
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LVII I Nr. 14 357 Duminică 16 octombrie 1988 6 PAGINI - 50 BANI

într-o atmosferă de profundă stimă 

și înțelegere reciprocă, punînd 
în evidență trăinicia prieteniei 

dintre popoarele român și chinez, 
ieri a continuatVIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN R.P. CHINEZĂ

Tovarășul Nicolae Ceausescu si tovarășa Elena Ceausescu s-au intilnit 
si au avut convorbiri cu tovarășul Zhao Zivang, secretar general ai C.C. al P.C. Chinez

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-au întîlnit și au avut 
convorbiri, sîmbătă dimineața, cu 
secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, tovarășul Zhao Ziyang.

La întîlnire și convorbiri au 
participat :

Din partea română — tovarășii 
Ion Dincă, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, loan Totu, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., minis
trul afacerilor externe, alte per
soane oficiale.

Din partea chineză — tovarășii 
Hu Qili, membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C. Chinez, Zou 
Jiahua, consilier de stat, minis
trul , industriei construcțiilor de 
mașini și electronicii, alte per
soane oficiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și to
varășa Elena Ceaușescu au avut, 
sîmbătă după-amiază, convorbiri 
cu tovarășul Li Peng, membru al 
Comitetului Permanent al Birou- 
’ji Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
premierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze.

Din partea română au partici
pat tovarășii Ion Dincă, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, loan Totu, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, alte 
persoane oficiale.

Din partea chineză au luat par
te tovarășii Zou Jiahua, consilier 
de stat, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini și electro
nicii, Qian Qichen, ministrul afa
cerilor externe, alte persoane ofi
ciale.

în numele guvernului chinez și 
al său personal, premierul Consi
liului de Stat a salutat cu mul
tă căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu și a subliniat 
importanța convorbirilor și înțe
legerilor convenite la nivel înalt, 
care deschid, ca de fiecare dată, 
noi și importante perspective dez
voltării relațiilor de prietenie și 
colaborare pe multiple planuri 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Chi
neză.

în timpul convorbirilor, desfă
șurate într-o atmosferă priete
nească, de lucru, s-a făcut un 
schimb de păreri în legătură cu 
stadiul realizării acordurilor și 
înțelegerilor convenite în dome
niul economic, precum și cu posi
bilitățile existente pentru extin-

Au luat parte, de asemenea, 
Angelo Miculescu, ambasadorul 
României la Beijing, și Wang Jin- 
qying, ambasadorul R.P. Chineze 
la București.

Tovarășul Zhao Ziyang a adre
sat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, din 
partea conducerii Partidului Co
munist Chinez, a tuturor comuniș
tilor, a întregului popor chinez și 
a sa personal, un călduros salut 
de bun venit în Republica Popu
lară Chineză și a exprimat con
vingerea că vizita pe care o între
prind va conferi noi dimensiuni 
conlucrării pe multiple planuri 
dintre cele două partide, țări și 
popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat, în numele 
Partidului Comunist Român și al 
său personal, un cald salut tova
rășului Zhao Ziyang, conducerii 
Partidului Comunist Chinez, co
muniștilor și poporului 
Totodată, s-a subliniat că 
vizită constituie o nouă 
toare expresie a bunelor 

chinez. 
actuala 

și grăi- 
. relații

derea în continuare a acestor ra
porturi.

Relevîndu-se cu satisfacție ni
velul atins în dezvoltarea rela
țiilor bilaterale, s-a apreciat că 
potențialul economic și tehnico- 
științific actual al României și 
R.P. Chineze oferă condiții pentru 
intensificarea cooperării în pro
ducție, a conlucrării mai 
pe tărîm tehnico-științific și 
alte sectoare, 
creșterea și diversificarea 
burilor de mărfuri. în acest ca
dru, a fost relevat rolul important 
ce revine Comisiei mixte guver
namentale româno-chineze de co-

acțive 
în 

pentru 
schim-

precum și 
ersiiicarea

dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Chinez, din
tre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Chineză, 
dintre popoarele noastre, precum 
și a dorinței comune de a extinde 
în continuare aceste raporturi in 
folosul reciproc, al cauzei păcii și 
cooperării internaționale.

în timpul convorbirii s-a pro
cedat la o informare reciprocă cu 
privire la preocupările și activi
tatea Partidului Comunist Român 
și Partidului Comunist. Chinez, la 
mersul construcției socialiste in 
cele două țări și a avut loc un 
schimb de păreri în probleme bila
terale și de interes comun.

în acest cadru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu’ a prezenta’t ac
tivitatea pe care partidul și po
porul român o desfășoară pentru . 
realizarea prevederilor actualului 
cincinal, pentru transpunerea în 
viață a hotărîrilor stabilite de 
Congresul al XIII-lea și Confe
rința Națională ale Partidului Co
munist Român privind dezvolta
rea intensivă a economiei națio-

laborare economică și tehnică in 
identificarea de noi căi și modali
tăți menite să contribuie la am
plificarea conlucrării bilaterale, 
precum și însemnătatea încheierii 
unor acorduri pe termen lung, 
care să confere perspectivă și sta
bilitate relațiilor dintre România 
și R.P. Chineză.

S-a subliniat că dezvoltarea 
continuă a colaborării economice, 
tehnico-științifice și în alte sfere 
de activitate este în interesul și 
spre binele popoarelor român și 
chinez, al construcției socialiste 
în cele două țări, al cauzei păcii 
și cooperării internaționale.

nale pe baza celor mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii, dezvol
tarea și modernizarea producției, 
perfecționarea în continuare a ac
tivității organelor democrației 
muncitorești-revoluționare, reali
zarea unei noi calități a muncii și 
vieții întregului popor.

La rîndul său. tovarășul Zhao 
Ziyang a prezentat activitatea 
partidului și poporului chinez pen
tru înfăptuirea obiectivelor trasa
te de Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Chinez și de 
recenta . plenară a C.C. al P.C. 
Chinez, pentru transformarea Chi- 

: nei într-o țară socialistă prosperă, 
democratică și cu o economie și 
cultură avansate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Zhao Ziyang au subli
niat cu satisfacție bunele relații 
dintre cele două partide și po
poare, care, în anii construcției 
socialiste, au cunoscut o dezvolta
re continuă, în spiritul înțelegeri
lor convenite la cel mai înalt ni
vel. în același timp, a fost expri
mată hotă'rîrea de a se acționa 
pentru întărirea, în. continuare, a 
tradiționalelor legături de priete
nie și colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist Chinez, pentru intensifi
carea contactelor și a schimburi
lor de experiență între cele două 
partide, relevîndu-se că aceasta 
are o însemnătate deosebită pen
tru dezvoltarea generală a conlu
crării dintre România și China, 
dintre popoarele noastre.

în cadrul convorbirilor au fost 
abordate, de asemenea, aspecte e- 
sențiale ale vieții politice mondia
le, remarcjndu-’se, cu multă satis
facție, că în aprecierea și trata
rea principalelor fenomene și ten
dințe ale problematicii internațio
nale pozițiile celor două părți 
sînt identice sau foarte apropiate.

O atenție deosebită s-a acordat 
problemelor privind realizarea 
dezarmării, în primul rînd a ce

lei nucleare, soluționarea pe cale 
pașnică, prin tratative, a tuturor 
conflictelor existente în diferite 
regiuni ale globului, lichidarea 
subdezvoltării și edificarea unei 
noi ordini economice mondiale, in
staurarea unui climat de destin
dere, securitate, pace, încredere și 
largă cooperare' internațională.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Zhao Ziyang au subli
niat rolul important ce revine 
partidelor comuniste și muncito
rești, partidelor democratice și 
mișcărilor de eliberare națională, 
forțelor progresiste de pretutin
deni în lupta pentru soluționarea 
constructivă, in interesul popoare
lor, a problemelor complexe ce 
confruntă omenirea, pentru edifi
carea unei lumi mai bune și mai 
drepte, fără arme și războaie, o 
lume a înțelegerii și colaborării 
pașnice între popoare.

