizare a muncii la încărcat și 
transport a făcut ca C.A.P. Mureșeni 
să aibă, la data menționată, trans
portate direct in fabrică peste 600 
tone sfeclă, de zahăr. Așa se proce
dează și în cooperativele agricole din 
Șăulia de Cimpie. Iernut. Nazna ș.a.

Dar nu peste tot recoltarea se des
fășoară la fel. înainte de a da amă
nunte, se impune să menționăm că 
fabricile de zahăr din județ sînt pre
gătite să prelucreze cantitățile de 
sfeclă prevăzute in grafic. Bunăoară,' 
fabrica de zahăr din Luduș are o 
capacitate nominală de prelucrare 
de 2 600 tone de sfeclă în 24 de ore., 

Măsurile luate 
pentru ca insta
lațiile să poată 
prelucra toate co
dițele de sfeclă 
de zahăr asigură

, obținerea unei
producții de zahăr cu cel puțin unu 
la sută mai mare. De remarcat, 
de asemenea, că pentru sporirea si
guranței în funcționare a instala
țiilor și creșterea productivității 
muncii, specialiștii unității au luat 
o serie de măsuri pentru îmbunătă
țirea fluxului tehnologic, realizind și 
o ingenioasă stație de preîncălzire a 
tăițeilor, prin care se economisește 
o cantitate de 1 500 tone combusti
bil convențional pe campanie.

Pregătiri similare au fost făcute 
și la fabrica de zahăr din Tirgu Mu
reș. Dar, lucru esențial, pentru ca 
prelucrarea, sfeclei de zahăr să de
curgă în ritm cu graficele stabilite, 
trebuie ca toate unitățile cultivatoa
re din județ, și in egală măsură și 
cele din alte județe care trebuie să 
livreze producția la aceste fabrici de 
zahăr, să respecte riguros graficele 
de transport, al producției. Că in 
acest sens există întirzieri serioase 
rezultă, și din faptul eă în județul 
Mureș se aflau în cimp, la data 
menționată.' netransportate peste 
13 000 tone sfeclă de zahăr.. Aceasta 
în timp ce. la 20 septembrie, fabrica 
din Luduș nu avea in stoc decît 
150 tone sfeclă, iar cea din Tîrgu 
Mureș 600 tone. Situația se datorea
ză și faptului , că unele unități agri
cole din județul Cluj nu-și respectă 
graficele de livrare. Bunăoară, In- 
cepînd din 16 septembrie (cînd a În
ceput recoltarea), unitățile agricole 
din acest județ trebuiau să livreze 
zilnic, conform graficelor, fabricii de 
zahăr din Luduș 1 000 tone de sfe
clă. Or, pină acum, cantitățile li
vrate sînt extrem de mici.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

tari — s-ar fi preocu
pat, de asigurarea am
balajelor. Zeci de tone 
de roșii au ajuns să 
fie depozitate tn gră
mezi la capetele tarla
lelor. „Nu o dată — 
preciza economista 
fermei, tovarășa E. 
Grigor e — roșiile au 
fost încărcate și trans
portate de beneficiar 
in saci, ca cerealele".

Acestea sînt faptele 
care ne-au fost aduse 
la cunoștință de șeful 
fermei 7.

Am fost la fața lo
cului și ne-am convins 
că mari cantități de 
roșii s« află într-o 
stare avansată de de
gradare. Nu-i nevoie 
de acte ca să-ți dai 
seama de proporțiile 
risipei. Risipa poate fi 
evaluată și cu ochiul 
liber. O singură con
cluzie se impune : cei 
care risipesc trebuie 
să răspundă I

I, ERHAN

La întreprinderea 
mecanică de utilaj 

Medgidia

Pe inginerul Dumitru Milițoiu, di
rectorul întreprinderii mecanice de 
utilaje din Medgidia (I.M.U.M.). l-am 
găsit în biroul său preocupat de so
luționarea unor probleme pe care 
chiar interlocutorul, cu vădită insa
tisfacție, recunoștea : „Nu știu cum 
le voi rezolva !“.

— Adică, chiar așa de complicate 
să fie lucrurile, tovarășe director, 
incit recunoașteți din capul locului 
că eforturile vă sînt zadarnice ?

Un moment de pauză. Interlocuto
rul ezită să se pronunțe. Privește în 
jur. Se ridică de la birou și se așa- 
ză lîngă noi.

— Ce vreți să vă spun, că nu avem 
electrozi ? Că și cei pe care îi pri
mim de la Slatina și Titu nu sînt 
dintre cei mai buni ? Dar asta v-aș 
ruga să nu, scrieți pentru că, cine 
știe, s-ar putea să nu mai primim 
deloc. Și așa cota stabilită de cen
trala noastră nu ține cont de sarci
nile de plan. Altfel cum poate ci
neva crede că poți turna 1 600 de 
tone de oțel numai cu 15 tone de e- 
lectrozi ? Iată, pe scurt, cauzele care 
au făcut ca în prima decadă a lunii 
septembrie să nu turnăm nici un, 
gram de oțel.

Totu-i in regulă, 
mai puțin ventilația

Turnătoria de oțel a întreprinderii. 
Fără excepție, muncitorii și specia
liștii de aici au opinat că este „o 
secție bine pusă la punct". Trebuie 
spus însă că numai în parte sintem 
de acord cu această opinie. Dacă 
avem în vedere dotarea tehnică, în
tr-adevăr lucrurile așa stau'. Cele 
trei linii mecanizate cu conveier de 
turnare, atelierele de turnare specia
lizate și bine dotate, de dezbatere, 
curățătorie dau imaginea tonică a 
unei turnătorii moderne. în plus, 
trebuie subliniată-grija permanentă 
pe care acest colectiv o acordă în
treținerii utilajelor, ordinii la fie
care loc de muncă. Rareori am avut 
ocazia să întîlnim o turnătorie atît 
de bine întreținută și îngrijită. Ex
plicația ? Am primit-o chiar de la 
cei ce muncesc aici : „Neputînd lu
cra la capacitatea planificată din 
cauza lipsei unor materiale și în spe
cial electrozi, ne-am străduit să fa
cem ordine pe fluxul tehnologic, să 
efectuăm revizii la principalele uti
laje". De altfel, se cuvine subliniat 
faptul că in atenția conducerii sec
ției, a organizației de partid se si
tuează permanent problema ordinii 
și curățeniei, o problemă mereu ac
tuală în sectoarele calde, care prin 
specificul activității Implică respec
tarea strictă a unor norme tehnice 
și de muncă. Iar dacă in ce privește 
respectarea normelor tehnice nu 
există în activitatea acestui colectiv 
nici un cusur, in ce privește a doua 
categorie,, legată de condițiile de 
muncă, am putut constata grave aba
teri. Iată despre ce este vorba, Ațît 
in zona cuptoarelor, cit și la atelierul 
curățătorie se pot observa „perdele" 
dense de praf. O întimplare? Nicide
cum. Inginerul Ion Vîlceanu, șeful 
secției, care ne-a fost ghid pe între- 
guL flux de fabricație, ne-a spus la
conic : „Există instalații pentru ven
tilație, dar nu sînt eficiente".

— Cum adică ?
— Știți, nu fac față 1
în fața acestui răspuns, comenta

riile nu-și mai au rostul. Probabil 
că șefuț secției gîndește că altcineva 
din afara întreprinderii ar fi avut 
datoria și obligația de a lua la timp 
măsurile tehnice menite să asigure 
funcționarea neîntreruptă, in condi

Problemele calității producției 
și citeva soluții posibile

ții optime a acestor instalații. De 
altfel, am aflat că in mai multe Yîn- 
duri această, problemă a constituit 
subiectul unor analize tehnice, al 
dezbaterilor oamenilor muncii. Se 
pare insă că în zadar. Să constituie 
această problemă un examen tehnic 
de netrecut pentru acest colectiv ? 
Cu siguranță că nici- muncitorii, și 
nici specialiștii de aici nu vor ac
cepta o asemenea situație. Cum se 
vede, nu este vorba de găsirea unor 
soluții complicate, ci mai degrabă de 
cîteva măsuri gospodărești ce trebuie 
gîndite și aplicate cu fermitate. Ceea 
ce credem că se va realiza în cu- 
rînd.

Un program de modernizări 
rămas la stadiul intențiilor

Mai întîi citeva precizări : turnă
toria de la I.M.U.M. este proiectată 
și dotată cu utilaje clasice menite 
să producă o gamă variată de piese 
turnate, și în mod deosebit piese cu 
gabarite mici și mijlocii atît pentru 
necesitățile interne ale unității, cit 
și pentru alte întreprinderi din ca
drul Centralei industriale de trac
toare, autovehicule și mașini agri
cole din Brașov. Din dosarele de e- 
vidență economică ale secției con
statăm că arareori colectivul de aici 
a lucrat fără rebuturi. Mai mult, in 
medie, rebutul este cu 1,5 la sută 
mai mare decît cel maxim admis. 
Cauzele 7 După opinia specialiștilor 
din sdcție — calitatea precară a fe
roaliajelor introduse în cuptor și 
slaba calificare a personalului mun
citor. întărind aceste opinii genera
le. șeful secției, inginerul Vilceanu, 
adaugă : „Avem o turnătorie în care 
se lucrează pe tehnologii clasice și 
oricit ne-am strădui nu putem face 
mai mult. Dacă vrem să obținem 
mai mult trebuie să adaptăm și să 
modificăm utilajele și tehnologiile.

— Tocmai aceasta vl se și cere. 
Adaptabilitate rapidă, introducerea 
unor tehnologii și metode noi de 
turnare, într-un cuvînt modernizare. 
Acestea sînt de fapt exigențele puse 
în fața tuturor lucrătorilor din sec
toarele calde de conducerea parti
dului și la care trebuie să se racor
deze, fără excepție, fiecare turnăto
rie din țară. Ce-ați întreprins in a- 
ceastă direcție ?

— Deocamdată, am întocmit un 
program de modernizare a principa
lelor utilaje de pe flux. Urmează să 
modernizăm liniile 1 și 2 de turnare 
prin introducerea unor stații de an
trenare a conveierelor : vom mo
derniza dezbătătoarele, In sensul că 
din două utilaje vom face unul sin
gur, mal fiabil ; vom asigura regla
rea optimă, după un sistem nou, a 
cuptoarelor de elaborat oțel, astfel 
Incit electrozii vor lucra tntr-un re
gim continuu și eficient, ceea ce va 
permite scurtarea duratei de elabo
rare a șarjei de la 3 ore și jumătate 
la 2 ore.

Din păcate, trebuie spus că’aceste 
măsuri tehnologice cu eficiență de
osebită nu numai că se află în sta
diul de proiect, dar nici nu sînt sor
tite a fi materializate în curînd. Și 
aceasta in condițiile în care majori
tatea reperelor turnate In secție au 
un coeficient de scoatere a oțelului 
cu puțin peste 50 la sută. Este a- 
devărat că mai sînt încă multe 
cauze obiective care nu permit a- 
cestui colectiv obținerea unor rezul
tate dintre cele mai bune în pro
ducție. Cîteva dintre ele le-am a

mintit și țin de aprovizionarea rit
mică și în condiții de calitate cu e- 
lectrozi și feroaliaje. De asemenea, 
există o acută lipsă de muncitori 

. turnători-formațori, de mecanici și 
electricieni' care să asigure asisten
ță tehnică la cele trei linii mecani
zate de turnare. Dar in același timp 
trebuie spus că multe din neajunsu
rile colectivului, dțn neîmplinirile 
șale se datorează și menținerii unei 
mentalități păgubitoare : „atît pu
tem, atît facem". Este optica efor
tului minim izvorîtă dintr-o stare de 
comoditate sau de rutină. Dotarea 
tehnică a secției permite obținerea 
unor rezultate superioare în produc
ție. De multe ori colectivul de aici 
a demonstrat că este capabil să 
realizeze lucruri deosebite. Esențial 
este ca interesul pețitru moderniza
re tehnologică să fie cultivat, oame
nii să încerce mai mult, să dove
dească mai multă pasiune față de 
nou. Pentru că atunci cînd s-a pro-: 
cedat așa rezultatele n-au întirziat 
să se arate.

Practica a demonstrat

De patru ani de zile aici se exe
cută zaua^șenilei pentru lanț, reper 
ce echipează tractoarele S-1500 și 
S-1600. O lungă perioadă de timp 
realizarea acestui reper a constituit 
un adevărat „calvar". Concret, din
tr-o sută de piese aproape 30 erau 
rebut. Un coeficient mare de rebut 
care, pe lingă neajunsurile provocate 
întreprinderii. pricinuia dificultăți 
producătorilor de tractoare, care recla
mau' lipsa acestui reper fără de care 
nu puteau finaliza montarea produse
lor. Această situație nu putea continua 
la infinit. Stabilirea condițiilor teh- 
nice pentru realizarea ritmică, la ni
vel calitativ corespunzător a acestui 
reper a constituit obiectul unei ana
lize aprofundate la care au fost in
vitați să participe proiectanții și 
tehnologii de produs,' muncitori tur
nători, controlorii de calitate dfn 
secție. S-a discutat, s-a trecut prin 
filtrul gîndirii colective fiecare fază 
tehnologică in parte. S-a ajuns lâ 
concluzia că tehnologia de elaborare 
și turnare este corespunzătoare : re
buturile se datorau exclusiv abate
rilor de la disciplina tehnologică. 
S-au întărit echipele de turnare cu 
muncitori de - înaltă calificare, iar 
asistenta tehnică a fost asigu
rată pe toate cele trei schim
buri de lucru. în prezent, se poate 
spune că rebutul tinde spre zero. 
Stimulați de rezultatele bune obți
nute în procesul de turnare, tehno
logii au continuat să perfecționeze 
tehnologiile de elaborare, reușind să 
Îmbunătățească coeficientul de scoa
tere și să economisească circa 1,4 
kg oțel lichid la o piesă bună tur
nată.

Reușită care vorbește de la sine 
despre marile rezerve existente tn 
această secție de producție si care 
trebuie să constituie un imbold în ac
tivitatea viitoare. în prezent, in între
prindere se execută multe semifabri
cate turnate care au condiții teh
nice deosebite de elaborare si turna
re. Esențial este, așa cum arătam, 
ca specialiștii și muncitorii de aici 
să îndrăznească mal mult, să folo
sească mai eficient zestrea tehnică 
din dotare, șă nu pregete să aplice 
tehnologiile și procedeele noi, mo
derne și eficiente de elaborare șl 
turnare a oțelului.

Ghcorqhe IONITA 
Lucian CR1STEA 
corespondentul „Scinteii*

(Urmare din pag. I)
în noile condiții, cooperarea merge 
foarte bine".

De altfel, intr-un sens mai larg, 
o îndatorire a activistului de partid 
nu este nufnai de a rezolva o pro
blemă de moment, ci si de a impri
ma specialiștilor, cadrelor de condu
cere din unitățile economice res
pective spiritul de răspundere. de 
conlucrare în vederea unei cooperări 
fructuoase eficiente. „Cu ani în 
urmă ne cam obișnuiserăm și noi. 
și furnizorii de calcar, respectiv în
treprinderea minieră Rîmnicu Vilcea. 
să ne reclamăm unii ne alții pentru 
calitatea necorespunzătoare a în
deplinirii obligațiilor contractua
le reciproce, ne-a relatat dr. ing. 
Vasile Săvulescu, directorul Com
binatului de produse sodice Go
vora. Pe bună dreptate, am fost 
chemați la ordine de organele 
locale de partid, care au stabi
lit cadrul unor relații normale de 
colaborare intre noi. Astfel, noi e- 
fectuăm controlul calității calcarului 
la producător, evitind transportul 
inutil pe calea ferată a unor canti
tăți de materie primă necorespunză
toare procesului de fabricație. Iar 

ori de cite ori apar probleme, și este 
firesc să apară, ca în orice proces 
de muncă, specialiștii noștri care 
răspund direct de’ problemă se în- 
tîlnesc și găsesc soluțiile potrivite".

Pentru rezolvarea unor probleme 
care se bun in unitățile de pe raza 
•teritorială de activitate. cum pot 
contribui organele locale de partid 
la asigurarea unui stil de muncă pă
truns de răspundere din partea tu
turor factorilor de resort, inclusiv 
din centrale și ministere 7 lată ce 
soluție au adoptat comitetele jude
țean și cel municipal de partid in 
această privință Se obișnuiește ca. 
îndeosebi pentru realizarea unor in
vestiții, să se țină periodic așa-nu- 
mite „comandamente" in care toți 
factorii implicați se intilnesc. anali
zează stadiul lucrărilor. elaborează 
măsuri și își formulează angaja
mente. Numai că. adesea, unii dintre 
cei prezenți „uită" ce au discutat 
imediat ce pleacă din Județ.

La construcția grupurilor pe căr
bune de la lermocentrala Govora a- 
ceste comandamente se desfășoară 
altfel, in sensul că roiul de „diri
jor" și-l asumă organul local de 
partid. în primul rînd, acesta ve
ghează ca ministerele si centralele 

să trimită pentru analize numai 
cadre competente să aducă soluții co
respunzătoare. realizabile. Apoi, tot 
ce se hotărăște se urmărește riguros 
de către activistul de partid care 
răspunde de modu] în care se desfă
șoară lucrările de investiții. Așa se

Producția fizică și exportul - realizate exemplar!
explică faptul că primele două gru
puri de 50 MW care lucrează pe căr
bune funcționează blr.e planul de 
producție a energiei electrice fiind 
•realizat pină in momentul' intrării 
lor in reparațiile prevăzute. Iar con
strucția celorlalte grupuri energeti
ce avansează in ritm susținut.