întîlnirea și convorbirile au 
decurs într-o atmosferă caldă, to
vărășească, de 
reciprocă.

stimă și înțelegere

Comunist Ro- 
Republicii So- 
și a tovarășei 

sîmbătă. 15 oc-

în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului 
mân, președintele 
cialiste România, 
Elena Ceaușescu, 
tombrie, a fost oferit un dejun de 
către tovarășul Zhao Ziyang, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chi
nez.

în 
șurat 
caldă 
Nicolae 
Elena Ceaușescu și tovarășul Zhao 
Ziyang au continuat schimbul de 
vederi în probleme privind dez
voltarea conlucrării dintre Româ
nia și China atît pe plan bilate
ral. cit și pe arena internațională, 
s-au întreținut cu multă cordiali
tate.

timpul dejunului, desfă- 
într-o ambianță de 

prietenie, tovarășul 
Ceaușescu, tovarășa

ROMANIA, PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU 
ACȚIONEAZĂ NEOBOSIT PENTRU EDIFICAREA 

UNEI LUMI A PĂCII SI COLABORĂRIII
Comentarii ale presei din Beijing consacrate noului 
dialog la nivel înalt româno-chinez 
înaltă apreciere demersurilor constante ale tării 
noastre în sprijinul soluționării marilor probleme 
contemporane

In pagina a Vl-a

Intre România și China — solidaritate și colaborare, 
întrajutorare și progres comun

L
In spiritul sarcinilor subliniate 

la ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

Acțiuni susținute pentru
ECONOMISIREA SEVERĂ

A RESURSELOR ENERGETICE
în spiritul sarcinilor subliniate 

la recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
concomitent cu .măsurile care se a- 
doptă pentru realizarea producției 
planificate de energie, economisi
rea acesteia trebuie să reprezinte 
o îndatorire importantă pentru fie
care colectiv de oameni ai muncii, 
mai cu seamă acum, cind se apro
pie sezonul rece. Evident, cele mai 
mari economii de energie electrică, 
termică și gaze naturale pot și tre
buie să se obțină in primul rind 
in unitățile industriale. în acest 
sens, printr-un recent decret al 
Consiliului de Stat, s-a stabilit ca 
în toate intreprinderile industriale, 
cu sau fără foc continuu, să se ac
ționeze cu hotărire pentru organi
zarea corespunzătoare a schimbu
rilor. a fluxurilor tehnologice, în 
vederea reducerii consumului de 
energie electrică și încadrării stric
te în normele de consum, în re
partițiile zilnice și în puterile me
dii orare aprobate. Nu trebuie 
pierdut din vedere că actualele di
ficultăți existente in asigurarea e

In pagina a 3-a a ziarului — relatări din cîteva uni
tăți industriale în legătură cu modul în care se acțio
nează pentru aplicarea recentului decret al Consiliului 
de Stat.

nergiei sînt determinate și de con
sumurile încă mari, uneori chiar 
exagerate, care se înregistrează în 
unele sectoare de activitate. De a- 
ceea, pentru ca activitatea econo
mică să se desfășoare in condiții 
normale, iar sarcinile de plan să 
fie îndeplinite riguros, este nece
sar ca în toate unitățile și ramu
rile economiei să se acționeze cu 
mai multă răspundere și fermitate 
pentru diminuarea severă a consu
mului de resurse energetice, atît 
prin aplicarea în practică cu mai 
multă promptitudine a noilor cu
ceriri ale cercetării științifice, prin 
promovarea progresului tehnic și 
modernizarea producției, cit și prin 
măsuri organizatorice, practice, efi
ciente la fiecare loc de muncă, de 
eliminare a oricărei risipe.

In lumina exigențelor noului de
cret, pentru economisirea severă a 
energiei trebuie să se treacă acum 
la acțiuni concrete, in spirit gos
podăresc de către fiecare om 
al muncii, în interesul fiecăruia și 
al întregului popor, al dezvoltării 
necontenite a economiei naționale.
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CUTEZANȚA GÎNDULUI, PATRIOTISMUL FAPTEI
' Chiar la intrarea în rotonda pavi

lionului central al Tirgului interna
țional București, cind pătrundem în 
universul miraculos al științelor a- 
plicate si al tehnicilor de virf ne 
intimpină. cu mișcările sale preci
se. perfect coordonate, una din re
alizările „de ultima oră11 ale inteli
genței creatoare românești : robotul 
portal spatial, destinat unor multi
ple utilizări de mare randament in 

. numeroase ramuri industriale. Spe
cialiști din țară, reprezentanți co
merciali ai multor state si firme din 
lumea întreagă, precum si numeroși 
oameni interesați, pur si simplu, de 
tot ce e‘ nou in știință si tehnică, se 
opresc in fața 
resc demonstrațiile „pe viu11 
înregistrate 
te de ample 
mai multe 
mod firesc, 
teresați de . . .
Fără a ie neglija in nici 
acestea, ingăduiți-ne. stimati cititori, 
să le însoțim și cu alte performante 
care ni se par deosebit de relevan
te pentru ceea ce înseamnă astăzi 
creație in România. Prilej cu care 
vom face Si puțină... istorie.

Mai în-tii o precizare : robotul-por- 
tal in coordonate carteziene nu este 
produsul vreunuia din marile centre 
cu tradiție tehnico-industrială. ci a 
fost realizat — cu cită ingeniozitate, 
cu cită emoție, cu cită pasiune pen
tru nou ! — in Maramureșul, „voie
vodal si istoric11, acest ținut al stră
vechii civilizații a lemnului. dar. 
iată, și al noii civilizații (robotul e 
cea mai bună dovadă) a electronicii 
și ciberneticii. Mai exact — la în
treprinderea mecanică de mașini si 
utilaj minier din Baia Mare. Iar is
toria sa a inceout nu mai departe de 
acum un an si jumătate. Atunci...

...Ca în atîtea alte rînduri, la 
diul comitetului de partid s-au în- 
tilnit factorii de decizie, cadre 
activul de partid, 
înaltă calificare din rindul 
citorilor, inginerilor, 
La ordinea zilei : strategia promo
vării noului, in lumina orientări
lor revoluționare 
Nicolae Ceausescu, 
ral al partidului, 
noul in organizare, 
tehnică. Raportează : 
al întreprinderii, ing. 
membru al biroului comitetului 
partid. Pledoarie argumentată cu ci
fre și fapte din unitatea băimăreană 
și din economia națională de care este 
legată prin mii de fire, intransigență 
împotriva rutinei si a stagnării : am- 

' ple deschideri pentru o reorganiza
re modernă, pentru tehnologii mo
derne. pentru metode moderne de 
muncă și conducere. Dezbateri a- 
prinse. pline de miez. Propuneri si 
inițiative. Program de măsuri. Una 
dintre prevederi — înființarea ate
lierului de proiectare nr. 5. profilat 
special pe realizarea produselor noi. 
Au fost concentrați aici 
neri. bine pregătiți, mai 
electronisti. automatist!, 
în tehnologia construcției 
Cel mai „virstnic11. șeful
— 33 de ani. Este vorba despre ing. 
Cornel Raț. care rememorează :

— La constituire ni s-a spus : voi. 
comuniștii și uteciștii de aici, urmea- ’ 
ză să fiți promotorii noului în între
prindere si. dacă se poate, in întrea
ga ramură. Aveți libertatea — subli
niez cuvintul : libertatea — să con- 
struiți chiar și un roboț.v ...

li-

de 
A- 
de

robotului, ii urmă- 
___ 2_ , și cele 
pe benzi video, insoți- 
explicații imprimate in 
limbi ale globului. Tn 
toți vizitatorii sint in- 
performanțele tehnice, 

un fel pe

— Cum v-ați folosit de această 
bertate ?

— Eu sînt membru de partid 
la 18 ani, adică încă din liceu, 
ceastă libertate, care in cazul
față e libertatea de creație, am con
ceput-o ca pe o necesitate înțeleasă. 
Ca pe o sarcină de partid. Cu tim
pul ne-am dat seama de tactul pe
dagogic al directorului nostru: o dată 
asumată, 
Si crea 
obligat 
explica 
absolut 
tămini 
din colectivul

libertatea de a concepe 
robotul ne-a angajat, ne-a 
enorm. Altminteri cum s-ar 
faptul că — fără ca nimeni, 
nimeni să le-o ceară — săp- 
și chiar luni, in sir oamenii 

nostru intrau dimi-

toate izvorîte din teama de nou, iz- 
vorită, 
găti re, 
greșul 
talități 
tărire 
partid,

— Mai ales că robotul, pentru a 
reveni la el, nu reprezintă un scop 
în sine.