Metodele științifice 
în munca de partid

„Colectivul nostru a căutat de la 
bun inceput să valorifice cadrul 

creat prin declanșarea, din inițiativa 
conducerii partidului, a amplei ac
țiuni de modernizare a producției, 
ne-a spus tovarășul Pantelimon Un- 
gureanu. secretarul comitetului de 
partid al Combinatului chimic Rîm
nicu Vilcea. Drept urmare, ne-am 

propus obiective deosebit de Impor
tante. menite să asigure un salt ca
litativ esențial In activitatea noas
tră. Numai că, la început, măsurile 
se îndeplineau cu dificultate, apli
carea programului elaborat intîmpi- 
nind o serie de greutăți. La anali
za Pe care a efectuat-o consiliul de 
control muncitoresc din cadrul co
mitetului municipal de partid s-a 
relevat că neajunsurile se datoresc 
insuficientei forței de creativitate 
tehnică. Altfel spus, ne cam mulțu
miserăm să stăm la rind. așteptind 
ca institutele de specialitate să poa

tă aborda problemele noastre. Ob
servația pe care organul de partid a 
făcut-o era justă: in combinat lu
crează un număr mare de cadre teh
nice și muncitori cu experiență care 
ar putea fi atrași în activitatea de 
proiectare sau de aplicare a unor 

măsurf de modernizare, Ca atare, tn 
combinat au fosi constituite colecti
ve mixte, ce au cuprins specialiști 
din producție, proiectare tehnologi
că și cercetare, care au analizat ri
guros fiecare tehnologie, stabilind, 
programe concrete de perfecționare 
pentru fiecare in parte. După aceea, 
inginerii. - maiștrii si tehnicienii din 
producție au fost puși să desfășoare 
și o activitate de concepție".

— Așa cum ne-a cerut secretarul 
general al partidului, analizele la 
fata locului, in unitățile economice 
au intrat in practica activității noas

tre curente — ne-a relatat tovarășul 
Ion Udrescu,. secretar al comitetu
lui municipal de partid. Pentru ca 
asemenea ahalize să fie eficiente nu 
este însă, suficient: ca activiștii de 
partid să descindă In întreprindere 
pentru discuții cu factorii de resort. 
Deosebit de important este ca. în 
prealabil, să se întreprindă acțiuni 
de îndrumare si control, să se efec
tueze studii pe teme bine conturate, 
la elaborarea cărora să fie atrase 
cadre cu specialități similare din 
alte unități din municipiu. Astfel, 
înainte de începutul acestui an, ana
liza întreprinsă de comitetul jude
țean de partid la combinatul de 
prelucrare a lemnului a fost deter
minată de unele încălcări ale disci
plinei tehnologice, care s-au reper
cutat asupra calității produselor fi
nite. Asumîndu-ne sarcina de a ur
mări finalizarea măsurilor stabiljje 
cu acest prilej, am antrenat si unii 
specialiști de la alte unități din ju
deț. împreună cu care am acționat 
astfel incit, tn. scurt timp, toată 
mobila fahricată aici a devenit com
petitivă la export.

— Cum este urmărită finalitatea 
măsurilor stabilite ?

— La noi s-a generalizat metoda 

Întocmirii unor fișe pentru fiecare 
măsură stabilită de comitetul muni
cipal de partid, in care se trec ter
menul de aplicare, cui revine răs
punderea si modul de soluționare. 
Obligatoriu, in ședințele de birou șl 
de secretariat, secretarul cu proble
me economice raportează periodic 
modul în care se îndeplinește fieca
re măsură înscrisă în fișă. Așa incit, 
nu se poate întimpla ca un lucru 
stabilit să se uite sau „să se dilue
ze" pe parcurș. De altfel, fiecare 
membru al biroului și al comitetu
lui municipal de partid este repar
tizat să răspundă de o întreprinde- ' 
re. el avînd in această calitate sar
cina de a sprijini comitetul de partid 
și organizațiile de bază în înfăptui
rea acțiunilor stabilite.

De bună seamă, experiența Comi
tetului municipal de partid Rîmnicu 
Vilcea se recomandă atenției în pri
mul rînd prin stilul si metodele de 
muncă adoptate, care împrumută tot 
mai mult rigoarea spiritului științi
fic novator de organizare și condu
cere a vieții economice.

Cornelia CARLAN 
Ion STANC1U
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TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
—program revoluționar de muncă pentru partid, pentru popor A

A Xl-a ediție a Festivalului 
internațional „George Enescu"

— Tovarășe Constantin Sederiaș, 
sînteti director tehnic al Grupului de 
întreprinderi pentru producția de 
materiale si motoare electrice din 
cadrul Centralei industriei electro
tehnice Craiova si aveți o îndelun
gată experiență în munca de con
ducere — cunoașteți, cum se spu
ne. pe toate fetele atribuțiile 
și competentele, stilul si metode
le de muncă ale consiliului oa
menilor muncii, ale biroului său e- 
xecutiv. In lumina experienței dum
neavoastră : de ce apar — atunci 
cînd apar — neconcordantele, dispa- 
ritătile. neîmplinirile în activitatea 
unui organism de conducere colecti
vă al unei unităti socialiste 7 Cine, 
ce face ca un C.O.M. să nu îsi exer
cite la parametrii optimi funcțiile 7 
Cu alte cuvinte: avem un sistem 
institutional de administrare a pro
prietății socialiste foarte bine pus la 
punct ; atunci cînd nu funcționează 
perfect, de ce se întîmplă asa 7 Este 
o întrebare grea 7

— S-a spus că nu există întrebări 
grele, toate sînt ușoare; unele răs
punsuri sînt grele... Cam asa si in 
cazul de fată. Vă vorbesc din prac
tică : luați o sută de membri ai con
siliilor oamenilor muncii, de la mun
citorul direct productiv pînă la di
rectorul unității si la președintele 
C.O.M., și întrebati-i trei lucruri : 
care este. în ramura lor. productivi
tatea muncii în lume, care este con
sumul de energie și consumul de 
materiale pe unitatea de produs — 
repet, performantele atinse pe plan 
mondial. Mare mirare dacă vor ști 
15-20 dintre ei...

— Ce consecințe are acest lucru 7 
Sau, mai întîi, de ce se întîmplă așa?

— Să răspund mai intîi la ultima 
întrebare. în general pentru că fie
care este cantonat în perimetrul său 
de preocupări sau. ca să fiu mai 
exact. în micul său perimetru de 
preocupări : contabilul își vede de 
balanțele sale financiare, strungarul 
de strungul său si așa mai departe. 
De regulă, o parte dintre ei vin 
în C.O.M. nu cu psihologia unui 
membru al unui organism co
lectiv. conectat prin toate fibre
le la ceilalți și care nu poate 
funcționa decit astfel, ci ca o „uni
tate individuală", reprezentînd, de 
regulă, interesele sale, ale unui mic 
grup (atelier, echipă, secție) sau ale

unei categorii restrinse. Observațiile 
mele îmi arată că sintem insuficient 
formați în spiritul muncii colective 
— că în multe cazuri, chiar atunci 
cînd o practicăm, o facem doar în- 
tr-o mică măsură colectivă, pentru 
că foarte multora, prea multora le 
este greu să efectueze saltul de la 
interesul individual (sau îngust de
partamental. ceea ce este același lu
cru) la interesul general. Am urmă
rit întotdeauna cu interes — si ur
măresc — în ședințele de consiliu si

(ale întreprinderii) de materii prime 
si materiale — primește cifrele de 
plan și constată că. de pildă, consu
mul de aluminiu s-a redus cu 20 la 
sută. în C.O.M. se aude un cor 
cvasiunanim : „Nu se poate !“ Și 
începe un tărăboi, și începe o aler
gătură în toate părțile cu un singur 
scop : să se revină la vechea cifră. 
Nimeni sau mai nimeni nu se gîn- 
dește că nici Comitetul de Stat al 
Planificării, nici ministerul nu dau 
acele cifre cu ochii închiși, că ele

ceput, tot mai stăruitor, să se 
vorbească despre calitatea de pro
prietar a oamenilor muncii pe lingă 
cea de producător și cea de benefici
ar. Este un aspect economic și edu
cational nou. Producător — omul 
muncii a fost si în capitalism si în 
prima etapă a construcției socialis
te ; calitatea de producător a resim- 
țit-o pe deplin totdeauna, măcar 
prin aoeea că era si este obligat la 
prezentă, c-ă are o normă si așa mai 
departe. Calitatea de beneficiar o

Proprietatea socialistă, proprietarii 
și conștiința lor la examenul 
promovării interesului general

tuațiile cînd un interes general, al 
tării, al centralei, al întreprinderii, 
vine în contradicție cu interesul unei 
secții, de pildă, reprezentată acolo 
de șeful ei. Ei bine. în ochii mei, 
fără ca el să știe, omul acela dă un 
examen politic, profesional, uman. 
Și mă bucur de cîte ori îl trece, adi
că de cîte ori interesul general are 
cîștig de cauză. Pentru că pe 
termen mediu sau lung va cîstiga și 
secția lui ; iar inteligența celui în 
cauză, latura ei prospectivă, ca și ca
pacitatea sa de a funcționa optim 
intr-un organism colectiv se verifi
că tocmai în asemenea împrejurări. 
Deci : performanțele mondiale nu 
sînt cunoscute de unii pentru că 
„zona lor de interes" nu se întinde 
dincolo de... vîrful nasului lor, ca să 
spun așa. Și atunci 7...

Dar... m-ati întrebat despre con
secințe. în clipa în care întreprinde
rea — care, conform legii, a funda
mentat cifrele de plan, dar le-a fun
damentat la actualele consumuri

reflectă studiul aprofundat al situa
ției pe plan mondial corelată cu 
capacitățile noastre științifice Si 
tehnologice. Neștiind că pentru, 
același motor unde el consumă 
5 kilograme de aluminiu ameri
canul consumă 3,8 și japonezul 3,5, 
nu înțelege nici de ce el trebuie să 
consume 4 și atunci nu îi vine în 
minte fireasca întrebare : „Dacă ei 
pot, eu de ce n-aș putea 7“ Și' așa, 
din întîmplare în întîmplare se 
creează impresia. împărtășită de 
mulți. că cineva biciuie fabricile și 
ele săracele nu mai știu pe unde să 
scoată cămașa. Fals, absolut fals I 
încă nu ni se cere destul !

— Venim la nucleul convorbirii 
noastre : de ce se întîmplă așa 7

— Am meditat nu o dată la acest 
lucru. Âm ajuns la concluzia că este 
vorba de o problemă de conștiință. 
După Congresul al IX-lea al parti
dului a fost construit treptat, 
treptat noul, mecanism economi- 
co-financiar și s-a închegat au- 
toconducerea muncitorească. A În

resimte iarăși din plin, incepînd cu 
echipamentul de protecție care i se 
acordă și terminînd cu ocrotirea să
nătății. învătămîntul. orizontul spi
ritual. drepturile cetățenești si așa 
mai departe. Ceea ce este nou pen
tru el este calitatea de proprietar. Ea 
se educă ; nu este de ajuns să spui : 
„Ioane, de azi ești proprietar !“ si. 
gata. Ion să se si simtă proprietar și. 
mai ales., să acționeze ca atare. Mai 
mult, să acționeze ca un proprietar 
competent.

— Și atunci 7
— Atunci... atunci, asistăm la feno

menele de care discutăm. Uneori, ci
frele de plan sînt contestate chiar 
înainte de a se gîndi asupra felului 
cum pot fi ele îndeplinite. Prima vor
bă e „nu se poate 1“ — de obicei, a 
directorului. Și dacă el gîndește așa... 
Cu timpul, în unele locuri a apărut 
chiar o tagmă nouă de specialiști, 
specialiștii in contestații. X este cel 
care demonstrează „științific". „în
temeiat". că productivitatea planifi
cată nu poate fi îndeplinită. Y este

„specialist în export" (în același 
sens, evident !) și așa mai departe. 
Rîdeti — dar nu-i nimic vesel în 
asta ! Creativitate în slujba răului 
pur și simplu !

— Tovarășe Sederiaș. în sistemul 
nostru, relația între planificare și a- 
utoconducere. intre centralism și de
mocrație. cu alte cuvinte, este o re
lație dialectică, de complementarita
te. Contradicția — dacă apare și a- 
tunci cînd apare — între cele două 
laturi este una. după cum am văzut, 
de interese. Dar mă întreb : atît or
ganismul de planificare care preco
nizează reducerea consumului spe
cific cu 20 la sută, cît și C.O.M.-ul 
care spune „nu se poate !“ fără să 
gîndească prea mult nu au aceleași 
interese — ca fabrica si. implicit, e- 
conomia națională să funcționeze la 
parametri optimi 7

— La prima vedere, da, la a doua, 
nu. Trecem peste lipsa de informare 
despre care am vorbit ; gîndiți-vă la 
simplul fapt că pentru fabrică redu
cerea consumului înseamnă efort, u- 
neori un efort mare. Și dacă un ins 
nu are conștiința de proprietar dez
voltată — de ce ar face acest efort 7 
La nivelul interesului imediat nu cîș- 
tigă nimic. Dacă ar auzi de un dispo
zitiv care i-ar permite ca la automo
bilul lui să consume nu 10. ci 8 li
tri la 100 de kilometri, ar scoate i- 
mediat creionul, rigla sau calculato
rul și în trei minute ar face un cal
cul de eficiență și ar adopta dispo
zitivul. Mai mult : ar ști în fiecare 
lună cu cîti bani rămîne in buzunar. 
Cînd stă în ședință de C.O.M., ace
lași om. cu același creier, ca să zic 
așa, nu face conexiunile necesare și 
nu se gîndește le necesitatea reduce
rii consumurilor cu fervoarea din 
ajun, cînd era vorba de automobilul 
lui.

... Am consemnat aici opiniile 
unuia dintre miile, zecile de mii de 
membri ai organismelor democratice 
de conducere ale economiei noastre, 
cu convingerea că prezenta convorbi
re este doar un început. Așteptăm 
și alte opinii — în consens, comple
mentare sau opuse celor exprima
te de interlocutorul nostru — știind 
că tema abordată, fațetele ei practice 
îngăduie o largă dezbatere.

Georcje-Radu CH1ROV1C1

Un spectacol al tinereții
Un irezistibil farmec 

scenic, fantezie, tine
rețe și bun gust, aces
tea sînt coordonatele 
pe care se situează 
cunoscutul spectacol cu 
baletul „Cenușăreasa" 
de Prokofiev, specta
col pe care Teatrul 
„Fantasio" din Con
stanța l-a prezentat 
in numeroase ocazii.

Merită subliniat, o 
dată in plus, rolul de 
excepție al maestrului 
Oleg Danovski. regizo
rul și coregraful aces
tui minunat, acestui 
antrenant spectacol. 
Prin strădania sa, la 
zece ani de la în
ființare ansamblul de 
balet al Teatrului 
„Fantasio" ne apare, 
in continuare, drept o 
trupă de certă indivi
dualitate t artistică, o 
veritabilă școală supe
rioară de dans. în ca
drul căreia profesio
nalismul de tip acade
mic apare permanenti

zat drept argument al 
unei atitudini artistice 
de autentică prospeți
me spirituală.

Lux, prima balerină a 
ansamblului, artistă cu 
ținută de veritabilă 
„vedetă", realizează o 
permanentă motivație 
muzical-poetică a ges
tului, conferind evolu
ției sale o cursivitate.

o structurare coregra
fică dramatică, func
țional integrată con
cepției de ansamblu a 
spectacolului. Evoluții 
remarcabile au putuit 
fi apreciate și in cazul 
celorlalți protagoniști. 
Dumitru Manolache și 
Lili Meiuși.

Este, in egală măsu
ră, de apreciat faptul 
că întreg corpul de 
balet probează, pe du
rata întregului specta
col, un remarcabil spi
rit de echipă, aspect 
ce constituie, de fapt, 
o dominantă a acestei 
realizări coregrafice. 
In acest aontext, bo
găția costumelor, fan
tezia coloristică devin 
argumente ale bunului 
gust, ale talentului, 
aspecte definitorii ce 
întrețin viața artistică 
a- acestei entuziaste 
trupe de balet.

Dumitru 
AVAKIAN

Măiestrie și profesionalism

în realitatea cotidiană a 
vieții moderne, substanța 
cărții fertilizează generos 
spatiile vitale ale umanită
ții, ducînd pretutindeni 
mesajul de cunoaștere și 
sensibilitate. Dar, ca orice 
produs al minții omenești, 
cartea are nu numai o is
torie generală a sa, mai 
veche sau mai recentă, ci 
și anotimpuri de largă a- 
firmare ca o componentă 
esențială în progresul ori
cărei societăți. Iar acest 
progres se leagă nemijlocit 
de dezvoltarea producției 
de carte, de calitatea aces
teia și mai cu seamă de 
felul in care se înscrie în 
fluxul real al necesităților 
timpului; devenind un. sti
mulent si un hun public. 
In aceste condiții, institu
ția bibliotecii publice î?i 
amplifică și' își diversifică 
rosturile pentru a se con
stitui într-unul din pilonii 
de rezistență ai culturii 
timpului nostru. Acestei 
cerințe îi răspund așeză- 
mintele cărții dezvoltate în 
toate localitățile țării, cu 
deosebire în centrele de 
județ, în municipiile și o- 
rașele cu o veche tradiție 
culturală sau în cele care 
au cunoscut în ultimele 
decenii o puternică dezvol
tare socială și economică. 
Am reconstituit cu alte 
prilejuri în paginile ziaru
lui imaginea efervescentă 
a numeroase așezăminte 
ale cărții. In rîndurile de 
față ne vom referi la acti
vitatea bibliotecii județene 
din Pitești.