— Desigur ! Iată și cîteva argu
mente concrete : dublează producti
vitatea muncii la sudat, o. triplează 
la manipulări și alte operațiuni, eli
mină efortul fizic, precum și prezen
ța omului in medii nocive. In plus, 
robotul (mai bine zis omul care il

la rindul ei. din lipsa de pre- 
din deconectarea de la pro- 
tehnico-științific. Sint men- 
împotriva cărora luptă cu ho- 
comuniștii. organizațiile de

COMUNIȘTII - PROMOTORII NOULUI

se-

__  ____  din 
specialiști de 

mun- 
tehnicienilor.

ale tovarășului 
secretarul gene- 

Noul in gîndire. 
noul în știință si 

noul director 
Ovidiu Man, 

de

oameni ti- 
cu seamă 
specialistă 

de mașini, 
atelierului

neața la 7 pe poarta fabricii și ie
șeau. adeseori, după miezul nopții ?

— De ce v-ați impus un aseme
nea ritm ?

— Crearea robotului a fost un vis 
nemaipomenit de frumos. Apoi, pe 
parcurs, ținind seama de timpul ex
trem de scurt, terminarea robotului 
pină la deschiderea tirgului interna
țional. eventuala noastră prezență la 
această prestigioasă manifestare — 
un vi.s extraordinar de cutezător. Am 
făcut totul pentru a-I împlini. Am 
gindit că acesta trebuie să fie mo
dul nostru de a raporta direct secre
tarului general al partidului că știm 
să ne facem datoria. Era șansa noas
tră — pe care nu puteam s-o pier
dem în nici un chip si care merita 
orice efort — de a marca, si prin 
munca noastră, a celor din Mara
mureș. prezența României la T.I.B. 
Să fie oare cuvinte prea mari, dacă 
voi spune că toate acestea înseamnă 
datoria fată de tară. înseamnă. în
tr-un fel, patriotism ? Nu ! Cred că 
sint cuvinte care exprimă exact ce 
am gindit cu toții pe parcursul zi
lelor 
cări. 
si al 
care 
țim acum cind ne-am împlinit visul. 
Și îndemn la a nu ne opri aici.

...Un drum in inima Maramureșu
lui este un drum în istoria noastră 
străveche, un drum in civilizație si. 
mai ales, un drum in miezul unor 
noi realități si împliniri socialiste. 
Una din aceste realități, surprinză
toare prin dimensiuni si semnifica
tivă prin adîncile ei înțelesuri, o în- 
tilnim 
mașini. 
Mare : 
neri și 
nicieni , .
sionant de muncitori de înaltă cali
ficare și policalificare !

— Pregătirea tot mai înaltă și con
știința revoluționară. în continuă de
venire, alcătuiesc pilonii care sus
țin toate acțiunile noastre — ne măr
turisește maistrul Alexandru 
prădean. secretarul comitetului 
partid. Cum e și firesc, nimic 
se face fără efort, fără luptă. Chiar 
și producerea robotului a avut ad
versari, mai mult sau mai puțin de
clarați. „Ce ne trebuie nouă vise cu 
roboți ?“• — afirmau ei făcînd-o pe 
realiștii. „Noi sîntem producători de 
utilaj minier, nu de aventuri științi- 
fico-fantastice“ — iși camuflau ei 
scepticismul, rutina, comoditatea —

si nopților de muncă si incer- 
al momentelor de cumpănă dar 
voinței de a învinge ; cuvinte 
exprimă ce gîndim si ce sim-

chiar la întreprinderea de 
Si utilaj minier din Baia 

aici sînt concentrați 550 ingi- 
sublnginerl, peste 300 de teh- 
șî lucrează un număr impre-

Nă- 
de 
nu

OBIECTE FOLOSITOARE ÎN ORICE 
GOSPODĂRIE

Un raid prin unitățile din Calea 
Moșilor 262—264. la nr. 12 din șo
seaua Ștefan cel Mare, la „Elec
trotehnica" din bd. Magheru 33, la 
raioanele specializate ale magazi
nelor „Unirea11. „Bucur-Obor" și 
altele convinge ușor că cele două 
tipuri de mașini de spălat „Auto
matic11 și .,Automatic-super11 iși in
tră tot mai mult in drepturi. Gos
podinele le-au descoperit virtuțile 
și eficiența, deci imperioasa nece
sitate. și le-au alăturat bunurilor 
de folosință îndelungată din casele 

Tor. în legătură cu avantajele aces
tora. Gheorghe .Viorel, șeful unită
ții nr. 240 din șoseaua Ștefan cel 
Mare. ■ una din unitățile sub
ordonate întreprindenii „Tehnome- 
tal“ București, ne precizează : 
„Spre deosebire de mașinile de 
soălat eu pulsator. „Automatic11 și 
„Automatic-super11 execută automa
tizat cicluri de prespălare. spălare, 
limpezire, stoarcere, precum și tra
tamente speciale, cum ar fi apre- 
tare, parfumare, albăstrire, inăl- 
bire. Concepute cu un consum re
dus de energie, cu un număr sufi
cient de programe — 12 pentru

„Automatic11 și 16 pentru .,Automa
tic-super" — ele sint performere 
prin două caracteristici de bază : nu 
necesită supraveghere in timpul e- 
fectuării operațiilor și pot asigura 
spălarea tuturor sortimentelor de 
rufe".

Iată dar un obiect foarte util în 
orice gospodărie, care înlocuiește 
in totalitate munca manuală și a 
căror longevitate poate fi asigu
rată de deținători printr-o întreți
nere riguroasă, respectind întoc
mai normele din pliantul care le 
însoțește la cumpărare. O preci
zare demnă de reținut : prin re
prezentanțele tehnice ale între
prinderii mecanice Cugir, mențio
nate in pliantul amintit, se asigură 
orice remediere in perioadele de 
garanție și post-garanție.

Aflate la vînzare in toate raioa
nele specializate ale magazinelor 
comerțului de stat și in unitățile 
de profil din intreaga țară, mași
nile de spălat „Automatic11 și ..Au
tomatic-super11, prezentate intr-un 
design modem, sint practice, efi
ciente, asigurînd o spălare irepro
șabilă și o substanțială economie 
de timp. (Marta Cuibuș).

programează) solicită o perfectă or
ganizare a producției în amonte și 
in aval și este necruțător față de ca
litate : „nu poate'1 lucra decit cu 
piese perfecte și „nu știe11 să exe
cute decit operații de o calitate per
fectă.

La rindul săii. ing. Ovidiu Man, 
directorul întreprinderii, argumen
tează :

— Promovarea noului este o con
diție a însăși existenței noastre. Noi 
realizăm pentru economia națională 
produse unicat și de serie foarte 
mică, tn această situație, .dacă n-am 
introduce masiv noul, am fi „la pă
mint11 cu productivitatea muncii. In ' 
plus, trebuie să ne gindim la asigu
rarea comenzilor în perspectivă, la 
crearea mai multor profile de fabri
cație, la o mare flexibilitate. In acest 
context, pornind de la ideea sculei 
generalizate, am reușit să înfăptuim 
aici un gind care mi-a încolțit incă 
în timpul facultății : o mașină uneai-1 
tă universală cu module de rotație 
și translație care se pot îmbina in 
foarte multe variante. Pe un astfel 
de agregat realizăm in prezent o 
prelucrare cu 24 de scule simultan, 
într-un timp de 20 de minute, față 
de 24 de ore in care se execută

aceeași operație la o mașină univer
sală de alezat și frezat. Am realizat 
asemenea' utilaje complexe pentru 
noi. pentru Petroșani, pentru Fili- 
peștii de

— „Am 
de spus, 
făptuit.