Spațiu de convergență 
culturală cu o veche și 
frumoasă tradiție. Biblio
teca județeană din Pitești 
participă nemijlocit la 
amplul proces de răspîh- 
dire a cunoștințelor și în
țelepciunii cuprinse în pa
ginile tipărite, ca prima 
instituție a cărții, cu posi
bilități pe măsura funcții
lor ce-i revin în opera de 
construcție spirituală ac
tuală. Pentru că, adevăr 
axiomatic, cuvîntul tipă
rit în carte a devenit te
meiul învățăturii, al mul
tor posibilități formative, 
sursă inepuizabilă de emo
ții estetice produse de ros
tirea sugestivă oamenilor 
de cele mai diverse vîrste 
și preocupări.

Pentru a ajunge la posi
bilitățile actuale, biblioteca 
piteșteană a parcurs de-a 
lungul a peste un secol de 
existență (fondată în anul 
1880) un firesc drum de a- 
cumulări și de succesive 
perfecționări. De aceea 
comparațiile au uneori ae
rul neverosimilului (cum 
să compari cele 375 volume, 
cîte avea biblioteca în anul 
înființării, cu cele 310 mii, 
cîte numără în prezent, cei 
cîțiva zeci de cititori de la 
începuturi, Cu cel 14 500 
din momentul de față 7). 
De la înzestrare — clădi

rea impunătoare a palatu
lui culturii — la organiza
re, fond de carte, paleta de 
servicii, acțiuni cultural- 
educative proprii, totul 
dovedește preocuparea 
constantă pentru moderni
zarea lecturii publice, în-, 
cît tezaurul de cunoștințe 
și sensibilități acumulat în 
zecile de mii de cărți să 
poată fi descoperit de cîti 
mai mulți cititori, să fie a- 
proape de aceștia acolo 
unde este nevoie, cu acele 
lucrări necesare profesiei 
și gusturilor. Pentru a- 
ceasta, alături de sediul 
central s-au dezvoltat o 
serie de filiale în cartiere 
sau în apropierea marilor 
ttnjtȘți ; economice. A fi t 
măi aproape de cititor, ob
serva tovarășul Silvestru 

o fel M ■' \ '

liști, care cunosc o puter
nică intensificare cu prile» 
jul manifestărilor tradi
ționale ale cărții cînd, ală
turi de întîlniri cu specia
liști și prezentări de noi 
lucrări, se organizează 
standuri și expoziții de 
carte tehnico-științifică, se 
întocmesc bibliografii la 
cerere sau se acordă con
sultații. în această direc
ție, în ultimul timp s-a 
mers și mai departe, lu- 
crindu-se la un fișier al 
personalităților cu titluri 
științifice din județ sau la 
uh catalog al cărții tehni- 
co-științifice intrate în ju
deț pentru a putea răspun
de prompt solicitărilor,

• Dezvoltările •rdattliăt.iSj”‘îri 
curs ce. împlinire ■salț^iin 
proiect 'ap .la' bază o tpt

De la tezaurul din bibliotecă 
la inima și mintea oamenilor
Voinescu, directorul bi
bliotecii, este un prim pas 
în strategia atragerii spre 
lectură, în menținerea și 
apoi permanentizarea citi
torilor în acest univers. 
Dezvoltat impetuos in ul
timele decenii, orașul a 
atras zeci de mii de oa
meni spre ramuri oină nu 
de mult necunoscute : con
strucția de automobile, pe
trochimia, industria lem
nului și altele. Colectivul 
bibliotecii avea datoria să 
cunoască aceste realități și 
să le ia în considerare în 
ansamblul activității. Pen
tru aceasta s-a avut în 
vedere o continuă adapta
re a fondului de carte la 
cerințele socioprofesionale. 
Șase volume din zece sînt 
lucrări nebeletristice, adi
că carte tehnică, științifi
că, social-politică sau car
te pentru copii. Tot ce se 
tipărește în țară întră în 
rafturile bibliotecii, îm
preună cu achiziții de car
te veche, rară sau de pa
trimoniu ori lucrări edita
te în alte țări, discuri, 
benzi, diapozitive. Lucrări
le din specialitățile puter
nic reprezentate în județ 
se achiziționează în mai 
multe volume pentru a pu
tea face față eventualelor 
solicitări ale noilor pro
fesii industriale, agricole 
sau științifice. „Cartea in 
sprijinul producției !" nu 
este numai un deziderat, cl 
o constantă a muncii co
lectivului. Sînt tot mai nu
meroase acțiunile de pre
zentare a cărții tehnico- 
științifice, la sediu sau în 
unitățile economice, în 
școli și cămine de nefami-

mal intensă activitate pro
prie a bibliotecarilor. A- 
ceasta se regăsește în bi
bliografiile întocmite, în 
cataloage, conservarea și 
studiul cărții vechi și de 
patrimoniu, precum și în 
participarea la realizarea 
unor lucrări de interes 
mai larg. Astfel, „Cartea 
eroilor", o ediție monu
mentală închinată eroilor 
din Argeș și Muscel căzuți 
în ultimul secol la datorie, 
sau recenta lucrare mono
grafică „Istoria munici
piului Pitești", apărută Ia 
Editura Academiei, pre
zența cu articole de spe
cialitate în paginile revis
tei „Argeș" sau ale altor 
publicații dau măsura ca
pacității colectivului bi
bliotecii de a-și pune în 
valoare potențialul de cer
cetare. Trebuie menționată 
și activitatea de îndrumare 
metodică care vizează un 
număr impresionant de bi
blioteci din întregul județ. 
Se caută, de asemenea, mo
dalități noi de lucru care să 
faciliteze o mai bună co
laborare cu bibliotecile teh
nice din marile întreprin
deri. instituții de învătămînt 
Si de cercetare, ale căror 
fonduri deosebit de valoroa
se să devină accesibile cît 
mai multor specialiști. Ex
periența metodică a bi
bliotecii județene se cere 
însă mai grabnic împărtă
șită bibliotecilor tehnice, 
împreună cu schimbul de 
carte, publicații, prezenta
rea lucrărilor deosebite în 
expoziții, recomandarea în 
bibliografii colective, de
oarece dimensiunile bi
bliotecii județene, fondul

de carte, capacitatea co
lectivului îndreptățesc cu 
necesitate să aspire la mai 
mult, adică să devină un 
factor de susținere a acti
vității de cercetare in di- ■ 
verse domenii strins legate 
de dezvoltarea județului. 
Salt de dorit și posibil de 
realizat dacă colectivul bi
bliotecii, forurile cultu
rale județene se orientează 
cu mai multă hotărîre spre 
modernizarea întregii ac
tivități pentru ca bibliote
ca să se transforme din o- 
fertant de carte in spriji
nitor și îndrumător califi
cat al lecturii superioare, 
specializate.

Pe un asemenea fond, 
generator Se vie-»,. a.iWtațiie > 
știtoțwfca, se meriftin' sie h 
dezvoltă’ puternici ăctWtS- ’ 
țile qtorale tdjffiSfifflaie. i 
ExpoBțîfle temă®ed«K^niț« s 
versare, cele de carie rară, 
întîlniri cu autori, prezen
tări de carte sînt firesc 
continuate în cadrul salo
nului literar prin frumoase 
seri de poezie patriotică, 
poezie populară, lecturi 
din lucrări originale sau 
recent apărute, discuții a- 
supra unor volume etc. O 
tnare atenție se acordă lec
turii copiilor prin organi
zarea unor manifestări a- 
decvate virstei, de unde nu 
lipsesc lecturile dramati
zate, audițiile de discuri, 
vizionarea de diapozitive, 
întîlniri cu autori. Colabo
rarea cu școlile nu se re
duce la împrumutul ’ de 
cărți, ci are în vedere cul
tivarea gustului, recoman
darea unor cărți, însușirea 
unor elemente specifice 
lucrului în bibliotecă șl 
mai cu seamă cultivarea 
înaltului sentiment al-Iu
birii de țară, al prețuirii 
înaintașilor șl a prezentu
lui în lecții deschise la di
ferite discipline ilustrate cu 
materiale din fondul bi
bliotecii.

Dezvoltarea și perfecțio
narea activităților biblio
tecii răspund . dezideratelor 
oamenilor municipiului și 
ai județului de atingere a 
unei noi calități a vieții, 
a unei noi trepte în dezvol
tarea personalității umane 
prin asocierea permanen
tă a învățăturii și frumu
seții din cărți. Bogata 
tradiție a lecturii publice 
află, la alt nivel șl cu mij
loace superioare, un mo
ment de afirmare care 
consacră cartea, biblioteca 
publică drept centru de 
perfecționare profesiona
lă, de formare a noi gene
rații în spiritul iubirii de 
țară, ăl creșterii Valorilor 
ei. Prin realizările sale re
marcabile, prin dokința de 
perfecționare a întregii ac
tivități, biblioteca din Pi
tești participă astfel ne
mijlocit la complexa, per
manenta lucrare asupra o- 
mului zilelor noastre.

Emil VAS11ESCU

„Astă seară 
scena vă aparține"

In municipiul Că
lărași trăiesc și mun
cesc aproape 23 000 de 
tineri de diferite pro
fesii, membri ai orga- 

’ nizației revoluționare 
de tineret. din care 
aproape 7 000 sînt 
elevi. Seară de seară, 
pașii multora dintre 

i ei se îndreaptă către 
frumosul parc ,‘,Dum- 
brava" de pe malul 
Jirlăului, acolo unde 

f țft&i i de cuitrffa ’ți •>
■. Creâțl'e' pentru tineret 
' ,',Cintâreâ- României"’- 

îi primește cu porțile 
" lărg ' deschise și ’cil’ o 
■ bază' materială dintre 

cele mai moderne, di
verse și atrăgătoare, 
construit în ultimii 
ani prin contribuția 
tinerilor din munici
piu. Beneficiarii aces
tui complex de agre
ment șl sport au aici 
la dispoziție o discote- 

, că, un amfiteatru în 
aer liber, un bazin de 
înot de dimensiuni 
olimpice, terenuri de 
tenis de cîmp. volei, 
handbal. tenis de 
masă etc., vestiare 
modern dotate.

La intrarea în acest 
edificiu al educației, 
creației și sportului te 
întîmpină un mare 
panou — o adevărată 
oglindă a activităților 
zilnice.

— Care sînt „punc
tele" cele mai apre
ciate de tineri din 
acest bogat program 
zilnic 7 îl întrebăm pe 
tovarășul Ion Simion, 
prim-secretar al Co
mitetului municipal 
Călărași al U.T.C., 
prezent aici printre 
oaspeți mai în fiecare 
seară.
. — In ultima vreme 
este cert că cea mai 
apreciată invitație a 
noastră este „Astă 
seară, scena vă aparți
ne". în ce constă ea 7 
Conform unei planifi
cări lunare, în fiecare

joi, sîmbătă și dumi
nică organizația de 
tineret dintr-o unitate 
economică, comerț, 
școală sau alte insti
tuții pregătește și 
prezintă un pro
gram cultural-educa- 
tiv-distractiv Cît mai 
divers. original și 
atrăgător. în ultima 
vreme, aceste seri se 
desfășoară sub un 
anumit generic, în- 
thegul program fiind 
subordonat ideii din 
titlu. Iată numai

Timpul liber - 
timp al culturii, 

al distracției 
civilizate, 
educative

cîteva : „E tinerețea 
noastră partidului da
toare" : „Limba noas- 
tră-i o comoară" ; 
„Tinerețe, ani de fe
ricire și lumină" ; 
„Bucuriile tinereții în 
epoca de aur" ș.a. Or
ganizațiile de tineret 
se întrec în a . pre
zenta programe cu un 
bogat conținut instruc- 
tiv-educativ, care cu
prind concursuri „Cine 
știe cîștigă", de muzi
că ușoară și populară, 
programe ale brigăzi
lor artistice. „Dansul 
inimioarelor", avind 
drept simboluri titluri 
și autori de cărți în- 
tr-o formă deosebit de 
atrăgătoare. La pro
punerea lor am con
stituit un juriu care 
apreciază cele mai 
bune. programe din 
luna respectivă,
urmînd ca laureațîi, 
adică cei de pe pri
mele 3 locuri, să pri
mească o diplomă și 
dreptul de a prezenta

un nou program în 
prima sîmbătă din 
luna respectivă.

Fără îndoială că și 
în celelalte seri, cînd 
scena ne aparține 
nouă, comitetului mu
nicipal. invitațiile la 
complexul „Dumbra
va" sînt variate sî 
atrăgătoare. Organi
zăm întîlniri cu acti
viști de partid, cu 
vechi militanți ai miș
cării muncitorești, cu 
fruntași in producție, 
cu specialiști și cerce-’ 
tători in domenii di
ferite, care, alături de 
concursurile de dans, 
de recitări și de mu
zică. constituie atît 
izvoare de noi cunoș
tințe, cît și momente 
de destindere și dis
tracție pentru tineri.

...Nu de mult, ju
riul a stabilit „topul 
lunii", pe primele 
locuri situîndu-se or
ganizațiile de tine
ret de la întreprin
derea de antrepri
ză și construcții mon
tai siderurgic, com
binatul de Celuloză și 
hîrtie și întreprinde
rea de confecții, Care 
au făcut din inițiativa 
„Astă seară, scena vă 
aparține" adevărate 
spectacole de sunet și 
lumină, de muzică și 
poezie, de interesante 
și atrăgătoare con
cursuri, dovedind că 
știu la fel de bine să 
fie și beneficiarii 
centrului ' de cultură 
și creație al tineretu
lui „Cîntarea Româ
niei" din parcul 
„Dumbrava", cît și 
gazde, pe cît de ospi
taliere, pe atît de 
talentate. Tinerii din 
oraș așteaptă cu ne
răbdare primul spec
tacol al iaureaților.

Mihail 
DUMITRESCU 
corespondentul 
„Scînteii”

In timp ce studioul de concerte 
al Radioteleviziunii părea neîncăpă
tor la evoluția cvartetului „Ga- 
brielli" — Anglia, publicul melo
man asalta Ateneul, pentru că fi
larmonica „George Enescu". diri
jată de Cristian Mandeal, propunea 
un program substanțial, divers, 
echilibrat. Astfel, după ce a fost 
prezentată Cantata pentru cor și 
orchestră’ „Glorie Partidului Comu
nist" de Sergiu Eremia (bine mar
cată, subliniindu-se elocvența me
lodică), flautistul Gavril Costea a 
lansat în primă audiție Concertul 
pentru flaut și orchestră de Sigis
mund Toduță. O pagină in care 
spectaculosul (alternanța celor trei 
tipuri de flaut — obișnuit, flaut 
alto și piccolo) este supus idei
lor nobile, generatoare, reconstitui
rii unei atmosfere arhaice, mioriti
ce, articulării elegante, line a țesă
turilor sonore. Fără îndoială, rosti
rea discursului cu naturalețe, cu 
firesc de către Gavril Costea. în 
compania filarmonicii, a lăsat in 
memoria auditoriului secvențe, 
motive, dar , mai ales atmosfera 
baladescă a părții mediane. 
O primă audiție reușită Că
reia i-a urmat întilnirea cu Levon 
Ambarțumian în Concertul pen
tru vioară și ■> orchestră de

★
Sîmbătă, orchestra simfonică 

a Filarmonicii din Cluj-Napo- 
ca. sub bagheta lui Cern Man
sur (Turcia) și avind ca so
list pe violonistul Ștefan Ruha, 
artist emerit, a prezentat in 
deschiderea programului său, la 
studioul de concerte al Radio
televiziunii, „Suita 1“ <je George 
Enescu. Concertul a prilejuit, tot
odată, audierea unor frumoase 
pagini din creația simfonică uni
versală : „Poem pentru vioară și 
orchestră" de Chaussbn, „Intro
ducere și rondo caprlcCioso" de 
Saint-Saăns și „Simfonia a IV-a“ 
de Schumann. Două ansambluri ca
merale — „Tescana" din Bacău (di
rijor Ovidiu Bălan) și „Ars Mundi"

Haciaturian — unul dintre opu
surile de rezistență din lite
ratura de gen, cu o pulsație rit
mică, cu o vervă coloristică deose
bite. O pagină căreia îi poate cu
prinde toate sensurile doar un so
list virtuoz care posedă și un ton 
cald, dar penetrant, care poate re
zolva cu naturalețe și sublinierile 
patetice, și clipele de reverie, și 
alertețea imaginilor robuste din fi
nal ; ceea ce violonistul sovietic 
Levon Ambarțumian a dovedit cu 
prisosință.

Un concert, de succes, al Cărui 
moment culminant a fost, fără în
doială, interpretarea Simfoniei a 
V-a în mi minor op. 64 de Ceai- 
kovski. sub bagheta lui Cristian 
Mandeal. O celebră partituri ceai- 
kovskiană pe care Mandeal — mu
zician de înaltă clasă, cu tehnpera- 
mentul său viguros, cu știință, cu 
fantezie — a tălmăcit-o, a recreat-o, 
dincolo de construcția micro și 
macro, a gindit-o filozofic, nuanțând 
ideile, subliniind incandescența 
imaginilor. Intr-un cuvint, aducind 
în prim-plan dramaturgia, con
struind echilibrat, strălucitor, cu 
forța sintezei, acest minunat edi
ficiu romantic...

Smaranda OTEANU
★

din Craiova (dirijor Modest Cichir- 
dan) — au realizat o frumoasă 
după-amiază muzicală ' in rotonda 
Ateneului Român. O evoluție bine 
primită de public a avut violonce
listul cehoslovac Ludovit Kanta. 
oaspete al festivalului.

In concertul de lă Sala mică a 
Palatului au evoluat cvartetul de 
coarde ..Forum" si cvintetul de su
flători „Concordia". în programul 
zilei s-au aflat, de asemenea. În
scrise opera „Traviata" de Verdi 
(în rolurile principale soprana Eu» 
genia Moldoveanu. tenorul Ionel 
Voineag și baritonul Emil Iurașcu) 
și opereta „Vinzătorul de păsări" 
de Zeller.