— Da, însă ce lucru, cit de ... . 
portant, se poate realiza in viață 
lesne, fără strădanii ? Ne bizuim pe 
capacitatea de mobilizare, de unire 
a eforturilor pe care o au comuniștii, 
organizațiile de partid. Cind a fost 
mai greu — și asemenea momente 
au existat și la crearea robotului și 
a altor utilaje complexe — comu
niști cum sînt maiștrii Vasile Cîm- 
peanu și Dumitru Suciu. inginerii 
Constantin Damian. Vasile Năsui și 
Cornel Roman, muncitorii Simion 
Botoș, Viorel Cuha si mulți alții au 
pus umărul și au scos lucrurile din 
impas. De pildă, in timpul fabrică
rii robotului' au fost probleme ex
trem de dificile cu sincronizarea 
motoarelor pe axa x. Zilele și nop
țile de studii, de încercări, de mun
că îndirjită s-au soldat nu numai 
cu rezolvarea dificultăților tehnice, 
ci și cu o invenție a tinerilor comu
niști Ciprian Sălăgean și Ștefan Șin- 
dreștean. Iată de ce spun că o rea
lizare cum e robotul nostru inglq- 
bează și inteligență tehnică, dar și 
mult, foarte mult suflet. Am trimis 
acolo, la București, o parte din fiin
ța noastră, ca să ne reprezinte pe 
noi, așa cum sintem azi, și să ne re
prezinte țara, așa cum este ea, prin 
munca noastră, a tuturor.-..

...Chiar la intrarea în rotonda pa
vilionului central ne intimpină una 
din realizările „de ultimă oră11 ale 
inteligenței creatoare românești. Ne 
intimpină, alături de multe altele 
din Capitală și din toate colturile 
țării, alcătuind, toate la un loc, un 
amplu și dinamic tablou al României 
de azi, argumentind cutezanța ghi
dului și patriotismul faptei, nesecata 
putere de creație si de biruință a oa
menilor acestui pămint.

Pădure...
realizat11. Desigur, 

dar mult mai greu
e ușor 
de in-

cit im-

Gh. ATANASIU
Gh. PARJA
corespondentul „Scinteii"

Condiții bune de odihnă și sănătate 
în stațiunile balneoclimaterice

Oficille județene de 
turism oferă in.aceas
tă perioadă locuri 
pentru cură balneară 
și odihnă in următoa
rele stațiuni :

• Amara, Călimâ- 
nești-Căciulata. Efo- 
rie-Nord. Băile Felix, 
Geoagiu-Băi. Băile Go
vora. Băile Herculane, 
Mangalia, Moneasa, 
Pucioasa. Slănic-Pra- 
hova, Sovata. Vatra 
Dornei, Lacu Sărat — 
pentru afecțiunile a- 
paratului locomotor, 
reumatismale, neuro
logice periferice, orto
pedice și posttrauma- 
tice.

0 Borsec. Balvapyos, 
Buziaș. Covasna, Va
tra Dornei., Băile Tuș-

Efori e-
Felix, 

Manga- 
Slănic-

nad — pentru afecțiu
nile aparatului cardio
vascular.

© Amara, 
Nord. Băile 
Geoagiu-Băi. 
lia, Moneasa.
Prahova. Sovata — 
pentru afecțiuni gi
necologice.

® Eforie-Nord. Băil^ 
Govora, Mangalia, Slă
nic-Moldova — pen
tru afecțiunile apara
tului respirator.

© Borsec. Călimă- 
nești-Căciulata. Mal- 
naș-Băi, Olănești. Sîn- 
georz-Băi, Slănic-Mol
dova — pentru afec
țiuni ale tubului di
gestiv și hepatobiliare.

0 Sinaia, BalVanyos, 
Borsec, Borșa, Monea-

Sătenii iși construiesc viitorul
Primele elemente de moderni

zare conturate in comuna suce
veana Gălănești sint opera să
tenilor inșișl. Ei au creat și dez
voltat, avansind treptat pe calea ur
banizării. activitățile agroindustriale 
și din sfera serviciilor, au inălțat 
construcții de locuințe și edilitar- 
gospodărești de tip urban, realizează 
produse industriale diversificate, 
competitive pe piața internă și chiar 
la export. întreaga activitate des
fășurată de consiliul popular. de 
conducerile unităților industriale și 
agricole, de toți cetățenii comunei 
se constituie intr-o experiență 
utilă, ilustrind modalități interesante 
in ampla acțiune 
măsurilor privind dezvoltarea cen
trelor orășenești 
Centre care — așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului — prin 
dezvoltarea lor puternică din punct 
de vedere industrial și agricol, prin 
locuințele și alte obiective edilitare 
ce se construiesc și prin unitățile de 
învățămint, de ocrotire a sănătății 
și de cultură ce se creează, vor fi in 
măsură să asigure locuitorilor lor 
condiții de muncă și de viață simi
lare sau foarte apropiate de cele de 
la orașe.

Dezvoltarea activităților indus
triale in viitoarele centre agro
industriale reprezintă unul(dintre ele- 
mentele-cheie ale procesului de ur
banizare. Forța economică a vii
torului orășel agroindustrial Gă
lănești este, intr-adevăr, impor
tantă incă de pe acum : valoa
rea producției-marfă industriale de
pășește 150 milioane de lei, la care 
se adaugă, in acest an. 40 milioane 
lei cit reprezintă producția agricolă- 
marfă planificată. Iar dezvoltarea 
producției agricole și industriale, 
creșterea veniturilor cetățenilor au 
atras după sine și dezvoltarea unei 
puternice baze edilltar-gbspodaresti.

de aplicare a

agroindustriale.

materializată In primul rlnd prin 
construcții de locuințe tip vile eta
jate și blocuri cu apă curentă și ca
nalizare, cu tot confortul de tip 
urban.

Microplatforma industrială — pe 
care ne-a prezentat-o Ion Burciu. 
directorul unității agroindustriale — 
cuprinde secții de prelucrare a 
lemnului, de confecții metalice, 
o puternică secție de textile cu 
microfilatură și țesătorie, ateliere 
de confecții și de tricotaje. Secția 
textile, „făbricuța mîinilor indemina- 

'tice“. cum i se mai spune, realizea
ză, intr-un sistem integrat, toată 
gama de operațiuni — de la țesături 
și stofe pină la confecții și tricotaje, 
broderii și covoare cu noduri. în
treaga dotare tehnică a secției s-a 
realizat cu utilaje casate de unele 
întreprinderi, care au fost reparate 
și modernizate de către meșteri cu 
miini de aur. Producția-marfă a 
secției însumează anual 35 milioane 
de lei, dar, dincolo de aspectele 
strict economice, ceea ce impresio
nează este forța creativă a unui co
lectiv dotat cu alese însușiri : inven
tivitate și fantezie, bun-gust, înaltă 
profesionalitate și — de ce nu — per
severență și ambiție de a crea și 
pune in valoare sute de noi modele 
de țesături, confecții și tricotaje. Este 
ceea ce ilustrează prima expoziție 
locală de confecții și tricotaje, care 
prezintă exponate comparabile cu 
ale unor întreprinderi prestigioase. 
Expoziția „de casă11 cu produse rea
lizate de microindustria comunei cu
prinde și piese de mic mobilier, co
voare lucrate artistic. Un prim și 
veritabil test al calității produselor 
are loc chiar in propriile magazine 
din comună, unde, pe lingă confecții 
și tricotaje, se vind și produse din 
lemn într-o gamă sortimentală va
riată — de la mobilier și lambriuri 
pînă la căruțe și binale. Cele zece 
magazine proprii desfac bunuri lo
cale de larg consum în valoare de 
36 milioane de lei anual.

„Dezvoltarea economică a pornit 
de la adevărul că este mai eficient 
să creăm o bază proprie de materii 
prime și materiale in comună și in 
zona în care ne aflăm decit să um
blăm după repartiții de materiale — 
ne spune ing. Luca Ciubotaru, di
rectorul adjunct tehnic al unității. 
Cind am Înființat secția de prelucrat 
lemnul, spre exemplu, am avut în 
vedere nu repartiții de la centru, ci 
posibilitățile noastre de a scoate 
bușteni din locuri greu accesibile. 
Am creat o formație permanentă de 
localnici din zona de munte pentru 
exploatarea lemnului, formație care 
cuprinde 160 de oameni. Alte ma
terii prime locale prelucrate la Gă- 
lănești sint lina, pieile, blănurile. O 
gamă variată de produse solicitate 
la export o formează împletiturile, 
care au ca sursă de materii prime 
plantațiile de răchită făcute 
renuri neproductive11.

Vocația constructivă 
nicilor se

a
materializează

pe te-

local- 
în tot 

ceea ce constituie zestrea urbană a 
comunei. Sătenii-constructori au dat 
în folosință primele 66 de aparta
mente în case etajate cu aspect de 
vilă și in blocuri, alte 24 aparta
mente fiind în curs de construcție. 
Fiecare familie care locuiește intr-un 
apartament confortabil „ca la oraș11 
are și anexe gospodărești pentru 
creșterea animalelor și păsărilor și 
o mică grădină de legume și pomi 
„ca la țară". Implantind confortul 
urban în mediul rural, locuitorii nu 
se transformă din producători in 
consumatori, ci obțin importante 
cantități de produse ce se includ in 
programul de autoaprovlzionare. 
Brigada de construcții fonȚiată din 
patru sute de săteni — constructori 
ai noului orășel agroindustrial — 
execută toate lucrările în regie pro
prie. Unul dintre obiectivele recent 
construite este complexul de sănă
tate. care pune la dispoziția cetățe
nilor cabinete de medicină generală.

1

sa. Stina de Vale. Băi
le Tușnad — pentru 
nevroze.

IN ACEASTĂ PE
RIOADA SE POATE 
EFECTUA UN TRA
TAMENT CU REZUL
TATE EFICACE ÎN 
TOATE STAȚIUNILE 
BALNEOCLIMATERI
CE ALE ȚARII.

Bilete pentru stațiu
nile preferate . se pot 
obține de la oficiile 
județene de turism. 
(.T.H.R. București, pre
cum și de la comite
tele sindicatelor din 
întreprinderi și insti
tuții.

în imagine: Vedere 
din Slănic-Moldova.

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

0 „Zilnic, lucrări de calitate, cu 
eficientă sporită în activitatea de 
producție11 — aceasta este deviza 
sub care acționează permanent co
lectivul serviciului C.T.C.-labora- 
toare de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara, ne scrie corespondentul 
voluntar Ioan Vlad. Aici se atestă 
calitatea materiilor prime ce intră 
in combinat, se realizează probe de 
laborator si încercări mecanice, se 
execută controlul produselor pe în
tregul flux tehnologic. Lucrătorii 
acestui serviciu, din care peste 70 
la sută sînt femei, se disting prin 
fapte deosebite de muncă, sînt me
reu prezenti în bătălia pentru nou. 
pentru calitate. Meriță evidențiată, 
de asemenea, bogata activitate de 
creație tehnlco-științifică ce se des
fășoară aici. In cadrul inițiativei 
„Fiecare cadru tehnic să realizeze 
o temă de inginerie tehnologică11, 
s-au efectuat peste 20 de lucrări de 
specialitate, remareîndu-se cele rea
lizate de Simona Ken. Marinela 
Nagy și Cecilia Dan. De asemenea, 
s-a introdus urmărirea cu ajuto
rul calculatorului a calității oțe
lului destinat industriei de vîrf. De 
fapt, in laboratorul de analiză a 
oțelului se efectuează cu operati
vitate analize de control pe flux 
tehnologic, stabilindu-se cu înaltă 
precizie calitatea șarjelor și înca
drarea produsului în sortimentul 
programat, ca. de altfel, și ana
liza oțelului după laminare.

0 ..Ne vedem nevoiti să ne adre
săm ziarului, ne scrie Constantin 
Stănescu, in numele locatarilor blo
cului A N 25 de pe strada Stefan 
cel Mare nr. 170. din Oradea. întru- 
cit ne Plan local nu am primit 
sprijinul necesar pentru înlăturarea 
unei defecțiuni ce provoacă risipă 
de ană potabilă si degradarea imo
bilului nostru. Despre ce este 
vorba ? De aproape trei luni de 
zile. în fata primelor scări de la 
intrarea in bloc a apărut un izvo- 
ras de apă de la o conductă spartă. 
Am semnalat acest lucru comitetu
lui asociației de locatari, apoi în
treprinderii de gospodărie comu
nală si locativă si. în final, consi
liului popular. Intre timp, debitul 
apei a crescut, inundind si subsolul 
blocului. In urma sesizării făcute 
la primărie, a venit un inspector, 
a văzut situata. dar măsuri pentru 
înlăturarea defecțiunii si a risipei 
de aoă tot nu s-au luat. Am reve
nit cu alte sesizări, insă tot fără 
vreun rezultat concret11.

Poate de această dată se va

acorda atentia cuvenită si acestei 
probleme deloc minore, asa cum 
s-ar putea crede la prima vedere.

0 Corespondentul voluntar Gyu- 
riș Albert, din orașul Bocșa, jude
țul Caras-Severin. intr-o recentă 
scrisoare trimisă1 ziarului, face cîte
va reflecții privind viata economi- 
co-socială. dezvoltarea impetuoasă 
din ultimii ani a localității în care 
trăiește. Bocșa este, de fapt, „ora
șul celor trei orașe11, cum afirmă 
corespondentul nostru voluntar, 
fiind alcătuit din cartierele Mon
tana. Vasiova si Româna. Ca o cu- 

localitatea 
patru ori. 

ani. orașul 
industrială 
importante

riozitate. Bocșa este 
unde trenul oprește de 
Cu deosebire în ultimii 
a cunoscut o dezvoltare 
puternică, precum si
prefaceri de ordin urbanistic. Aici 
există multe unități economice, cea 
mai reprezentativă fiind întreprin
derea de construcții metalice, care 
realizează peste 80 Ia sută din va
loarea producției industriale a ora
șului. Aceasta produce, între alte
le. construcții metalice de susține
re a cazanelor pentru centralele 
termoelectrice și nucleare

strucții metalice pentru poduri de 
șosea și cale ferată, macarale por
tuare, macarale-turn și plutitoare 
etc., produse bine cunoscute în 
țară și peste hotare. Intre unită
țile importante se numără între
prinderea minieră, întreprinderea 
forestieră, cea de transporturi auto 
și o unitate „Avicola". Demne de 
remarcat sint și transformările din 
conștiința oamenilor, care muncesc 
cu dăruire. înzeștrînd peisajul o- 
rașului cu construcții durabile și 
frumos lucrate, dezvoltindu-1 con
tinuu. așa cum de altfel se dezvol
tă și se modernizează toate loca
litățile patriei.

0 Dintr-o nouă scrisoare a co
respondentului voluntar loan I)o- 
brescu din Cimpulung. 
geș, Aflăm că în 
unul din cele mai 
tiere ale orașului, la 
merciale existente
altele aflate in construcție. în su
prafață de 1 200 mp. Totodată, se 
vor da în folosință un cinematograf 
cu 600 de locuri, o scoală cu 12 cla
se. se va amenaja o piață etc.

județul Ar- 
zona Grui, 
tinere car- 
spatiile co

se vor adăuga

Comuna Sinmartin, județul Bihor, cunoaște importante înnoiri edi
litare. Corespondentul voluntar Moise Ovidiu Dan din Oradea, care 
ne-a trimis fotografia alăturată reprezentind magazine și blocuri de 
locuințe moderne din zona de centru a comunei, ne aduce la cu
noștință că această localitate dispune de 670 apartamente, la care 
se vor adăuga alte 108 pînă în anul viitor. Iar in perspectivă sînt 
prevăzute a se construi încă 150 apartamente.