(Agerpres)

Practica-un „bun dascăl 
al dragostei pentru muncă

cinema
• Nelu : SCALA (11 03 72) — 9; 11,30: 
14; 17,30; 19,15, FAVORIT (45 31 70) 
- 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Păstrează-mâ doar pentru tine :
DACIA (50 35 94) — 9; 11: 13; 15;
17; 19
• Agentul straniu : LIRA (31 71 71) — 
9; 11,30; 14; 10,30; 19, la grădină — 
20, ARTA (213185) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
0 Novăceștli s FEROVIAR (50 51 40) — 
9; 11; 13, VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13
• Duelul : FEROVIAR — 15; 17; 19 
« Flăcări pe comori : VOLGA — 15; 
17; 19
a Cucoana Chirlța : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Să-ți vorbesc despre mine : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15: 17; 19
• Artista, dolarii și ardelenii : FLO-
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13: 15;
17; 19
• Concurs : MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Niște băieți grozavi : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

• Ztmbițl, vă rog 1 TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20
• Viață și film : GRIVITA (17 08 58)
— 15,45; 18; 20
• Lovitură fulgerătoare : GRIVITA
— 9; 11,15; 13,30
• Statueta schimbată : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19
• Johann Strauss, regele netncoronat 
al valsului: UNION (13 49 04) — 9; 
11,15: 13,30: 15,45: 18; 20
• Pedeapsă aminată l VIITORUL 
(10 67 40) — 15 : 17 ; 19.
• Tentația : GLORIA (47 46 75) — 9 ; 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19, AURORA (35 04 66)
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 : 17 ; 19, la grădină — 
19,45.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare): Harap Alb — 10; Bădăranii 
— 18; (sala Amfiteatru): Torquato 
Tasso — 18; (sala Atelier) : Act Ve
netian — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. Ateneul Român): Festivalul 
internațional „George Enescu". Edi
ția a Xl-a. Concert vocal-simfonic.

Dirijor: Horia Andreescu. Solist:
Michael Roll (Marea Britanle). Or
chestra simfonică și corul filarmoni
cii — 20
• Opera Română (13 18 57): Albă ca 
zăpada și cei 7 pitici — 11; Tosca 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Po
vestea soldățelului de plumb — 10,30: 
Mam’zelle Nitouche — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44): A 
treia țeapă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81): Cerul Înste
lat deasupra noastră — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): 
Goethe mi-a spus — 11; Noapte bună, 
mamă — 19,30
• Teatrut de comedie (16 64 60): 
Sfîntul Mitică Blajlnu — 10 ; Cind 
comedia era rege — 19
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34): Bărbierul din SeviUa — 19
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
SC“ (15 56 78, sala Savoy): Belmondo 
al Il-lea — 19; (grădina Boema): Va
rietăți pe portativ — 19
• Circul București (10 41 95); Mara
tonul circului — 10; 15,30: 19
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria): Vitejii cetății Bade-Bâde
— 11; (la Teatrul !de păpuși Herăs
trău) : Pulul — 18,30

Tabloul formelor de petrecere a timpului liber de la sfirșitul săptămî- 
nit cuprinde o mare varietate de manifestări. Dind curs disponibilităților 
multiple ale oamenilor, ale tinerilor cu deosebire, asigurindu-le condiții 
optime pentru petrecerea plăcută a timpului liber în manifestări ce îm
pletesc muzica și dansul, spectacolul de teatru și poezia, concursul „Cine 
știe cîștigă", cu întilnirea artiștilor îndrăgiți, organizatorii activității dis
tractive, de destindere plăcută și utilă sînt, la sfîrșit de săptămînă, deosebit 
de solicitați. Căci organizarea timpului liber este o acțiune complexă, ce tre
buie să țină seama de o mare varietate de gusturi și preferințe, de dorința 
oamenilor de a găsi în sălile și edificiile de cultură, la centrele de 
cultură și creație „Cîntarea României" o gamă largă de manifestări, o 
„ofertă" cultufal-artistică capabilă să satisfacă preferințele tuturor, atră- 
gind astfel un număr cit mai mare de beneficiari. Sint la ele „acasă", 
în aceste zile, balurile și chermezele pentru tineret, carnavalurile și ho
rele Sătești, șezătorile și reuniunile tovărășești, serile cultural-distrac- 
tlve, serbările populare și clmpenești, duminicile cultural-sportive, dar și 
concursurile de dans și poezie, întrecerile artistice, audițiile muzicale, 
intllnirile cu oamenii de cultură, artă și știință, festivitățile destinate 
cinstirii unor profesiuni și activități ale oamenilor, aniversării unor eve
nimente legate de viața și munca lor: toate, prilejuri de a petrece 
împreună un timp înzestrat cu reale valențe educative.

Relevînd nobila mi
siune a școlii ro
mânești de formare 
multilaterală a omu
lui nou, în cuvîn- 
tarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 
partidului, la marea a- 
dunare populară din 
municipiul Timișoara, 
se subliniază ca o în
sușire de căpetenie ca
pacitatea modernă a în
vățământului nostru de 
a lega instrucția teore
tică cu practica și cer
cetarea. Aceasta este o 
realitate ce-și găsește 
în viața școlilor de 
azi o multitudine de 
forme de expresie, va
riate modalități prin 
care tinerii împletesc 
cunoștințele dobindite 
la clasă cu deprinde
rile acțiunilor practice 
desfășurate in diverse 
domenii de activitate. 
Iată, de pe meleaguri
le botoșănene. un epi
sod care atestă că 
viața școlară nu se 
mai manifestă doar 
prin răsfoiri de ma
nuale și însemnări cu 
tibișir. Tot mai mult, 
și în diferite chipuri, 
ea gravitează spre 
practică, indispensabi
lă teoriei, prin care 
elevii își pun eu serio
zitate problema căută
rii, a creației, a apli
cării cunoștințelor lor. 
Episodul evocat aici se 
desfășoară, vară de 
vară, pe Șantierul ar
heologic de la Mitoc 
— Malul Galben, din 
județul . Botoșani, și 
poartă denumirea de 
„Tabără arheologică a 
pionierilor". Arheolo
gul Vasile Chirica 'de 
la Iași', „mentorul" și 
organizatorul principal 
al taberei, ne-a făcut 
Să înțelegem ce repre
zintă acest perimetru 
de investigație de la 
Malul Galben: cel mai 
mare șantier în curs 
de cercetare a paleoli
ticului din România și 
din Europa ; locul pri
mei descoperiri a unei 
așezări paleolitice din 
țara noastră ; incinta 
de recoltare a primei 
piese de artă paleoliti
ce, in condiții strati- 
grafice certe (o amu
letă pandantiv folosită 
in ritualuri magice de 
vinătorii preistorici — 
datată prin radiocar
bon, piesa, revendică 
circa 28 000 ani vechi
me și. după aprecierea

unor specialiști din 
străinătate, se plasează 
in circuitul elemente
lor de referință ale 
evoluției omenirii).

Ce înseamnă Tabăra 
arheologică a pionieri
lor bOtoșăneni din a- 
cest șantier ? Prin 
grija forurilor județe
ne și sub supraveghe
rea competentă a. In
stitutului de istorie și 
arheologie „A. D. Xe- 
nopol" din Iași, pio
nierii, în serii de cîte 
40, desfășoară o mun
că adevărată, cu veri
tabilă rigoare științifi
că, într-un stil de ac
tivitate intelectuală de 
care ei se dovedesc 
din plin capabili. I-am 
văzut pe elevii din 
orașul Botoșani, din 
satele Liveni, Mano- 
leasa, Stincești. Tudo- 
ra, din Mitocul apro
piat, însoțiți de profe
sorii lor și îndrumați 
de arheologul ieșean, 
răspindiți printre pro- 
filele galbene de ar
gilă Străveche, cu mai 
multe niveluri, cum 
lucrau cu efort Susți
nut și cu plăcere, cu 
tenacitate matură, dar 
și specifică bucuriei 
copilărești : „Jurnalul 
de bord" al fiecărei 
ediții a taberei înre
gistrează fiecare etapă 
parcursă, „evenimen
tele" cercetării, mo
mentele culminante ale 
descoperirilor lor. Des- 
copertînd tonele de 
pămint, migălind săp
tămâni de-a rindul. co
piii au dat la iveală 
numeroase ateliere de 
cioplire a cremenii, 
peste 60 vetre de foc, 
au adus la lumina zi
lei o extrem de boga
tă și (variată colecție 
de recturi faunistice, 
de oseminte de bour, 
bizon, cal, ren. rinocer 
linos și de... teu, aflind 
cu surprindere că leii 
n-au preferat tot
deauna toridele zone 
ale Tropicelor. Aceiași 
mici arheologi, plecînd 
în pasionante expedi
ții prin împrejurimi, 
au descoperit frag
mente de ceramică ro
mană din secolele II— 
IV. in zone in care 
predomină ceramica 
locală, monede vechi 
etc. Pe un domeniu li
mitat *— arheologia — 
elevii învață cum să 
muncească in spiritul 
exigențelor activității 
și cercetării științifice

moderne, actuale. Este, 
totodată, un domeniu 
al activității bărbătești 
la indemina virstei, pe 
care ei o desfășoară 
cu maxim interes, sti
mulați de frumusețea 
și importanța istorică 
a obiectelor și așezări
lor descoperite la ca
pătul acestui efort. 
Munca aceasta în cu
noștință de cauză îi 
pasionează atît, incit 
copiii din fiecare serie 
au cerut de fiecare 
dată prelungirea șede
rii în tabără. Trei su
rori — Irina, Blanca și 
Loredana Simon — 
„cercetătoare" cu ve
chime. deși abia au 
depășit virsta pionie
ratului. au revenit în 
tabără, ca uteciste, și 
în acest an. In tine
rii care lucrează aici 
la descoperirea unor 
elemente preistorice 
pot fi Văzuți oamenii 
maturi de miine. O 
elevă, Laura Cobilă, de 
pildă, se pregătește 
acum la Liceul agro
industrial $endriceni 
să devină un bun spe
cialist al agriculturii 
noastre socialiste. A 
fost și ea „cercetătoar 
re" pe acest șantier. 
Cu o lucrare pe baza 
unor descoperiri per
sonale de la Malul 
Galben, a devenit lau
reată in etapa națio
nală a sesiunii de co
municări și referate, 
organizată de U.T.C. si 
M.E.I. „Practica din 
tabără imbină două 
linii de realizări: des
coperirea de interes 
științific cu o activi
tate care devine un 
dascăl bun al entuzias
mului și 'dragostei de 
muncă" — sînt unanim 
de acord Vasile Chiri
ca și colaboratorii săi 
locali, familia profe
sorilor Capotă.

Episodul evocat aici 
ni se pare că validea
ză expresiv capacita
tea școlii de a găsi 
modalități optime pen
tru implicarea elevilor 
în activități care si 
întrunească, deopotri
vă, utilitatea majoră a 
muncii cu interesul și 
pasiunea tinerilor pen
tru obiectivele pe care 
practica le propune 
energiei, iscusinței și 
efortului lor.
Ewqen HRUȘCA 
corespondentul
„Scînteii"
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încheierea lucrărilor celui de-al III-lea Congres 
Național de Chimie

La București s-au Încheiat, simbă- 
tă, lucrările celui de-al III-lea Con
gres Național de Chimie.

Acest larg și reprezentativ forum 
a reunit academicieni, alti oameni 
de știință, cercetători, cadre didac
tice din invățămintul superior de 
profil, specialiști din combinate si 
întreprinderi chimice.

Au luat parte, ca invitați, oameni 
de știință, cercetători și specialiști 
in domeniul chimiei, reprezentanți 
ai unor prestigioase instituții știin
țifice și de invățămint din numeroa
se țări ale lumii.

Prin importanța tematicii aborda
te. prin nivelul înalt al dezbaterilor, 
desfășurate in spiritul hotăririlor 
Congresului al XIII-lea si Conferin
ței Naționale ale P.C.R.. al exigen
țelor și iridicațiilor secretarului ge
neral al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
al Tezelor din aprilie, această ma
nifestare științifică a marcat un mo-

Congresul Național de Chimie, larg și reprezentativ forum științific, a 
reunit un mare număr de oameni de știință, cercetători, cadre didactice 
din învățămîntuj superior de profil, specialiști din combinate și întreprin
deri chimice, in lumina indicațiilor și orientărilor formulate de secre
tarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și în spiritul cuvin- 
târii rostite de tovarășa academician doctor inginet Elena Ceaușescu, in 
deschiderea lucrărilor congresului, această importantă manifestare științifi
că a dezbătut, cu înaltă răspundere și exigență, probleme de deosebită în
semnătate privind dezvoltarea, în continuare, pe noi trepte de eficiență și 
calitate, a industriei și cercetării chimice românești, pentru creșterea 
continuă a contribuției acestui domeniu de bază la progresul neîntrerupt 
al economiei naționale. Așa cum sublinia tovarășa Elena Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului Național al Științei și invățămîntului, Congresul Na
țional de Chimie a dat o nouă orientare, de largă perspectivă, 
privind modernizarea și perfecționarea activității de producție și cercetare 
în chimie, ținînd seama de cerințele economiei naționale, de noile cu
ceriri ale științei și tehnicii.

Semn al prețuirii de care se bucură peste hotare chimia româneas
că, realizările remarcabile ale industriei noastre chimice obți
nute prin valorificarea pe scară largă a rezultatelor cercetării științifice 
originale, înregistrate sub competenta îndrumare și directa conducere ale 
tovarășei Elena Ceaușescu, la lucrările congresului au luat parte, ca invi
tați, o serie de oameni de știință, cercetători și specialiști, reprezentanți ai 
unor prestigioase instituții științifice și de invățămint din numeroase țări 
ale lumii, lată citeva opinii exprimate de participanții la congres.

Acad. A. M. Prohorov, membru 
al Prezidiului Academiei de științe 
a U.R.S.S., laureat al Premiului 
Nobel : „Țin să relev, din primul 
înoment, importanța acestui congres 
de chimie, ca manifestare științifică 
și ca valoros prilej pentru un am
plu schimb de experiență intre spe
cialiști din țară și de peste hotare. 
Trebuie subliniat nivelul ridicat al 
lucrărilor acestei reuniuni, care s-a 
bucurat de prestigioasa prezență a 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, al cărei interes 
pentru eforturile consacrate proce
sului dezvoltării sint cunoscute. Și 
cind vorbim .despre viitor, vorbim 
desigur despre progresul tehnic, dar 
și despre prosperitatea oamenilor, 
despre pace. Aceste idei, pe care 
tovarășa Elena Ceaușescu le-a sub
liniat in cuvintarea sa inaugurală, 
sint. extrem de importante. A evi
dențiat, de asemenea, cerința esen
țială a colaborării dintre țări, care 
poate contribui atit la evoluția ști
inței și tehnicii mondiale, cit și la 
instaurarea unui climat de înțelege
re, de destindere. Deși nu sint chi
mist, știu că in țara noastră lucră
rile, munca științifică a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a oamenilor de 
știință români sint primite cu deose
bit interes, acest domeniu oferind po
sibilități însemnate pentru extin
derea colaborării bilaterale. însăși 
înalta personalitate, autoritatea de 
care se bucură tovarășa Elena 
Ceaușescu, faptul că înmănunchează 
armonios activitatea sa științifică cu 
cea de om politic înlesnesc o bună 
conlucrare. Datorită sprijinului său 
direct, avem rezultate pozitive pen
tru ambele părți — și, spunind a- 
ceasta, mă refer și la domeniul fi
zicii. După întrevederile rodnice pe 
care le-am avut cu Domnia sa, ur
mare a sugestiilor pe care ni le-a 
dat, am început, bunăoară, să con
lucrăm pe tărimul aplicațiilor lase- 
rilor in chimie. Deci nu am purtat 
doar ample discuții, ci am primit, 
așa cum arătam, un sprijin direct 
pentru această inițiativă. Aș dori să 
adaug că întotdeauna întrevederile 
pe care ni le-a acordat tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au desfășurat in
tr-un cadru deosebit de favorabil, 
am găsit lesne o bună înțelegere 
reciprocă din partea unui savant cu 
o puternică personalitate, cu forță de 
decizie, dar și cu o atitudine prie
tenoasă, caldă.

Buna colaborare dintre oamenii 
de știință sovietici și români se da- 
torește și apropiatelor raporturi 
umane., Avem, de pildă, colective 
care acționează intr-un real spirit de 
unitate, colective in cadrul cărora nu 
spunem „ei" și „noi", ci formăm un 
grup solidar. O asemenea atmosferă 
de lucru este, desigur, in beneficiul 
ambelor părți".

Prof. dr. Michel Chanon, Univer
sitatea din Marsilia. Franța : „Am 
mai fost in urmă cu numai citeva 
luni in România, pentru o colaborare 
cu specialiști din domeniul cercetării 
chimiceșromănești, dar nu am ezitat 
nici o clipă să dau curs invitației 
de a veni la Congresul Național de 
Chimie de la București, deși eram 
chemat să particip, in aceste zile, și 
la o altă importantă reuniune știin
țifică din Elveția, Spun aceasta 
pentru a arăta cit de mult pre
țuiesc chimia românească, poten
țialul cercetării chimice românești, 
care se situează, prin rezultatele 
dobindite, în primele rinduri ale

vremea
Institutul de meteorologie șt hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 25 septembrie, ora 30 — 28 
septembrie, ora 20. tn țară : vreme In 
general instabilă, în primele zile, în 
regiunile nordice, șl predominant fru
moasă în restul teritoriului. Vor cădea 
ploi locale, care pot fi și cu caracter 
de aversă, în jumătatea de nord a ță
rii. și cu totul izolat în rest. Vîntul, 
slab pînă la moderat, va prezenta une

ment de deosebită Însemnătate In 
dezvoltarea chimiei românești, ra
mură de bază a economiei națio
nale.