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT

0 Irigații intimplătoarc, pagube certe. Intr-o sesi
zare adresată redacției se semnala că de mai multă 
vreme o suprafață de 50 ha a cooperativei agricole de 
producție Medgidia nu produce la nivelul prevederilor 
olanului si al cheltuielilor făcute pentru cultivatei» «n ■ 
Analizmd scrisoarea la fata locului. Uniunea jude
țeană a cooperativelor agricole de producție Constanța 
a constatat că sesizarea se confirmă. Terenul respectiv, 
se arată în răspuns, a fost amenajat pentru cultivare 
in sistem irigat. Intrucit irigarea, de care răspunde 
I.E.E.L.I.F. Constanța, nu s-a făcut corespunzător, nu 
s-au putut realiza nici producțiile planificate. Motiv 
oen:ru care C.A.P. Medgidia a solicitat și obținut, priit 
hotărîri judecătorești, de la intreprinderea respectivă, 
despăgubiri pentru pagubele pricinuite.
150 186 lei. iar in 1987 — 86 268 lei). Și în 
va proceda la fel. precizează răspunsul, 
I.E.E.L.I.F. fiind invitată la fata locului 
consecințele neirigării corespunzătoare a

Decit să se înregistreze pagube si să se plătească 
despăgubiri, ar fi mai bine să se asigure buna func-

TOPOLOVENI : înnoiri 
social-edilitare

In cele două decenii de cind 
devenit oraș, Topoloveni a cunoscut 
o puternică dezvoltare economică 
și social-edilitară. Au fost înălțate, 
intre altele, pentru oamenii mun
cii I 440 apartamente in blocuri 
prevăzute cu spații comerciale la 
parter, un complex turistic; s-au a- 
menajat artere noi și întinse su
prafețe de spatii verzi. Datorită 
spiritului de buni gospodari dove
dit de localnici în anul care a tre
cut, orașul Topoloveni a fost dis
tins cu „Ordinul Muncii'1 clasa I. 
(Gheorghe Cîrstea).

(In 1976 — 
acest an se 
conducerea 
să constate 
culturilor.

tionare a sistemului de irigații pe terenul respectiv, 
pentru că despăgubirile le suportă tot societatea, iar 
Dămintul nu produce corespunzător investițiilor făcute!

0 Lucrările de reparații la hidroizolatia terasei 
blocului' ‘21 • din’’Jitizău.^cartierul1 Nicolae Bălcescu, 
ne-a răspuns Comitetul executiv al Consiliului popular 
municipal Buzâu. vor fi executate de unitatea de gos
podărie comunală si locativă. Ca atare, eonsid răm 
soluționată sesizarea adresată ziarului de Uinca Lupu 
din acest municipiu.

© Sesizarea trimisă ziarului de cititorul Constantin 
Anton din Cjmpina in legătură cu unele abateri ale 
lui Iancu Cristea. responsabilul unui magazin alimen
tar. s-a dovedit a fi întemeiată — ne-a răspuns Comi
tetul orășenesc Cimpina al P.C.R. Biroul executiv al 
consiliului oamenilor ipuncii de la I.C.S.M. Cimpina 
a hptărit sanctionarea disciplinară a gestionarului res
pectiv si mutarea lui la o altă unitate.

Rubrică realizată de Gheorqlie PARVAN

Nota zece la purtare

oraș agroindustrial
de'Stomatologie, de fizioterapie, bal
neologie. saună. Sint in curs de 
amenajare și dotare secția de hidro- 
terapie și sala de gimnastică me
dicală. Tot în viitorul centru orășe
nesc agroindustrial s-a 
minihotel, iar pe ruta 
dăuți—Putna, într-un
constructorii' au înălțat 
cov“, cu 64 de locuri
150 locuri in restaurant și braserie, 
întreaga construcție realizată în
tr-un stil arhitectonic atractiv este 
opera brigăzii de construcții.

„Construim cu gîndul la viitor, 
ceea ce facem este durabil, funcțio
nal și estetic — argumentează 
directorul unității. Construcțiile noi, 
atit cele edilitar-gospodărești. cit 
si cele pentru locuit sint adecva
te condițiilor climatice și tradițiilor 
locale, și toate au acoperiș din șar
pantă. In același mod construim și 
noile blocuri cu magazine și uni
tăți de prestări servicii la parter, o 
grădiniță de copii, casa specialiști
lor, iar în viitor un liceu agroindus
trial. Vocația constructivă a săteni
lor se manifestă și pe alte melea
guri ; brigada de construcții înalță 

. locuințe pentru specialiștii din co
munele Vicovu de Jos și 
cum și 20 apartamente 
piui Suceava11.

Meseriașii 
viitorul 
care îl 
Un fapt 
ficații : 
muncitori, foști țărani, au revenit 
în comună. Erau plecați după mun
că și cîștiguri la Timișoara. Reșița. 
Caransebeș, Brașov, Rișnov, Con
stanța, in alte centre industriale. 
Fuseseră necalificați și s-au întors 
acasă stăpîni pe meserii dintre cele 
mai diverse.

Tinerii, și nu numai el, meseriași 
și constructori, continuă să învețe 
in școlile generale, în clasele de li-

construit un 
turistică Ră- 
loc pi toreșc, 
motelul „Vi
de cazare și

Bilca, pre- 
în munici-

acasă. în
pe

întorc 
agroindustrial, 
cu propriile forte.

se
oraș

edifică
remarcabil, plin de semni-

în ultimul deceniu, 560 de

ceu cu profil mecanic, în școala pro
fesională de mecanizatori din comu
nă. Cursurile de calificare și polica
lificare — in meseriile de zidar, 
dulgher, fierar-betonist, mozaicar, 
operator in prelucrarea lemnului, țe- 
sători-covoare, croitori, țesători-fi- 
nisori stofe etc. — au fost absolvite 
anul trecut de aproape 200 de oa
meni. Se disting, in „competiția me
seriilor11. tineri din atelierul de crea
ție condus de ing. Viorica Coroamă, 
care' au creat sute de modele de 
confecții, meseriașii de înaltă clasă 
din sectorul mecanic, condus de ing, 
Ilie Rusu, și cei din atelierul de 
mecanică fină care au modernizat 
mai toată gama de utilaje casate, 
producind prin autodotare și piesele 
necesare. Intre muncitorii destoinici 
se numără și cei din atelierul de 
prototipuri-mobilă condus de Teodor 
Carcea.

Dar sătenii-constructori, sătenii- 
meseriași, așa cum este firesc, nu au 
uitat că, trăind in comună, sînt îna
inte de toate agricultori, producă
tori de bunuri agroalimentare. Do
vada cea mai concludentă în acest 
sens — ne spunea primarul comu
nei. Georgeta Gafencu — o consti
tuie producția agricolă-marfă de 
peste 38 milioane lei realizată in 
cooperativa agricolă și performan
tele atinse de Asociația economică 
intercooperatistă pentru creșterea 
vacilor: 5 086 litri lapte, in medie, 
pe vacă, unitatea fiind distinsă cu 
înaltul titlu de „Erou al Noii Revo
luții Agrare11 și „Ordinul Muncii11.

în viitor, la Gălănești se vor 
realiza noi unități economice, se vor 
construi noi locuințe și obiective so- 
cial-culturale și edilitar-gospodă
rești, vor prospera deopotrivă activi
tățile agricole și industriale imple
mentate de către cei aproape două 
mii de muncitori și specialiști 
această localitate rurală aflată 
plin proces de urbanizare.

Mărfi. 4 octombrie, 
s-au redeschis, la Ro
man, cursurile unei 
forme de activitate 
culturală si educativă 
unice ca profil in țară 
și cu foarte puține 
corespondențe pe plan 
mondial. Este „Uni
versitatea vtritei a 
treia", funcționind sub 
dubla egidă a casei de 
cultură a sindicatelor 
din municipiu si a 
Institutului național de 
gerontologie si geria
trie. Onorindu-si de
numirea. universitatea 
are rectorat, consi
liu științific, facultăți, 
cursuri. Unele sint 
analoge structurii ce
lorlalte universități de 
popularizare a cunoș
tințelor științifice și 
culturale, altele sint 
adecvate preocupări
lor. preferințelor și 
trebuințelor spiritua
le sau practice ale 
auditoriului, asigurării 
menținerii integrării 
lor in viața socială.

Astfel, in cadrul fa
cultății umanistice, in- 
tilnlm cicluri ca „Mu
zică si medicină" sau 
„Fizica si relațiile sale 
cu filozofia si geron- 
tologia" ; facultatea de 
hobby si terapie ocu- 
pațională(I) tutelează 
13 cursuri, de la „Bi
blioteconomie si bi- 
bliofllie" la „Croitorie 
și broderie artistică", 
Si de la „Istoria și arta 
vestimentației" la „A- 
picultura — hobby al 
virstei a III-a“. Cu un 
specific mai accentuat 
sint cele 17 „materii" 
ale facultății de ge
rontologie și geriatrie, 

cărora 
termeni
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I kibiologie", 
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C. BORDEIANU

tn titulatura 
intilnim si ___
de-a dreptul ermetici 

.profani" („iii- 
', „etnoia- 

.. . „nivel abiotic").
Sfera preocupărilor 

citate nu trebuie 
. să conducă la ideea 
l că universitatea a 
; fost inițiată ca un 
) fel de toiag spiritual 
< pentru preumblarea 
I virstnicilor pe aleile 
i timpului lor U- 
? ber. Adevărata subtili- 
ț tate a inițiativei con- 
i stă în ideea — absolut 
* corectă — că omul este 

folositor de-a lungul

întregii sale vieți, că 
potențial creativ exis
tă la orice virstă. Alt
fel spus, că generația 
bunicilor poate fl fo
lositoare in mal mul
te privințe decit lasă 
să se întrevadă atunci 
cind menținerea inte
grării ei sociale rămâ
ne exclusiv la discre
ția spontanului. Asa 
se explică existenta 
unor activități didacti
ce vizind deprinderea 
dactilografiat sau arta 
fotografică, depanarea 
radlo-TV, ca si tema
tici făcute parcă să 
îmbine infuzia de vi
talitate cu — să spu
nem asa — transfuzia 
de înțelepciune, chib
zuință, spirit civic. Un 
exemplu de acest gen 
este cursul „Prietenii 
naturii și drumeției, 
prieteni 
naturii 
ambiant", cu 

studii si
practice in activitatea 
obștească, iar în in
tenții existînd și orga
nizarea unei tabere de 
vară in stațiunea Du- 
rău cu seminarii pe 
tema „Turismul prac
ticat la virsta a lll-a".

Firescul acestei re- 
inserții cultural-socia
le este întărit de o ini
țiativă simetrică : tot 
la Roman, și tot sub 
egida casei de cultură 
a sindicatelor, ființea
ză un „Club de juven- 
tologie". Responsabi
lii locali al culturii 
si educației îndreaptă 
astfel aceeași lumină 
simplă, dar vitală și 
spre virful si spre ră
dăcinile bradului de
mografic. luind seama 
la adevărul că. in a- 
fară de virsta lor 
biografică, generațiile 
concetățenilor noștri 
au virsta unică a epo
cii pe care o trăim.

Momentul culminant. 
așteptat cu cea mai 
mare emoție, este, de
sigur. acela al lamină
rii diplomelor de ab
solvire. (Care sint si 
foarte arătoasei, 
s-a făcut această 
tăinuire pe baza 
perienței anilor 
cuti (Universitatea 
deschis „porțile" 
1986). Deocamdată,

ai 
și

Ocrotirii 
mediului 
activități 
exerciții

Ni 
des- 
ex- 
tre- 
si-a 

in
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promoția actuală mai 
are „de tras", aflin- 
du-se abia la incepu- 

' tul primului an, din 
cei doi cîți trebuie ab
solviți pentru obține
rea rivnitei diplome. 
Dinspre partea serio
zității învățăceilor 
există insă nici 
risc. E destul să 
mărești intrarea și 
sirea din sălile 
curs. punctualitatea, 
gravitatea si interesul 
cu care se vine la ore, 
atenția încordată cu 
care sint urmărite 
expunerile si se parti
cipă la dezbateri, pen
tru a înțelege ce va
loare inestimabilă con- . 
stituie pentru cursanți l 
sansa de a mai fi elevi ! 
cuminți. Am evitat, ț 
pină in acest moment, i 
termenul cu care or- > 
ganizatorii și profeso- i 
rii se adresează aut,. ? 
tortului lor, pentru i ț 
nu omite să amintim 
și felul în care este el 
acceptat. Cuvintul con
sacrat este acela de 
„studenți", iar la auzul 
lui pe fetele împietri
te de interes și cumin
țenie trece parcă o 
undă de tinerețe.

Amfiteatrul este plin 
întotdeauna. în octom
brie. ca și 
bruarle sau 
De la aceste 
nu se chiulește. Direc
torul casei de cultură. 
Gheorghe , Irimie, in 
mare. măsură tutorele 
acestei generoase ini
țiative, povestea cum, 
pe polei si printre nă-

nu
un 

ur- 
ie- 
de

*

ț

ț
ț
ț
ț
ț
I

rheți, la minus 22 de l
grade, un „student" și '

in fe- 
în iunie, 

cursuri

o „studentă", soți tre- 
cuți de virsta nunții i 
de aur, grăbeau pașii ’ 
lor șovăielnici, susți- 
nindu-se reciproc, pen
tru că ceasul lor o 
luase puțin inainte si 
se temeau să nu fi în- 
tirziat.

înduioșător? Da, insă 
nu din punctul de ve
dere al celor cărora 
le-am dedicat aceste 
rinduri. Ci pentru a- 
ceia care încă n-au 
descoperit căldura si 
forța învățăturii a- 
sidue.

\
\
\
\
\
\
\
\

Serqiu ANDON ț
— _ _ __ <
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ACȚIUNI SUSȚINUTE PENTRU APLICAREA NEABĂTUTĂ A PREVEDERILOR 
RECENTULUI DECRET AL CKILIUUII RE STAT

Și recolte mari, dar și zootehnie 
de înalt randamentCe întreprindeți pentru 

ECONOMISIREA SEVERĂ 
A RESURSELOR ENERGETICE

Imperativul gospodăririi riguroase și economisirii pe toate căile a re
surselor energetice este, in această perioadă, de cea mai mare actualitate 
pentru toate unitățile economice si sociale. Potrivit prevederilor recen
tului Decret al Consiliului de Stat. în întreprinderi trebuie să se acționeze 
pentru realizarea neabătută a sarcinilor de plan, luindu-se măsuri de 
încadrare strictă in normele de consum aprobate si în repartițiile zilnice 
de energie electrică, termică si gaze naturale, in puterile medii orare, 
pe schimburi si în cele aprobate pentru virful de sarcină. în general asi- 
gurindu-se respectarea programului de lucru stabilit.

Cum s-a trecut la aplicarea noului act normativ ? Este tema investi
gațiilor intreorinse în citeva unităti economice.

Măsuri tehnologice eficiente

Sub semnul răspunderii pentru 
asigurarea producției de energie

La unul dintre marii consumatori 
de energie electrică. întreprinderea 
de aluminiu Slatina, stăm de vorbă 
cu Mircea Chiostec, inginer-șef me- 
canoenergetic. care ne precizează. 
, — Avind în vedere exigentele re
centului decret, consiliul oamenilor 
muncii a stabilit intensificarea ac
tivității comisiilor energetice din 
întreprindere si din sectoarele de 
activitate. Totodată, s-a întocmit un 
program detaliat de măsuri, a căror 
aplicare urmărește, in ansamblu. în
cadrarea zilnică si orară în reparti
ția de energie electrică si în pute
rea medie aprobată, pe paliere ener
getice. pe schimburi si. în mod co
respunzător. la fiecare secție. Ast
fel. s-a stabilit ca la consumatorii 
neproductivi consumul de energie 
electrică să fie redus Ia strictul ne
cesar prin limitarea iluminatului ex
terior uzinal, al clădirilor adminis
trative si grupurilor sociale. In ce
privește consumul productiv. în
orele de virf. dimineața si seara, vor 
fi evitate activitățile ce necesită 
consum ridicat de energie si în mod 
special la cuptoarele electrice de 
inducție si cu arc electric de la u- 
zina de utilai metalurgic si piese 
de schimb, la compresoarele de aer. 
Ia morile cu bile. Rezervoarele, de- 
cantoarele. castelele de apă si silo
zurile de materiale vor fi umplute 
la nivelul maxim inaintea orelor de 
virf. La aparatele de sudură și ma- 
sinile-unelte mari consumatoare de 
curent vor fi montate limitatoare de 
mers in gol.