In comunicările și dezbaterile din 
cadrul lucrărilor — care s-au des
fășurat timp de patru zile, in plen 
și pe secțiuni — au fost examinate 
și propuse măsuri si soluții tehnico- 
științifice in vederea creșterii mai 
puternice a aportului chimiei, ca ști
ință și industrie, la valorificarea 
complexă a resurselor naturale ale 
țării, la crearea de noi materiale $i 
produse cu caracteristici superioare, 
la elaborarea și introducerea de teh
nologii moderne, care să ducă la o 
reducere substanțială a consumuri
lor, creșterea calității producției, a 
productivității muncii si a eficientei 
economice.

Marele forum democratic al chi
miei românești a dat expresie voin
ței tuturor celor ce lucrează in acest 
important domeniu de activitate de 

în domeniul chimiei
OPINII ALE OASPEȚILOR DE PESTE HOTARE PARTICIPANT! 

LA AL III-LEA CONGRES NAȚIONAL DE CHIMIE

științelor chimice, pe plan mondial. 
Apreciez mult faptul că, așa cum 
arăta doamna academician Elena 
Ceaușescu, in cuvintarea sa de 
deschidere a congresului, în țara 
dumneavoastră se acordă o aten
ție deosebită legării științei cu 
producția, cercetarea științifică 
fiind orientată tot mai mult către 
aspecte aplicative de mare însemnă
tate pentru economie. Prioritatea 
acordată cercetării rh folosul strict 
al producției nu înseamnă insă că 
in România cercetarea fundamentală 
este neglijată. O dovadă concluden
tă, tn acest sens, este Oferită și de 
colaborarea foarte bună pe care a 
stabilit-o universitatea noastră, prin 
Centrul Național de Cercetări Știin
țifice din Franța, cu chimiștii Insti
tutului politehnic din București, pe 
o temă de cercetare strict funda
mentală. După pasiunea cu care lu
crează cercetătorii din cele două 
țări ale noastre, sintem îndrep
tățiți să sperăm că rezultatele nu 
vor intirzia prea mult, iar ele vor 
trebui aplicate negreșit in practică. 
Și in domeniul fizicii cuantice, lu
crurile s-au petrecut tot la fel. Cind 
au fost abordate cercetările de acest 
tip, se credea că se face numai 
știință de dragul științei. Or, rezul
tatele obținute stau la originea des
coperirii laserului, unealtă revoluțio
nară a tehnicii moderne, in al cărei 
pionierat românii au jucat un rol de 
frunte. Și din chimie se pot da mul
te exemple de cercetări fundamen
tale despre care se credea că nu vor 
avea niciodată aplicații practice, or, 
fără acest tip de studii, cercetarea 
aplicativă este de neconceput. Am vi
zitat laboratoare ale cercetării chimi
ce din România și am avut plăcerea 
să constat că au fost create toate con
dițiile ca spiritul de cercetare fun
damentală să rodească frumos, astfel 
incit aplicațiile benefice pentru pro
gresul economiei, al societății să nu 
întirzie.

Ca participant la congresul de 
chimie țin să relev că sint impre
sionat de marea varietate a temelor, 
a comunicărilor prezentate de colegii 
români. Și sint convins că, la fel 
ca mine, șt ceilalți participanți din 
alte țări sint plăcut surprinși de ma
rea vitalitate a cercetării chimice 
românești. Deși specialitatea mea 
strictă este chimia organică, pot 
să afirm cu tărie, în calitate de 
chimist, că, in prezent, se poate 
vorbi de o valoroasă școală româ
nească de chimie macromoleculară. 
rezultatele cercetărilor din acest do
meniu de mare perspectivă fiind în 
România deosebit de valoroase și 
cuprinzind o paletă foarte largă de 
aspecte. Luînd parte la lucrările aces
tui congres, care prin larga partici
pare internațională este mai mult 
decit un eveniment științific națio
nal. ai sentimentul tonic că forțele 
oamenilor de știință de pretutindeni 
pot fi intr-adevăr unite, spre a con
tribui împreună la progresul cunoaș
terii științifice, in folosul omenirii".

Prof. dr. Philipp Burkart, membru 
al Academiei de științe a R.D.G. : 
„Particip cu mult interes, ca invitat, 
la congresul român de chimie, care 
impresionează atit prin înalta rigoa
re științifică și exigența cu care sint 
abordate problemele de fond ale 
dezvoltării industriei chimice, cit și 
prin marea diversitate de domenii 
actuale, nti numai din cercetarea 
chimică propriu-zlsă, dar și din do
menii, foarte actuale ale cercetării

le Intensificări In zona de munte șl 
în estul țării, cu viteze pînă la 50—60 
km pe oră din sectorul nord-vest. 
Temperaturile minime. în scădere ușoa
ră, în a doua parte a intervalului, se 
vor situa, în general, Intre 3 șl 13 
grade. Iar valorile maxime vor fi cu
prinse între 14 șl 20 grade. în jumă
tatea nordică a țării, și intre 19 și 25 
grade în celelalte regiuni. Dimineața, 
pe alocuri, se va produce ceață. In 
București : vreme predominant fru
moasă. cu cerul variabil. Condiții re
duse de ploaie slabă. Vînt slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor ft 
cuprinse Intre 8 șl 11 grade, iar cele 
maxime între 21 și 25 grade. Dimi
neața, ceață slabă. 

a face totul pentru ca știința si in
dustria chimică să-și îndeplineas
că, in condiții tot mai bune, ro
lul tn realizarea planurilor și pro
gramelor de dezvoltare economico- 
socială a patriei, de ridicare conti
nuă a nivelului de trai material și 
spiritual al întregului popor, in în
făptuirea hotăririlor și obiectivelor 
stabilite de Congresul al XIII-lea și 
Conferința Națională ale partidului.

în același timn. reafirmind hotă- 
rirea de a întări conlucrarea ne 
plan internațional, participants au 
adoptat. în ultima ședință plenară, 
Apelul congresului adresat chimiști- 
lor. oamenilor de știință de pretu
tindeni de a milita activ pentru o 
politică de pace, dezarmare. înțele
gere și cooperare, pentru eliminarea 
definitivă a armelor nucleare, chi
mice și a oricăror arme de distruge
re in masă, pentru realizarea unei 
lumi' fără arme și fără războaie, de 
a face totul pentru ca știința să ser

interdisciplinare. Foarte semnifica
tiv, in acest sens, este modul cum 
sint prezentate, in structura congre
sului, crcetările din domeniul com
pușilor macromoleculari, al poli
merilor, in care România se prezintă 
cu rezultate dintre cele mai remar
cabile. Două secțiuni ale forumului 
sint consacrate comunicărilor care 
reflectă cele mai noi preocupări ale 
investigației științifice românești 
referitoare la aceste materiale de 
mare perspectivă, care se afirmă tot 
mai mult pe plan mondial, abordă
rile interdisciplinare prezentind un 
deosebit interes și dovedind înalta 
rigoare științifică cu care se efec
tuează în România cercetările din 
domeniul chimiei. Totodată, se poate 
constata că in țara dumneavoastră 
cercetarea științifică acordă impor
tanță și protecției mediului înconju
rător, promovării unor tehnologii 
care să asigure dezvoltarea indus
triei chimice și a industriei in ge
neral fără reziduuri dăunătoare pen
tru natură, pentru sănătatea oame
nilor. Este o orientare generoasă, 
care se reflectă in cadrul lucrărilor 
congresului printr-un însemnat nu
măr de comunicări ce consemnează, 
în cadrul unei secțiuni speciale 
(lucru rar intilnit la un congres de 
chimie) rezultate notabile ale cerce
tărilor vizind protecția mediului în
conjurător, in special cele referitoa
re la epurarea apelor uzate.

Și la noi, in R.D.G., depunem efor
turi, in scopul elaborării unor teh
nologii și soluții, in acest sens. 
Schimbul de opinii prilejuit de im
portanta manifestare științifică de 
la București intre specialiștii români 
și cei de peste hotare este, după 
opinia mea, foarte util.

tn rezolvarea problemelor deosebit 
de complexe din domeniul chimiei 
este absolut necesar să se dezvolte, 
așa cum a subliniat tovarășa 
academician Elena Ceaușescu, în 
cuvintarea de deschidere a congre
sului, o colaborare internațională 
susținută, la care să-și aducă o 
valoroasă contribuție fiecare om de 
știință. La fel, toți slujitorii cerce
tării științifice din lume trebuie 
să-și unească forțele pentru promo
varea ideii potrivit căreia cuceririle 
științei să fie puse exclusiv in slujba 
dezvoltării pașnice. Ne sint cunoscu
te. in acest sens, eforturile depuse 
de oamenii de știință din țara dum
neavoastră, in cadrul Comitetului 
național român „Oamenii de știință 
și pacea". Actualul congres de chi
mie, la care participă o serie de 
reprezentanți ai unor prestigioase 
instituții științifice și de invățămint 
din numeroase țări ale lumii, repre
zintă și el o contribuție efectivă la 
stringerea frontului cercetării știin
țifice internaționale, în scopul pro
movării progresului, al punerii știin
ței in folosul dezvoltării armonioase, 
constructive a lumii".

Prof. dr. Gheorghi Borisov, Insti
tutul central de polimeri. Sofia : 
„Congresul Național de Chimie din 
România constituie pentru mine, care 
particip ca invitat la această pres
tigioasă manifestare științifică, o 
nouă și convingătoare dovadă că chi
miștii români din cercetare și din 
industrie își aduc o contribuție 
substanțială în dezvoltarea unor do
menii foarte moderne și deosebit de 
importante ale chimiei contempora
ne. Remarcabile sint, în primul rind, 
rezultatele din domeniul compușilor 
macromoleculari, în care specialiștii 
români au meritul de a fi sintetizat 
noi și foarte importanți compuși chi
mici. pe baza cărora se vor putea 
realiza o serie de materiale cu pro
prietăți superioare. Specialiștii din 
Bulgaria cunosc și prețuiesc lucră
rile de referință din domeniul com
pușilor macromoleculari elaborate in 
România. In cadrul unei colaborări 
care datează deja de cîțiva ani, con
lucrăm foarte bine cu specialiștii 
români din domeniul cercetării po
limerilor. Totodată, o conlucrare 
strinsă s-a stabilit între cercetătorii 
români și cei bulgari și în alte do
menii ale chimiei.

Așa cum sublinia însă tovarășa 
academician Elena Ceaușescu, in 
cuvintarea de deschidere a congresu
lui. va trebui dezvoltată și mai pu
ternic colaborarea dintre țările socia
liste in activitatea de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică, 
intr-adevăr, numai prin participarea 
activă la. diviziunea internațională a 
muncii, printr-o conlucrare tot mai 
strinsă între institutele și oamenii 
de cercetare din diferite țări vor pu
tea fi soluționate mai rapid proble
mele noi, complexe, care se pun 
astăzi in fața cercetării științifice

Administrația de stat Loto-Pronosport Informează :
Venind în întimpinarea solicită

rilor exprimate de marea masă a 
participanților, Administrația de 
Stat Loto-Pronosport lansează, o- 
cazional, serii speciale limitate la 
LOZ în PLIC, sporind, prin a- 
ceasta, posibilitățile de valorifica
re a șanselor de către numeroșii 
iubitori ai acestui simplu si ope
rativ sistem de joc. O astfel de 
serie, lansată de curind in vinza- 
re, este LOZUL TOAMNEI, care 
cuprinde o largă paletă de cîștiguri, 
inclusiv cele suplimentare atribui

vească exclusiv progresului sî bună
stării întregii omeniri.

în încheierea lucrărilor. Intr-o at
mosferă de puternică însuflețire ei 
fermă angaiare patriotică revo
luționară, participant^ la Con
gresul Național de Chimie au 
adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, in Care dau expresie sentimen
telor lor de profundă dragoste, de 
aleasă stimă și ' recunoștință, de 
înaltă prețuire pentru sprijinul per
manent acordat științei, tehnologiei 
Si . invățămintului si. se angăjeâză 
să-și consacre eforturile. întreaga 
capacitate dezvoltării cercetării și 
industriei chimice românești, sporirii 
contribuției lor la progresul genera] 
al țării, la înlănțuirea.. Programului 
de edificare a. societății socialiste 
multilateral dezvoltate sl Înaintare 
a patriei spre comunism.

din chimie, știință a noului prin 
excelență. Nuniai cu forțe unite, 
numai in condițiile unui permanent 
schimb de păreri intre specialiștii 
din întreaga lîime poate progresa 
știința. Un proverb bulgar spune 
„Atunci cind doi oameni fac schimb 
de mere intre ei, se alege fiecare 
tot numai cu un măr. Atunci cind 
schimbă insă idei, fiecare se alege 
cu două idei". In acest sens, 
congresul de la București s-a dovedit 
a fi un cadru prielnic schimbului larg 
și constructiv de opinii, premisă a 
promovării științei, dar și a dezvol
tării în scopuri pașnice a societății 
contemporane".

Prof. dr. John Ugelstad, Universi
tatea din Trondheim. Norvegia : 
„Sint plăcut impresionat atit de nu
mărul mare de participanți ■— in pri
mul rind români, dar și de peste ho
tare — la actualul congres al chimiei 
românești, de numărul mare de in
teresante și valoroase comunicări 
științifice prezentate, cit și de numă
rul mare de domenii ale cercetării 
chimice și interdisciplinare cuprinse 
in cadrul lucrărilor. Ptnă acum îmi 
erau cunoscute numai din lucrări 
scrise contribuțiile cercetării româ
nești de chimie, și mai ales ale 
realizărilor din domeniul compu
șilor macromoleculari, care repre
zintă și specialitatea mea. Chiar 
dacă este mare numărul de cărți 
românești traduse și de articole 
apărute in prestigioase publica
ții de specialitate din țări cu tra
diție in chimie, sint incintat că am 
avut ocazia să constat pe viu, in 
sălile unde se țin comunicările știin
țifice, vigoarea ce caracterizează chi
mia românească. Faptul că in Româ
nia se pune un accent deosebit pe 
legarea strinsă a cercetării de pro
ducție consider eă este o garanție da 
creștere a eficienței si rentabilității 
activității de investigație științifică. 
Și noi, la Universitatea din Trond
heim, am constatat că îmbinarea cet- 
eetării cu producția este o cale sigu
ră de operativitate in găsirea de 
tehnologii noi, valoroase. De la 
congresul chimiei românești voi ple
ca cu puternica impresie că oame
nii de știință români sint an
gajați serios nu numai în activitatea 
științifică propriu-zisă, dar și în cea 
politică, militantă, care urmărește ca 
știința să servească exclusiv unor 
scopuri pașnice, in folosul progresu
lui omenirii".

Prof. dr. Pungor Erno, membru al 
Academiei de științe a R.P. Ungare : 
„Nu vin pentru prima oară in Româ
nia ; tn anul 1971 am participat la 
Conferința națională de chimie ana
litică, organizată la Brașov, iar in 
urmă cu cîțiva ani, am fost invitat 
de către Academia Republicii Socia
liste România pentru a ține o serie 
de conferințe. Prin urmare, pot spu
ne că nu-mi sint necunoscute reali
zările științifice din domeniul chi
miei ale colegilor români. De ase
menea, Universitatea din Budapesta 
are bune legături Cu catedrele de chi
mie analitică de la Universitatea din 
Cluj-Napoca și Institutul politehnic 
din București, instituții intre care 
sint întreținute utile schimburi de 
experiență și vizite reciproce ale 
unor oameni de știință. In prezent, 
colaborăm eficient cu Institutul poli
tehnic din București, mai precis in 
domeniul electrozilor ioni-selectivi. 
Dorim să dezvoltăm asemenea co
laborări întrucît, așa cum am consta
tat din lucrările prezentate in plenul 
și in secțiunile congresului de chi
mie, cercetătorii români au rezultate 
foarte bune și în alte domenii, cum 
ar fi chimia organică, analitică etc".

Referindu-se la unele probleme 
privind responsabilitatea cercetători
lor din chimie față de protecția me
diului înconjurător, interlocutorul 
ne-a spus : „Omul, activitățile in
dustriale au influențat în mare mă
sură mediul în care trăim, din păcate 
nu numai în bine, ci și in rău. La 
ora actuală, posibilitățile de a distru
ge mediul ambiant sint la fel de 
mari ca acelea de a-l menține curat 
și nepoluat, propice vieții. Chimia 
este unul dintre acești factori de in
fluență. lată de ce consider că noi, 
chimiștii, avem o mare responsabi
litate socială în această direcție, atit 
pentru a influența deciziile vizind 
dezvoltarea industrială, cit și in a 
contribui direct la găsirea unor so
luții tehnice și tehnologice de pro
tecție a mediului In care trăim. Deci 
cu atit mai meritoriu este faptul ci 
la congresul chimiei _ românești s-a 
organizat o secțiune specială pentru 
dezbaterea problemelor legate de po
luare".

te din fondul specia] al sistemu
lui. Menționăm, intre altele, auto
turismele „Dacia 1300“. televi
zoarele color și importantele sume 
de bani - de 50 000. 20 000, 10 000 
și 5 000 lei. Agențiile fi vinzătOrii 
volanți din rețeaua Loto-Pro- 
nosport. avînd puncte de vînzare 
în întreaga țară, stâu in perma
nentă Ia dispoziția celor care !șt 
încearcă șansele. Desigur că posi
bilitățile de reușită sint deschise 
tuturor, cu condiția unei parttetpărt 
constante.

Vizita delegației Comitetului Controlului de Partid de pe lingă 
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

La invitația C.C. al P.C.R., tn zi
lele de 19—24 septembrie a.c., tova
rășul M. S. Solomențev, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Comitetului Controlului 
de Partid de pe lingă C.C. a] 
P.C.U.S., a efectuat, tn fruntea unei 
delegații, o vizită pentru schimb de 
experiență In țara noastră.

Cu acest prilej au avut loc con
vorbiri cu tovarășul Nicolae Con
stantin, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Colegiului Central de

OLT : Săptămina educației politico-juridice 
și cetățenești

Tn județul Olt s-a desfășurat 
„Săptămina educației politico-ju
ridice si cetățenești", acțiune or
ganizată de secția de propagandă 
a Comitetului județean Olt al 
P.C.R. în orașe și sate au avut loc 
mese rotunde, expuneri, dezbateri, 
răspunsuri la întrebări pe teme

VASLUI : Apartamente cu grad sporit de confort
Colectivul Întreprinderii antrepri

ză de construcții-montaj au finali
zat si predat in pragul acestei 
toamne beneficiarilor — oameni ai 
muncii de oe platformele indus
triale vaslui ene — peste 140 de noi 
apartamente în modernele ansam
bluri de locuințe ce sporesc zestrea 
edilitară In municipiile Vaslui. Bir- 
lad si orașele Huși și Negrești, tn 
acest fel. după cum ne spunea Du

JOCURILE OLIMPICE 1988

Reprezentanții României au cucerit ieri 
șapte medalii

Medalie de aur pentru canotoarele Rodica Arba 
și Olga Homeghi — campioane olimpice

• Frumoasa comportare de ansamblu a echipajelor românești la finalele de canotaj 
desfășurate ieri : 5 ambarcațiuni — 5 medalii (1 aur + 3 argint + 1 bronz) • inotă- 
toarea Noemi Lung și gimnastul Marius Gherman — pe locurile trei și medalii de bronz in 

probele respective

Rodica Arba Olga Homeghi
Regata de canotaj a 

Jocurilor Olimpice 
de vară de la Seul a 
programat ieri pri
mele finale. Pre
zente la startul a cinci 
probe, echipajele ro
mânești s-au com
portat excelent, reu
șind să cucerească, 
după dispute pasi
onante, cinci medalii, 
dintre care una de 
aur, trei de argint și 
una de bronz. Astfel, 
toți canotorii ro
mâni care au concu
rat ieri au urcat pe 
podiumul de pre
miere.

Cel mai mare suc
ces a fost obținut de 
echipajul feminin de 
schif dublu cu rame 
(Rodica Arba, Olga 
Homeghi), care, im- 
punind încă din ple
care un stroc formi
dabil, a controlat 
cursa de la un capăt 
la altul, ciștigind cu 
brio medalia de aur 
și titlul olimpic.

Iată clasamentul 
cursei de schif 2 
rame : 1. România
(Rbdica Arba, Olga 
Homeghi) — 7’28”13/ 
100 — campioană o- 
limpică ; 2. Bulgaria 
(Radka Stoianova, 
Laika Berberova) — 
7’31”95/100 ; 3. Noua 
Zeelandă (Nicola 
Payne, Lynley Han- 
nen) — 7’35”68/100 ;
4. R. D. Germană 
(Kerstin Spittier, Ka- 
trin Schroeder) — 
7’40”47/100 ; 5. U.R.S.S. 
(Sarmite Stone, Ma
rina Smorodina) — 
7'53” 191100 ; 6. S.U.A. 
(Barbara Kirch, Mara 
Keggi) — 7’56”27/106.

Cele două valoroase 
schifiste românce se 
numără de mulți ani 
printre cele mai bune 
canotoare din lume, 
impunindu-se atit îm
preună (echipajul ac
tual s-a format tn 
1985, el fiind neîn
vins pînă in prezent), 
cit și in alte ambar
cațiuni la marile

competiții interna
ționale. Rodica Arba, 
născută la 5 mai 1962 
la Tîrpești-Petricani, 
județul Neamț, este 
deținătoarea titlului 
olimpic în aceeași 
probă la precedenta 
Olimpiadă, avînd în 
palmares și patru ti
tluri mondiale. Ori
ginară din Fieni, ju
dețul Dîmbovița, in 
virstă de 30 de ani, 
Olga Homeghi s-a 
remarcat pentru pri
ma oară in arena in
ternațională la schif 
doi visle (medalie de 
bronz la J.O. din 
1980), evoluînd apoi 
la 4 plus 1 rame, e- 
chipaj cu care a de
venit campioană o- 
limpică in 1984, la 
Los Angeles. A cu
cerit, de asemenea, 
trei medalii de aur la 
campionatele mon
diale. Ambele spor
tive sint membre ale 
clubului Dinamo 

București.
tn cursa de schif 

doi visle, echipajul 
român alcătuit din 
Elisabeta Lipa și Ve
ronica Cogeanu și-a 
adjudecat medaliile 
de argint, după o în
trecere echilibrată cu 
schifurile din R.D. 
Germană și Bulgaria, 
cele trei ambarca
țiuni desprinzindu-se 
de celelalte competi
toare.

Iată clasamentul 
probei de 2 visle : 1. 
R. D. Germană — 
7’00”48/100 : 2. Româ
nia — 7’04’’36/100 ; 3. 
Bulgaria — 7’06”03/
100 ; 4. U.R.S.S. —
7’12”67/100 ; 5. R.P. 
Chineză — 7’18”69l
100 ; 6. S.U.A. -
7’21”28/100.

Una dintre cele mai 
interesante probe ale 
primei zile a finalelor 
de canotaj academic a 
fost ceg masculină de 
schif 2 rame, in care 
tinerii sportivi români 
Dragoș Neagu șt Dă- 
nuț Dobre au luptat

FOTBAL 1 Azi
Meciurile etapei a Vll-a a campio

natului diviziei A la fotbal se vor 
desfășura astăzi. după următorul 
program : Sportul studențesc — Di
namo ; Rapid — Corvinul ; Victoria 
- F.C. Farul ; F.C. Inter - F.C.M.

SAU t S-a Încheiat
Campionatul republican masculin 

de șah »-a încheiat la Predeal eu 
victoria maestrului internațional 
Mihail Marin (Politehnica București), 
care a totalizat 10.5 puncte din 16 
posibile. Pe locurile următoare s-au 

Partid. De asemenea, oaspeții sovie
tici s-au întîlnit și au purtat convor
biri la comitetele județene Argeș și 
Dolj ale P.C.R., precum și cu repre
zentanți ai consiliilor oamenilor 
muncii din Întreprinderi industriale 
și agricole, institute de cercetare din 
Capitală și din județele vizitate.

Delegația a vizitat, totodată, noi 
ansambluri de locuințe, bulevardul 
Victoria Socialismului, precum și 
alte obiective social-culturale din 
București și din țară.

specifice. In scopul unei mai bune 
cunoașteri a hotăririlor de partid 
și de stat, a legilor țării de către 
masele largi de oameni ai muncii. 
Acțiunile au fost realizate cu 
participarea unor activiști de 
partid și de stat, cadre didactice, 
juriști. (Mihai Grigoroșcuță).

mitru Trifu. președintele consiliu
lui oamenilor muncii din întreprin
dere. peste 1 000 de familii s-au 
mutat în acest an in casă nouă, alte 
circa 600 de apartamente urmînd 
să-si primească locatarii în urmă
toarele luni. De menționat că noile 
apartamente au un finisaj superior 
și un grad sporit de confort, cele 
mai multe dintre ele. cu cite 3 si 
4 camere, sînț destinate familiilor cu 
mai multi copii. (Petru Necula).

pînă pe ultimii metri 
pentru cucerirea titlu
lui, Obținind în final 
medaliile de argint, 
devansați cu mai pu
țin de două secunde 
de echipajul Marii 
Britanii.

Clasamentul probei 
masculine de 2 rame 
este următorul : 1.
Marea Britanie — 6’ 
36”84/100 ; 2. România
— 6’38”06/100 ; 3. Iu
goslavia — 6’41”01/100:
4. Belgia — 6’45”47l 
W0 ; 5. R. D. Germană.
— 6’48”86/100 ; 6.
U.R.S.S. — 6’51” 111 
100.

Tot cu medaliile de 
argint au fost recom
pensați și membrii e- 
chipajului românesc de 
4 plus 1 rame (Dimi- 
trie PopescUi loan 
Snep, Valentin Robu, 
Vasile Tomoioagă și 
Ladislau Lovrenschi), 
care au rezistat cu 
succes revenirii din 
final a schlfului neo
zeelandez, situat pe 
locul 3.

Clasament : 1. R. D. 
Germană — 6’10”74/
100 ; 2. România — 6' 
13”58/100 ; 3. Noua
Zeelandă — 6’15"78l
100 ; 4. Marea Brita
nie — 6’18"08/100 r 5.
5. U.A. — 6’18’’47/100 ;
6. iugoslavia — 6’23” 
28/100.

Dezavantajat de un 
culoar nefavorabil, ex
pus vintului, schiful 
românesc de 4 plus 1 
rame (Marioara Traș- 
că, Veronica Necula, 
Herta Anitas, Doina 
Bălan și Ecaterina 
Oancia) a terminat 
cursa pe locul trei, 
intrind in posesia me
daliilor de brOnz.

Iată clasamentul 
probei feminine de 4 
plus 1 rame : 1. R.D. 
Germană — 6’56” ; 2. 
R.P. Chineză — 6’58” 
78/100 : 3. România — 
7’01”13/100 ; 4. Bul
garia — 7’02” 27/100 :
5. S.U.A. — 7’09"12/ 
100.; 6. Marea Brita
nie — 7’10”80/100.

Celelalte două fina
le disputate simbătă 
au fost ciștigate de : 
schif simplu mascu
lin : Thomas Lange 
(R.D. Germană) — 6' 
49”86/100 ; dublu visle 
masculin : Olanda — 
6’21”13/100.

Astăzi, in ultima zi 
a regatei de canotaj, 
sportivii români vor 
fi prezenți in alte pa
tru finale : schif sim
plu feminin. patru 
visle feminin. 8. plus 
1 feminin și 2 plus 
1 rame masculin.

in divizia A
Brașov ; F.C. Argeș — A.S.A. ; S.C. 
Bacău — Otelul ; F.C. Bihor — 
Steaua ; Universitatea Cluj-Napoca
— F.C. Olt ; Universitatea Craiova
— Flacăra. Partidele vot începe la 
ora 16.00.

campionatul masculin
clasat Adrian Negulescu (Petrolul 
Ploiești) — 10 puncte. Bela Takacs 
(Metalul București) și Constantin 
Ionescu (Mecanică fină București) 
eu cite 9,5 puncte.

Cronica zilei
Delegația parlamentară din Costa 

Rica. condusă de Jose Luis Vaiencia- 
no. președintele Adunării Legislative, 
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale. a făcut o vizită in țara noas
tră, a părăsit, simbătă. Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost salutați de 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, de deautați.

A fost de față Elizabeth Segura 
Hernandez. însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Costa Rica 
la București. (Agerpres)

tv
11,30 Lumea copiilor (color). Ediție 

realizată in colaborare cu Consi
liul județean Constanța al Orga
nizației Pionierilor 0 Telefilmo- 
teca de ghiozdan. „Prietenie in
terzisă-. Producție a studiourilor 
cehoslovace. Premieră TV. Episo
dul 2

12.20 viața satului
13,00 Telex
13,05 Album duminical (color)
15.00 Închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Cîntarea României (color). Oma

giul țării, conducătorului lubtt. 
Emisiune realizată în colaborare 
cu Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste și cu Comitetul de cul
tură șl educație socialistă al ju
dețului Vaslui

20.20 Film artistic : „Maraton-
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Luni, 26 septembrie
20,00 Telejurnal
20,25 Zootehnia — program prioritar
20,45 Zidiri pentru istorie (color)
21,00 Tezaur folcloric (color)
21,20 Occident ’88. Documentar
21,35 Patriotismul — adevărul de fie

care zi al fantei și conștiinței 
noastre (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Concursul masculin de gimnastică 
s-a încheiat simbătă, o dată cu des
fășurarea finalelor pe aparate, prin
tre medaliații ultimei zile numărîn- 
du-se și sportivul român Marius 
Gherman, clasat pe locul 3 în spec- 
tac'.iloasa probă de ...bară fixă. In
trat . in copcirrs cu al patrulea 
rțztlî'fet, înregistrat , în primele 
zile, Marius Gherman a execu
tat cu multă • acuratețe pn exer
cițiu de mare dificultate, fiind 
notat cu 9,950 puncte și. cu un 
total de 19,800 puncte, a intrat in 
posesia medaliei de bronz. Prezent 
și în finala de la paralele, gim
nastul român s-a situat pe locul 5, 
cu 19,700 puncte. Iată medaliații 
concursului special pe aparate : 
bară fixă : 1. Valeri Liukin și Vla
dimir Artemov (ambii U.R.S.S.) — 
19,900 puncte ; 3. Marius Gherman 
(România) și Holger Behrendt (R.D. 
Germană) — 19,800 puncte ; parale
le : Vladimir Artemov — 19,925 
puncte ; sărituri : Lu Yun (R.P. 
Chineză) — 19,875 puncte ; cal cu 
minere : Liubomir Gherasov (Bulga
ria). Zsolt Borkal (Ungaria) și Dmi
tri Bilozercev (U.R.S.S.) — 19,950 
puncte ; inele : Dmitri Bilozercev, 
Holger Behrendt — 19,925 puncte ; 
sol : Serghei Șarkov (U.R.S.S.) — 
19,925 puncte.

Competiția de gimnastică ia sfîr- 
șit astăzi, cu finalele pe aparate la 
feminin, in care vor concura și 
sportivele românce.

★
Proba masculină de pistol cu aer 

comprimat din cadrul competiției de 
tir a revenit concurentului bulgar 
Taniu Kiriakov. cu 687,9 puncte (585 
puncte în concursul propriu-zis și 
102,9 puncte in finală). Prezent pen
tru a doua oară într-o finală, în- 
tr-o probă care nu constituie spe
cialitatea sa. campionul olimpic la 
pistol liber, sportivul român Sorin 
Babii s-a clasat pe locul 4. cu 683,3 
puncte (588 plus 95,3).

★
Așteptată cu mare interes, finala 

probei masculine de 100 m din ca
drul concursului olimpic de atletism 
s-a încheiat cu victoria campionului 
mondial. canadianul Ben Johnson, 
care a stabilit un nou record mon
dial, cu timpul de 9”79/100 (vechiul 
record ii aparținea cu 9”83/100). 
Cursa a fost deosebit de rapidă, 
primii trei clasați fiind înregistrați 
cu timpi sub 10”. Medalia de argint a 
revenit americanului Carl Lewis — 
9”92/100, iar cea de bronz a fost ciști- 
gată de englezul Linford Christie, 
cu un nou record european — 
9”97/100.

La heptatlon a terminat învingă
toare atleta americană Jackie Joy- 
ner-Kersee, cu un nou record mon
dial — 7 291 puncte (vechiul record 
îi aparținea cu 7 215 puncte).

★In penultima zi a concursului olim
pic de natație, inotătoarea româncă 
Noemi Lung a ciștigat o medalie de 
bronz, situindu-se pe locul trei în 
proba feminină de 200 m mixt cu 
timpul de 2T4”85 100, După cum se 
știe, cu citeva zile in urmă. Noemi 
Lung și-a adjudecat medalia de ar
gint în proba de 100 m mixt. Pre
zentă și ea in finala probei de 200 
m mixt, Anca Pătrășcoiu s-a clasat 
pe locui șase, în 2’16”70/100.

Medalia de aur a revenit Danielei 
Hunger (R.D. Germană) — 2’12”59/ 
100. iar cea de argint — sportivei 
sovietice Elena Dendeberova — 
2T3”31/100.

lată primii clasați în celelalte fi
nale i 50 m liber masculin : Matt 
Biondi (S.U.A.) — 22”14/100 (nou
record mondial) ; 200 m fluture- — 
masculin : Michael Gross (R.F. Ger
mania) — 1'56**94/100 ; 800 m liber — 
feminin : Janet Evans (S.U.A.) —
8’20”20/100 ; 100 m spate — masculin: 
Daichi Suzuki (Japonia) — 55”05/I00; 
ștafeta 4X100 m mixt feminin : 1. 
R.D. Germană — 4’03”74/100.



- .

Sub «tarea presedintelai Nicolae Ceausescu,
Rumania destaarb o vâslă activitate constructivă, 

participă activ la soMonarea prohlemelor 
lumii contemporane

ESTE NECESARĂ INTENSIFICAREA EFORTURILOR PENTRU 
INSTAURAREA UNEI NOI ORDINI ECONOMICE MONDIALE

Intervenția reprezentantului țării noastre la sesiunea 
Consiliului pentru comerț și dezvoltare al U.N.C.T.A.D.

Convorbiri 
sovieto-americane

RELATĂRI, ARTICOLE, COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

Organe de presă din diverse țări ale lumii consacră spații impor
tante activității României in plan internațional, inițiativelor președin
telui Nicolae Ceaușescu, puse în slujba cauzei păcii și colaborării in
tre popoarele lumii. Prin titluri sugestive, diverse ziare și reviste relie
fează concepția românească asupra necesității întronării unor raporturi 
calitativ superioare intre state, la adăpost de ingerințe și presiuni ex
terne, eliminării subdezvoltării și făuririi unei noi ordini economice in
ternaționale, afirmării independenței politice și economice autentice a 
tuturor statelor, în același timp, sint evidențiate vocația constructivă, 
pașnică a poporului român, eforturile sale pentru asigurarea progresu
lui multilateral al țării, subiiniindu-se semnificația Congresului a| IX-lea 
al partidului, ca moment istoric crucial în istoria modernă a României.

O politică in sprijinul păcii, înțelegerii
și colaborării

România, sub impulsul decisiv al 
președintelui Nicolae 
pornind de la primatul 
ției socialiste, urmind 
național și imperativul 
premisă esențială a creației 
ciale, a definit coordonatele dez
voltării multilaterale, conținutul 
pozițiilor și al activității sale in
ternaționale atît în relațiile cu ce
lelalte state, cit și în marile fo
rumuri, in participarea la dezba
teri și la reglementarea probleme
lor complexe cu care se confruntă 
omenirea — se arată în articolul 
„România : O politică in favoarea 
păcii și construcției" din 
„LE MATIN DU SAHARA", 
apare in Maroc.

Poporul român, asemenea 
turor popoarelor care s-au angajat 
pe calea progresului, desfășoară o 
intensă activitate constructivă. Iată 
de ce România își afirmă cu orice 
prilej voința sa de a face to
tul pentru asigurarea unor con
diții externe de pace și liniște, 
care să garanteze cursul operei 
căreia i s-a consacrat, scrie ziarul.

O retrospectivă a marilor mo
mente politice care au definit 
viața țării in ultimii ani, — relevă 
articolul — permite să se des
prindă o idee dominantă : con
știința dezvoltării naționale in

Ceaușescu, 
construc- 
specificul 

păcii ca 
so-

ziarul 
care
tu

intre națiuni
politica internă și cea externă 
promovată de România, de pre- . 
ședințele Nicolae Ceaușescu, zia
rul marocan scrie : Merită să re
marcăm pe plan național ampla 
mobilizare a poporului român, a 
tuturor categoriilor sociale la ela
borarea și traducerea in viață a 
marilor programe de dezvoltare a 
țării. Pe plan internațional, Româ
nia se distinge printr-o amplă ac
tivitate de realizare și consolidare 
a celei mai vaste platforme de ac
țiune comună a tuturor forțelor 
progresiste, realiste, a tuturor ță
rilor, pornind de la convingerea că 
popoarele sint adevăratele făuri
toare ale istoriei. Pe planul con
strucției interne, o idee de bază 
definește ansamblul filozofiei și 
practicii democrației românești : 
cu oamenii și pentru oameni, cu 
poporul și pentru popor. In pla
nul acțiunii internaționale, aces
tor legi de existență și de acțiune 
le corespunde — am putea spune — 
o normă de conduită al cărei 
biectiv este dintre cele mai 
nerale : cu popoarele pentru 
poare.

Această concepție profund 
mocratică își găsește expresia 
tetică în însăși acțiunea 
ședintelui Nicolae Ceaușescu. 
țară — totdeauna în contact

o- 
ge- 
po-
de- 

sin- 
p re

in 
di-

— „ilustru exemplu de sinteză între 
calitățile omului politic, dăruit 
propriei țări, și cele ale omului de 
știință, cu larg orizont intelectual, 
pentru care slujirea intereselor su
preme ale națiunii sale se imbină 
fericit cu remarcabila contribuție la 
progresul științei 
menii de vîrf, în 
fundamentale și, 
al aplicării ei în 
economică".

Remarcabil om politic și de stat, 
strălucit om de știință și savant de 
largă recunoaștere internațională — 
relevă ziarul egiptean — academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu 
aduce in România o contribuție de 
seamă la îndrumarea și coordonarea 
activității de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică, la elaborarea 
și realizarea programelor de dez
voltare economico-socială a țării, 
pe baza celor mai noi cuceriri ale 
științei- și tehnicii moderne, la pro
gresul științei românești și afir
marea tot mai puternică a acesteia 
în lume, la înfăptuirea politicii in
terne și externe a României socia
liste.

Este revelatoare, în acest sens, 
activitatea depusă de academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu în 
fruntea Consiliului Național al Ști
inței și învățămîntului, care are un 
rol de prim ordin în coordonarea 
întregii activități de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică. în 
intensificarea eforturilor creatoare 
ale oamenilor de știință români, 
ale cadrelor tehnico-inginerești, în 
orientarea gîndirii novatoare în 
toate sferele dc activitate. în im
pulsionarea creației științifice ori
ginale, a creșterii aportului științei 
românești Ia progresul mondial al 
științei și tehnologiei.

„Egyptian Gazette" reliefează, 
totodată, că a lupta pentru dezar
mare, pentru oprirea cursei aberan
te a înarmărilor, pentru conversiu
nea benefică a sumelor irosite pen
tru înarmări în resurse ale dezvol
tării. a găsi soluții reale probleme
lor dezvoltării, energiei, alimenta
ției, sănătății, protejării mediului 
•înconjurător, ridicării calității vieții 
—' sînt tot atîtea imperative vitale 
care își găsesc în opera riica-

mondiale in do- 
planul cercetării 
in același timp, 
practica social-

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Declarația comună dată uuolicității 
la Washington la încheierea convor
birilor dintre secretarul de stat al 
S.U.A., George Shultz, șl ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., Eduard 
Șevardnadze, subliniază că cele două 
părți au abordat întregul complex 
al problemelor relațiilor sovieto- 
americane, reducerii înarmărilor și 
realizării dezarmării.

Afirmînd necesitatea încheierii cît 
mai urgente a unei convenții glo
bale și atotcuprinzătoare de interzi
cere și distrugere a armelor chimi
ce, părțile au convenit ca cea de-a 
zecea rundă de consultări sovieto- 
americane în această problemă să 
se desfășoare, în perioada 29 no
iembrie — 15 decembrie anul acesta, 
la Geneva. S-a hotărît, totodată, ca 
experți americani și sovietici să se 
intilnească, la 16 decembrie, pentru 
o ț nouă rundă de negocieri referi
toare la măsurile de nediseminare 
a armei chimice.

Cei doi miniștri de externe au 
subliniat importanța încheierii cît 
mai urgente a reuniunii de la Viena 
pentru securițate și cooperare in 
Europa, au menționat necesitatea in
tensificării eforturilor pentru elabo
rarea mandatului negocierilor cu 
privire la întărirea stabilității și 
securității pe întregul continent 
european, prin reducerea la cel mai 
scăzut nivel a forțelor armate și 
armamentelor.

Declarația comună — relevă agen
ția T.A.S.S. — salută contribuția tot 
mai activă a O.N.U. in reglementa
rea conflictelor regionale, in special 
pașii făcuți în vederea unei soluțio
nări durabile a conflictului iraniano- 
irakian.

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
l-a primit, la Casa Albă, pe minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., 
Eduard Șevardnadze. Cu acest pri
lej — relatează agenția T.A.S.S. — 
au fost abordate aspecte de principiu 
ale relațiilor sovieto-americane. în 
lumina înțelegerilor la care s-a ajuns 
în cadrul întrevederii la nivel înalt 
de la Moscova. Oaspetele i-a înmî- 
năt președintelui S.U.A. un mesaj 
din partea secretarului general al 
C.C. al P.C.U.S.. Mihail Gorbaciov 
— menționează T.A.S.S.

GENEVA 24 (Agerpres). — In 
Consiliul pentru comerț și dezvol
tare al U.N.C.T.A.D. au continuat 
dezbaterile generale asupra proble
melor interdependențelor din econo
mia mondială și datoriei externe a 
țărilor in curs de dezvoltare.

Reprezentantul țării noastre a în
fățișat pe larg poziția României, con
siderentele președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind criza e- 
conomică mondială și manifestările 
ei. persistenta unor grave proble
me nerezolvate, necesitatea conti
nuării și intensificării eforturilor 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale.

Evidențiind că povara datoriei ex
terne reprezintă una din cele mai 
grave probleme cu care sînt con
fruntate țările in curs de dezvol
tare. reprezentantul țării noastre a 
arătat că, in concepția României, 
problema datoriei externe poate fi 
soluționată printr-o abordare globa
lă. politico-economică, în cadrul că
reia să se țină seama de nivelul de. 
dezvoltare și posibilitățile de ram
bursare ale țărilor debitoare, pre
cum și de eforturile pe care aceste 
țări trebuje să le depună pentru a-

sigurarea dezvoltării lor economice 
și sociale.

A fost subliniată cerința perfec
ționării sistemului monetar-financiar 
internațional, a așezării sale pe o 
bază echitabilă și stabilă, a reluă
rii fluxurilor financiare normale că
tre țările in curs de dezvoltare, a 
diminuării ratei dobînzilor, astfel in
cit să se asigure revitalizarea eco
nomiei mondiale și reluarea rolului 
dinamic al țărilor în curs de dez
voltare în cadrul acesteia. Obiecti
vul soluționării durabile a proble
mei datoriei externe reclamă, tot
odată, eliminarea barierelor tarifare 
și netarifare, a discriminărilor din 
comerțul internațional și asigurarea 
unui acces larg și neîngrădit la cu
ceririle științei și tehnicii contem
porane. în acest context, a fost pusă 
în evidență propunerea României cu 
privire la necesitatea organizării, in 
cel mai scurt timp, a unei confe
rințe internaționale, sub egida 
O.NIU., cu participarea cu drepturi 
egale a tuturor statelor, atît dezvol
tate, cît și in curs de dezvoltare, in 
vederea soluționării problemelor 
grave din economia mondială, inclu
siv a problemei datoriilor externe.

circuitul mondial al valorilor știin
țifice și tehnice, nu numai la pro
pășirea continuă a țării sale, ci și 
la progresul științei mondiale, la 
îmbunătățirea climatului politic ge
neral, la promovarea păcii și înțe
legerii în lume.

în articolul ..Industria chimică •— 
una dintre prioritățile dezvoltării 
industriale a României", publicat în 
cotidianul economic japonez de 
mare tiraj „THE CHEMICAL 
DAILY", se subliniază că pro
gramele de dezvoltare economică 
a României în perioada 1986—1990 
marchează ritmuri susținute de 
creștere economică, ce se vor 
manifesta prin intensificarea parti
cipării României la schimburi
le internaționale, în strînsă corela
re cu măsurile de modernizare a 
economiei și în concordantă cu 
exigențele actuale de calitate. In 
aceste condiții, va crește numărul 
mașinilor și echipamentelor, al pro
duselor chimice și al altor produse 
prelucrate, în special cele destinate 
exportului, iar nivelul tehnologic și 
de competitivitate al produselor va 
spori, adaptîndu-se cerințelor pie
țelor externe, o dată 
gradului de utilizare 
prime.

Dispunînd de o mare 
materii prime și experiență in ex
tracția petrolului și cărbunelui, 
realizînd mari investiții, în ultimii 
ani industria chimică românească 
s-a dezvoltat puternic, se arată în 
articol, precizîndu-se că ritmurile 
de creștere înregistrate în ultimele 
decenii de industria chimică au 
fost în mod constant mai ridicate 
decît cele obținute de industrie în 
ansamblul ei. iar producțiile pe lo
cuitor la o serie de produse chi
mice s-au plasat la nivelurile înre
gistrate de țările puternic indus
trializate.

Relevind că activitățile de cerce
tare științifică și inginerie tehnolo
gică’au contribuit la dezvoltarea 
industriei chimice românești, coti
dianul economic japonez subliniază 
că în cadrul Institutului. Central de 
Chimie și al celor 24 de unități de 
cercetare specializate, sub coordo
narea directă a academician doctor 

— - , au fost
create și înregistrate ca invenții 
românești un mare număr de pro
duse și instalații tehnologice.

Industria chimică românească 
este una dintre ramurile industria
le menite să impulsioneze comer
țul exterior și cooperarea eco
nomică internațională ale acestei 
țări, se arată în încheierea artico
lului din, „The Chemical Daily".

cu sporirea 
a materiilor

varietate de

condiții de . securitate,, jrț, amțextul , rect cu oamenii, cu poporul, pen- 
unei Ktaii riĂtfatnb'tOffi; lume că- tru a găsi soluții optime prblale-
racterizată prin grave tensiuni și melor. Pe plan internațional — „„„ . . r
instabilitate,- într-o asemenea Ittme, -prin dialogul la-nivel înalt;- cirtoți rtemfcianului doctor inginer Elena inginer Elena C eaușescu.
care impune responsabilități spo
rite celor chemați să conducă 
destinele țărilor, președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, 
distinge printr-o remarcabilă 
pacitate de acțiuni decisive.

Grefată pe tradițiile cele 
progresiste ale națiunii 
politica externă a statului român, 
promotor al marilor valori con
temporane, S-a remarcat prin cali
tățile care-i conferă statutul de 
politică a întregului popor : vo
cația de pace, efortul permanent 
pentru apărarea vieții și elimina
rea pericolului de război, spiritul 
constructiv, atașamentul ferm 
față de nobila cauză a prieteniei, 
înțelegerii și colaborării 
tuoase intre națiuni, a 
denței și a democrației.

România a condamnat 
politica imperialistă, 
listă și neocolonialistă, în 
ral toate formele de aservire a 
popoarelor, susținînd în același 
timp lupta popoarelor pentru li
bertate și recunoașterea imediată 
a tinerelor state independente. 
Trebuie menționate la acest ca
pitol numeroasele demersuri ale
României pentru susținerea cauzei 
păcii și libertății, independenței 
și demnității popoarelor, apăra
rea dreptului lor inalienabil de 
a-și alege liber calea dezvoltării 
politice și sociale, de a-și organiza 
viața așa cum o doresc, fără 
un amestec din afară.

Sînt bine cunoscute luările 
poziție ale României, care au 
ca principal obiectiv reglementa
rea justă și viabilă a marilor pro
bleme contemporane, printre care 
oprirea cursei aberante a înarmă
rii și, în primul rînd, a celei nu
cleare, lichidarea subdezvoltării, 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale și reglementa
rea pe cale pașnică a diferendelor 
dintre state.

Relevind strinsa legătură dintre

se 
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factorii de răspundere, prin infor
marea corectă a opiniei publice 
mondiale și mobilizarea ei ener
gică la reglementarea marilor 
probleme de care depinde viitorul 
omenirii.

în articolul 
ferm către progres", publicat 
ziarul „EL SIGLO", din 
bia, relevîndu-se că țara 
„urmărește dezvoltarea, 
constantă a bunăstării sociale 
economice a poporului său, garan- 
tînd demnitatea omului și afir- 
mînd personalitatea umană", se 
arată :

înainte de Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român — 
scrie „El Siglo" — decalajele eco
nomice ale României față de ță
rile dezvoltate erau foarte mari, 
dar la Congresul al IX-lea pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a pre
zentat poporului programul redu
cerii acestor decalaje într-un ter
men scurt.

La Congresul al XIII-lea al par
tidului s-au luat hotărîri pentru 
finalizarea îndrăznețului program, 
trasindu-se orientările necesare 
pină la sfirșitul secolului, cînd 
România va deveni o țară dez
voltată.

Eforturile au fost concentrate în 
toată această perioadă asupra rea
lizării unei puternice infrastruc
turi a economiei naționale, ince- 
pindu-se prin a se construi mo
derne platforme industriale, în
treprinderi siderurgice, precum și 
echipamente electronice etc. Agri
cultura s-a dezvoltat continuu, fi
ind dotată cu tractoare și alte 
utilaje moderne, precum și cu noi 
îngrășăminte și echipamente de 
irigații.

Poporul român se află în între
cere nu numai cu sine însuși, ci 
și cu restul lumii și, în această 
dură competiție, România obține 
succese remarcabile — scrie ziarul 
columbian în

„Românul : Drum 
în 

Colum- 
noastră 

sporirea 
și

Ceaușescu un ferm și devotat sluji
tor, un prestigios combatant pentru 
triumful lor.

Printr-o asemenea generoasă și 
de înaltă răspundere activitate, 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu aduce o contribuție re
marcabilă nu numai la afirmarea 
tot mai puternică a României in

Transformări esențiale in întreaga viață 
economică

încheiere.

Chimia românească factor important
al progresului multilateral al țării

Național de Chimie 
unor publicații din

Congresul 
a prilejuit 
străinătate sublinierea realizărilor 
înregistrate de industria și cerce
tarea chimică românească în ul
timii ani, a rolului științei și teh
nologiei in sprijinirea progresului 
multilateral al României.

într-o corespondență din Bucu
rești consacrată evenimentului, a- 
genția T.A.S.S. relatează că acest 
prestigios forum științific a ana
lizat. intr-un spirit de înaltă 
exigență și răspundere, stadiul 
actual al chimiei românești, ac
tivitatea desfășurată in industria 
și cercetarea chimică și a stabilit 
măsurile necesare în vederea înfăp
tuirii programelor de organizare 
științifică și modernizare, de ridi
care la un înalt nivel a calității și 
eficientei, in vederea creșterii mai 
puternice a contribuției chimiei la 
dezvoltarea economico-socială a 
țării.

Tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. prim vice- 
prim-ministru al guvernulut. pre
ședintele Consiliului Național al 
Științei și învățămintului, a rostit 
cuvintarea de deschidere a celui 
de-al III-lea Congres Național de

Chimie, subliniind 
mică românească 
circa 20 la sută din întreaga va
loare a producției-marfă industria
le și satisface în cea mai mare mă
sură cerințele economiei naționale, 
ale întregii țări — se arată în con
tinuare.

în cadrul lucrărilor congresului 
s-a relevat că, prin punerea în 
funcțiune. în ultimii 23 de ani. a 
peste 1 250 de obiective, industria 
chimică și petrochimică românească 
a înregistrat, în fiecare cincinal, 
ritmuri de creștere constant mai 
ridicate decît cele obținute pe an
samblul industriei.

Tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu a subliniat 
necesitatea , dezvoltării și mai pu
ternice a colaborării cu- țările so
cialiste membre aleriȚ'Ă.E.R., cu ță
rile în curs de dezvoltare, precum 
și cu țările capitaliste dezvoltate, 
cu toate statele lumii, fără deose
bire de orinduire socială.

In articolul intitulat „Știința și 
tehnologia in sprijinul progresului 
multilateral al României". ziarul 
„EGYPTIAN GAZETTE- relevă pe 
larg activitatea tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu

că industria chi- 
produce astăzi

Eforturile pașnice, constructive 
ale poporului nostru, angajat ple
nar in opera de edificare a noii 
sale vieți, sint scoase în eviden
ță de o serie de alte publicații.

„Realități românești" este titlul 
articolului publicat in revista 
„ZIMBABWE NEWS", în care 
se subliniază că, aplicînd creator 
legile generale și principiile socia
lismului științific la condițiile 
concrete, specifice ale țării. Parti
dul Comunist Român a elaborat o 
politică proprie de construire a 
unui nou sistem social în Româ
nia, desfășurînd o vastă activita
te politico-educativă, organizatori
că și ideologică, de realizare a 
unei industrii naționale moderne, 
puternice, precum și pentru dez
voltarea agriculturii, asigurînd pe 
această bază progresul viguros al 
științei, educației și culturii.

Sint prezentate cifre semnifica
tive privind creșterea, in acești 
ani, a producției chimice, metalur
gice, a construcțiilor de mașini, a 
industriilor ușoară și alimentară, 
ca și succesele înregistrate in a- 
gricultură.

Politica externă românească, de 
largă deschidere, evidențiază, pe de 
altă parte, „Zimbabwe News", a- 
cordă importanță primordială pro
blemelor păcii și dezarmării, con
struirii unei lumi libere de arme, 
în care toate popoarele să colabo
reze într-un climat de securitate 
egală pentru toți.

România se pronunță și acțio
nează pentru lichidarea ultimelor 
vestigii ale colonialismului, pentru 
consolidarea independenței națio
nale și a celei economice și dez
voltarea socială a popoarelor afri
cane. se menționează în articol, a- 
rătindu-se că, în cadrul relațiilor 
cu țările africane, legăturile dintre 
România și Zimbabwe au cunoscut 
un permanent curs ascendent. Vi
zitele în România ale președinte
lui Robert Mugabe, precum și vi
zita președintelui Nicolae Ceaușescu 
în Zimbabwe au constituit mo- 
mente-cheie pentru dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două țări.

România este o țară despre care 
citim mult în zilele noastre. Se 
scrie și se vorbește despre ea în 
toate limbile pămîntului. O țară 
pe harta Europei, care știe să se 
adreseze lumii întregi cu convin
gerea că are ceva de spus. Și nici 
nu este de mirare că există atî- 
ția oameni care se deplasează in 
România cu dorința de a cunoaș
te mai bine poporul român, preo
cupările sale pentru viitor — se 
arată într-un alt articol apărut în 
..EGYPTIAN GAZETTE", adăugîn- 
du-se că. aflați aproape de Româ
nia, legați prin atîtea fire durabi
le venind din adîncul istoriei, e- 
giptenii pot considera interesul

și socială
față de acest popor prieten un fe
nomen firesc, normal.

România de azi — scrie ziarul — 
nu mai este cea care era cu trei, 
cu două decenii sau chiar cu un 
deceniu in urmă. Schimbările de 
substanță petrecute in întreaga so
cietate românească din zilele noas
tre au ca punct de plecare schim
bările petrecute în economia țării, 
care reflectă un intens proces de 
dezvoltare bazat pe efortul pro
priu. El s-a derulat intr-o perioa
dă istorică scurtă, după război, 
practic după înfăptuirea revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă din 
august 1944, avind ca etapă diș- 
tinctă ultimii 23 de ani legați de 
activitatea neobosită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Această pe
rioadă de timp, din 1965 încoace, 
este fără îndoială cea mai bogată 
în realizări din Întreaga istorie a 
tării — subliniază „Egyptian Ga
zette". oferind cititorilor săi date 
semnificative in acest sens.

în articolul „România — de la 
tară agricolă la țară industriali
zată", apărut în revista iordaniană 
„AL RAED AL-ARABI", se face o 
analiză a perioadei de construcție 

• socialistă, îndeosebi de după anul 
1965, perioadă caracterizată — se 
subliniază in articol — de apli
carea unei strategii globale de dez
voltare a României, elaborată de 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
personalitate cu o viziune de am
plă perspectivă asupra sensului 
dezvoltării. în dezvoltarea indus
trială a țării — continuă revista — 
România a aplicat o metodă di
namică și flexibilă, conformă noi
lor realități, imperativelor noii re
voluții tehnico-științifice, ale com
petitivității, o atenție prioritară 
fiind acordată extinderii bazei pro
prii de materii prime și energie.

După ce subliniază accentul pus 
pe ridicarea necontenită a nive
lului calitativ al producției, publi
cația din Iordania scrie : O ase
menea orientare impune să se ac
ționeze cu hotărîre pentru realiza
rea de produse noi, pentru repla- 
nificarea șl modernizarea produc
ției, pentru încurajarea spiritului 
creator, pentru asigurarea unei e- 
ficiențe sporite in toate ramurile 
economiei, ceea ce va aduce o con
tribuție sporită la ridicarea gradu
lui de valorificare a materiilor pri
me în sectoarele de bază ale eco
nomiei naționale.

Realizările obținute în actualul 
plan cincinal, constată „Al Raed 
AI-Arabi“, dovedesc cu claritate 
realismul opțiunilor de dezvoltare 
industrială și de prosperitate ale 
României, prin eforturile întregu
lui popor român, pentru a-și ridica 
țara în rindul statelor cu o eco
nomie avansată. (Agerpres)

Dezarmarea și securitatea internațională - subiecte 
prioritare la actuala sesiune a Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat agenda celei de-a 43-a se
siuni, care include 149 de subiecte 
acoperind, practic, toate chestiunile 
și problemele actualității internațio
nale, de la conflictele și situațiile 
de criză pină la relațiile economice 
internaționale.

Totodată, Adunarea Generală a 
decis ca in dezbaterile generale să 
fie examinate, în ședințele plenare, 
44 de subiecte, toate celelalte su
biecte urmînd să fie dezbătute în 
sesiunile celor șase comitete princi
pale ale Adunării Generale. în afa
ra admiterii de noi membri și a unor 
probleme de ordin tehnic. Adunarea 
Generală va dezbate în sesiunile sale 
plenare cele mai importante proble

me ale lumii de azi, acordînd prio
ritate dezarmării și securității inter
naționale.

Adunarea Generală a hotărît. de 
asemenea, ca dezbaterile de politică 
generală Să înceapă luni, urmînd să 
se încheie după trei săptămîni de 
lucru. Sesiunea Adunării Generale 
se va încheia la 20 decembrie.

Președintele actualei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.. Dante 
Caputo, s-a referit, în cadrul unei 
conferințe de presă, la rolul O.N.U. 
in soluționarea conflictelor interna
ționale. El a apreciat că acest an 
s-a constituit ca un moment impor
tant pentru O.N.U., ca urmare a con
tribuției organizației mondiale la so
luționarea unor conflicte regionale. ORIENTUL MIJLOCIU

Consultări în problema accesului 
la independența al Namibiei

LUANDA 24 (Agerpres). — Aflat 
în vizită la Luanda, secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a avut o primă rundă de 
convorbiri cu președintele Angolei, 
Jose Eduardo dos Santos. în primul 
plan al dialogului s-au aflat pro
bleme legate de aplicarea prevede
rilor rezoluției 435 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U. privind accesul 
la independență al Namibiei,, terito
riu ocupat ilegal de regimul de la 
Pretoria.

Tot in cadrul vizitei la Luan
da, Javier Perez de CueHar a' avut 
o intilnire pe aceeași temă și cu 
președintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
Sam Nujoma.

Ulterior. în cadrul unei conferin
țe de presă organizate la Luanda, 
secretarul general al O.N.U. a ca
lificat turneul său în sudul conti
nentului african drept important și

util, exprimîndu-și speranța că pu
nerea in aplicare a rezoluției 435 a 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
ar putea începe la 1 noiembrie 1988. 
Referindu-se la vizita sa la Preto
ria. Perez de Cuellar a precizat qă 
scopul acesteia a fost, în primul 
rind, de a demonstra importanța pe 
care o acordă O.N.U. reglementării 
problemei Namibiei.

Președintele Angolei, Jose Eduar
do dos Santos, a avut, la Luanda, o 
întrevedere cu președintele Organi
zației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.), Sam Nujoma. In 
timpul convorbirilor au fost aborda
te problemele legate de punerea in 
aplicare a rezoluției 435 a Consi
liului de Securitate privind accesul 
la independență al Namibiei. Lide
rul S.W.A.P.O. și-a exprimat spri
jinul ou privire la transpunerea in 
viață a acestei rezoluții, începînd cu 
data de 1 noiembrie 1988.

Pentru eliminarea tuturor armelor nucleare
NEW DELHI 24 (Agerpres). — La 

întoarcerea la New Delhi, după ter
minarea turneului în patru țări eu
ropene. președintele Indiei, Ramas- 
wamy Venkataraman, a declarat 
presei că vizitele au contribuit la 
bunul mers înainte al politicii și 
programelor indiene de realizare a 
păcii și dezarmării internaționale. în 
cadrul întilnirilor la nivel înalt, a 
precizat el, a fost reafirmată nece
sitatea eliminării tuturor armelor 
nucleare din lume.

BONN 24 (Agerpres). — Președin
tele de onoare al Partidului Social- 
Democrat din R.F. Germania, Willy 
Brandt, a chemat toate partidele re

prezentate în Bundestagul vest-ger
man să militeze in favoarea organi
zării unei conferințe a statelor nepo- 
sesoare de arme nucleare. Potrivit 
agenției D.P.A.. într-o cuvîntare 
rostită în Bundestag. W. Brandt a 
relevat necesitatea unei asemenea 
conferințe care să stabilească măsu
rile ce trebuie luate pentru perioada 
de după 1995, cînd expiră tratatul de 
neproliferare a armelor nucleare. 
El a apreciat că cele 138 de state 
neposesoare de arme nucleare ar 
putea să adere mai ușor la un alt 
document similar dacă țările pose
soare de arme nucleare ar întreprin
de pași serioși în direcția dezarmării.

O In favoarea impulsionării 
procesului de pace din regi: 
ne o Continuă mișcarea ik 
protest a populației palesti
niene din teritoriile ocupate

BELGRAD 24 (Agerpres). — Ac
tualul climat politic internațional 
trebuie să fie folosit pentru im
pulsionarea procesului de pace din 
Orientul Mijlociu — s-a subliniat in 
cursul unei conferințe de presă or
ganizate la lncheiere;i convorbirilor 
de la Belgrad dintre Raif Dizdarevici, 
președintele Prezidiului R.S.F.I., și 
președintele Egiptului. Hosni Mu
barak. S-a riublThlai. totodată, că or
ganizarea unej conferințe internațio
nale de pace in Orientul Mijlociu, 
sub egida O.N.U.. cu participarea tu
turor părților interesate, inclusiv a 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, reprezintă singura cale 
pentru rezolvarea durabilă si totală 
a crizei din regiune. Negocierile 
dintre Iran și Irak, s-a exprimat 
speranța, vor avea ca rezultat o 
pace justă și durabilă in Golf.

Șeful statului egiptean a conferit 
la Belgrad cu oficialități iugoslave 
și în legătură cu căile de amplifi
care a relațiilor bilaterale.

★
Puternice manifestații de protest 

s-au înregistrat în teritoriile de pe 
malul vestic al Iordanului și Gaza, 
ocupate de Israel, în pofida de
clarării acestora „zonă militară 
închisă" — informează agenția M.A.P. 
Forțele israeliene au deschis focul și 
au făcut uz de grenade cu gaze lacri
mogene pentru a-i dispersa pe ma
nifestași. mai mulți palestinieni 
fiind răniți. Măsurile represive israe
liene s-au tradus, de asemenea, prin 
distrugerea a 16 case aparținînd pa
lestinienilor. Ia est de orașul Nablus 
și in regiunea Jenin, a anunțat agen
ția WAFA. Aceeași sursă a semnalat, 
totodată, că în orașul Qalqiliya sînt 
menținute, pentru a treia săptămină 
consecutiv, restricțiile de circulație, 
în vigoare și in alte localități.

(Agerpres)

DE PRESA
scurt

I CONFERINȚA GENERALA A
I A.I.E.A. La Viena au luat sfîțșit 

lucrările celei de-a 32-a sesiuni a 
I Conferinței generale a Agenției In

ternaționale pentru Energie Atomi
că (A.I.E.A.), la care au luat parte 

I delegații din peste 90 de țări. între 
care și România. Participantii au 
examinat probleme privind dezvol
tarea colaborării internaționale în 

I utilizarea în scopuri pașnice a
energiei nucleare, asigurarea secu
rității in dezvoltarea energeticii

I nucleare, traducerea in practică a
măsurilor de control international
în scopul neproliferării armamen
telor nucleare. Au fost adoptate o 

I serie de rezoluții.
PRIMIRE. Președintele Consiliu- 

. lui de Stat al R.P. Bulgaria, Todor 
Jivkov, l-a primit pe Philipp Jen- 

I ninger, președintele Bundestagului 
vest-german. Evidențiind impor- 

Itanța edificării unei lumi a păcii, 
cele două părți au arătat că sînt 
necesare extinderea colaborării 

I fructuoase in domeniile politic., 
economic și cultural, lărgirea dia
logului în toate sferele de activi
tate, intre toate statele, indiferent 

Ide orînduirea social-politică a aces
tora.

INTILNIRE. în capitala R.S.S. 
Gruzine — Tbilisi — s-au încheiat 

| lucrările celei de-a patra intilniri 
a reprezentanților opiniei publice 

I din U.R.S.S. și S.U.A. A avut loc' 
un dialog constructiv asupra pro- 

' blemelor dezarmării și securității, 
ecologice și a altora,, eviden- 

Ițjindu-se necesitatea edificării unei 
lumi a păcii și securității pe 
baza încrederii și înțelegerii reci- 

| proce.

GRUPUL DE LUCRU COMUN 
în problemele politicii de secu
ritate europeană al C.C. al P.S.U.G. 
și al fracțiunii P.S.D. în Bundes
tagul vest-german a avut o nouă 
reuniune la Kiel. S-a relevat im
portanța creării unei zone a încre
derii și securității în Europa cen
trală și s-a subliniat necesitatea 
stabilirii mandatului viitoarelor 
conferințe pentru creșterea încre
derii și pentru dezarmare în do
meniul armelor convenționale din 
Europa. Grupul de lucru a apre
ciat. totodată, că procesul de de
zarmare nucleară pe continent nu 
trebuie să fie întrerupt.

COLABORARE. La Tunis s-au 
deschis lucrările Comitetului pen
tru probleme sociale si de secu
ritate al țărilor Maghrebului. Par
ticipă miniștrii de interne si ai 
justiției din Algeria. Maroc. Mau
ritania. Marea Jamațiirie Arabă 
Libiană. Populară Socialistă si Tu
nisia. care; examinează căil,e de ex
tindere a polaborării în aceste, 
domenii. > ■ > ’’

VOT DE ÎNCREDERE. Guvernul 
olandez condus de primul-ministru 
Ruud Lubbers a primit votul de 
încredere, în urma dezbaterilor 
desfășurate, timp de două zile. în 
Parlament. S-a pus astfel capăt 
crizei guvernamentale care s-a de
clanșat in urma divergențelor apă
rute intre partenerii de coaliție 
asupra unor probleme interne.

SIMPOZION. Sub auspiciile Uni
versității O.N.U., la Tokio s-au 
desfășurat lucrările unui simpozion 
științific internațional consacrat

problemelor luptei pentru protecția 
mediului. înconjurător. în rezolu
ția adoptată de particlpanți șe sub
liniază necesitatea ca in lupta pen
tru protecția mediului înconjurător 
să-și unească eforturile specialiști 
din diferite domenii de activitate, 
în cadrul lucrărilor, o atenție deo
sebită a fost acordată implicațiilor 
„efectului de seră" — creșterea 
temperaturii generale a Pămintu- 
lui ca urmare a poluării atmos
ferei.

MUZEU. La Beijing s-a deschis 
primul muzeu al științei și tehno
logiei din această țară. Avind o 
suprafață totală de peste 7 hecta
re, muzeul dispune de un spațiu 
de expunere de 53 000 metri pă- 
trați. O mare parte dintre expo
nate reflectă dezvoltarea tehnolo
giei tradiționale chineze din do
meniul astronomiei, fabricării hîr- 
tiei, prelucrării metalelor, arhitec
turii, ceramicii etc.

DROGURI. Unități ale forțelor 
de apărare panameze au confiscat 
730 kg de cocaină extrem de pură, 
evaluată De piața ilicită a drogu
rilor la 15 milioane de dolari. în
cărcătura se afla la bordul unei 
ambarcațiuni. Procurorul general 
panamez a arătat că este cea mai 
mare cantitate de cocaină desco
perită in Panama de îa începutul 
anului.

BILANȚUL CUTREMURULUI 
DIN NEPAL- Primul-ministru al 
Nepalului, Marich Man Singh 
Shrestha, a anunțat bilanțul tra
gic al cutremurului, de 6,6 grade pe 
scara Richter, care a afectat în
tinse zone ale țării la 21 august. 
Un total de 721 persoane și-au 
pierdut viața, alte 12 444 au fost 
rănite, au fost distruse aproxima
tiv 66 000 de locuințe si avaria*e 
numeroase obiective industriale, 
sociale șl arhitectonice. Valoarea 
totală a pagubelor materiale ește 
de cinci miliarde de rupii nepaleze 
(2Q0 milioane dolari).
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