Referitor la procesul propriu-zis 
de electroliză. principalul mare 
consumator de energie electrică, 
după cum ne-a relatat ing. Con
stantin SlăVescu, in halele de ela
borare a aluminiului se acționează 
pentru menținerea permanentă în

Rigoare în controlul consumurilor 
la fiecare loc de muncă

— în spiritul indicațiilor secretaru-' 
lui general al partidului, al măsuri
lor cuprinse în Decretul Consiliului 
de Stat în întreprinderea „Mondiala" 
Satu Mare se aplică un judicios pro
gram de măsuri tehnico-organizato- 
rice vizînd reducerea consumului de 
energie electrică, cu însemnate efec
te economice — ne spune ing. Teofil 
Sălăgean, șeful ’atelierului energetic. 
Desigur, prevederile decretului ne 
obligă la răspunderi sporite pentru 
obținerea — pe calea întăririi disci
plinei și ordinii la fiecare loc de 
muncă — a unor reduceri însemnate 
la consumurile de energie electrică, 
termică și gaze naturale. Iată, mai 
intîi, citeva măsuri, de ordin tehnic 
care se aplică la noi. La secția con
fecție ușoară cazanele pentru produ
cerea aburului tehnologic au fost în
locuite cu instalații centralizate, cu 
un randament energetic net superior. 
S-a executat, de asemenea, sectio
narea circuitelor în atelierele de 
producție, astfel incit să se poată 
utiliza strict cantitatea de energie 
impusă de procesul de producție. Au 
fost efectuate reparațiile tuturor 
mașinilor si utilajelor, la termen si 
de calitate. în atelierele de confecție 
grea s-au montat 8 luxomate. care 
sint reglate in așa fel incit la o lu
minozitate naturală1 puternică decu
plează automat iluminatul electric 
in ateliere. De asemenea, s-a asigu
rat buna întreținere a instalației de 
alimentare si distribuire a apei pen
tru ateliere, precum si a instalației 
de producere si distribuire a aerului 
comprimat. 

stare de funcționare a calculatoare
lor de proces si a instalațiilor de 
reglare automată a tensiunii cuve- 
lor si stingere a efectelor anodice. 
Practic, se va urmări reglarea per
manentă a tensiunii pentru reduce
rea în limite tehnologice acceptabile 
a tensiunii medii pe cuvă. în ace
lași scop, vor fi întărite supraveghe
rea tehnică si a disciplinei privind 
alimentarea cu alumină a cuvelor, 
verificarea si reglarea planului ano
dic. îmbunătățirea contactelor elec
trice. Vor fi organizate intervenții 
operative în vederea reducerii sub
stanțiale a efectelor anodice ne cuvă 
si a duratei acestora.

Corelat cu aceste măsuri. în pe
rioada octombrie-martie numărul 
ventilatoarelor de sol in halele I—IV 
va fi redus cel nutin la jumătate. Si 
la instalațiile de redresori, numărul 
acestora va fi diminuat pînă la asi
gurarea limitei maxime admise a 
temperaturii din instalații. Totodată, 
instalațiile de climatizare de la ca
merele de automatizare-cuve din 
halele I—IV vor fi oprite în totali
tate în perioada menționată. în ce 
privește fabricarea anozilor, se va 
acționa pentru menținerea perma
nentă a instalației la parametrii op
timi de funcționare.

Concomitent, se va acționa pentru 
menținerea permanentă a ..vigorii" 
instalațiilor si echipamentelor prin 
realizarea tuturor lucrărilor de repa
rații si întreținere planificate, asigu
rarea continuității producției, creș
terea duratei de utilizare între două 
reparații capitale, repartizarea și 
planificarea producției pe schimburi 
si zile astfel incit să se asigure un 
tonsum constant de energie electri
că ne toată durata zilei si săptămi- 
nii de lucru. (Mihai Grigoroșcuță).

funcționeze in bune 
condiții.

Energeticienii, ca de 
altfel toți oamenii 
muncii, poartă o mare 
răspundere pentru a- 
sigurarea și folosirea 
rațională, cu spirit 
gospodăresc a ener
giei electrice. Munca 
in sectorul energetic 
nu este, desigur, ușoa
ră, dar oferă mari sa
tisfacții. Cine zăbo
vește numai citeva 
Ceasuri in camera de 
comandă a unei cen
trale, in sala turbine
lor sau la cazane, la

„ZIUA 
ENERGETICIANUIUU1

dispeceratul energe
tic național se poate 
convinge de eforturi
le, strădania și încor
darea nervoasă, de 
competență și operati
vitate in intervenții 
ale celor chemați să 
dea țării energie elec
trică. Iar in aceste 
zile energeticienii sint 
chemați să iși inten
sifice eforturile, să 
acționeze cu răspun
dere -muncitorească 
pentru buna întreți
nere și exploatare a 
agregatelor, pentru 
punerea în valoare a 
tuturor resurselor teh
nice, organizatorice și 
profesionale in ve
derea realizării exem
plare a sarcinilor care 
le revin.

Știrile sosite la re
dacție in aceste zile 
vin să confirme pro
funda angajare a e- 
nergeticienllor, depli
na lor mobilizare pen
tru înfăptuirea sarci
nilor trasate de con
ducerea partidului, a 
programelor stabilite 
in vederea creșterii 
producției de energie

electrică, în special 
in centralele pe bază 
de cărbune. Relevînd 
această emulație, a- 
ceastă intensificare a 
eforturilor, trebuie to
tuși spus că ■ intr-o 
serie de unități rezul
tatele obținute nu sint 
incă la nivelul cerin
țelor și al posibilită
ților tehnice existen
te. Iată de ce este 
imperios necesar să 
se acționeze cu și mai 
multă fermitate pen
tru îmbunătățirea ac
tivității in sectorul 
energetic și în spe
cial in centralele pe 
bază de cărbune.

Putem spune, pe 
drept, cuvînt, că eco
nomia națională pul
sează in ritmul ali
mentării cu energie. 
De aceea, nu există 
sarcină mai impor
tantă pentru energe- 
ticieni decit aceea de 
a acționa, in conti
nuare, cu și mai mul
tă hotărire pentru în
treținerea și exploa
tarea corespunzătoa
re, în deplină sigu
ranță a instalațiilor și 
agregatelor din dota
re, pentru punerea in 
funcțiune la termene
le stabilite a tuturor 
obiectivelor de inves
tiții, pentru reducerea 
mai accentuată a con
sumurilor tehnologice 
in centralele electrice 
și rețelele de trans
port, pentru întărirea 
ordinii și disciplinei, 
pentru alimentarea 
normală a tuturor 
consumatorilor.

Astăzi, de ziua lor, 
întregul popor iși ex
primă încrederea că 
oamenii muncii din 
ramura energiei elec
trice vor acționa fără 
preget, cu hotărirț Și 
răspundere pentru în
deplinirea exemplară 
a. sarcinilor trasate, de 
conducerea partidu
lui.

Se cuvin amintite si citeva măsuri 
cu caracter organizatoric. Astfel, s-a 
trecut riguros la urmărirea zilnică 
si orară a consumurilor de energie 
electrică, prin citirea la fiecare oră 
a contorului, centralizat ne fabrică 
si la nivel de ateliere, incit se poate 
interveni promipt ori de cite ori se 
constată depășiri. în perioadele de 
vîrf de sarcină, marii consumatori 
energetici (mașinile de termocolat. 
mașînile-unelte, pompele de absorb
ție. ascensoarele) funcționează după 
un program riguros stabilit. Bună
oară. lifturile vor funcționa 4 ore 
în loc de 8. fără a stînjeni proce
sul de producție. Se apreciază că pe 
baza aplicării măsurilor cuprinse in 
programul elaborat se va economisi 
o cantitate de energie electrică echi
valentă cu cea necesară pentru asi
gurarea procesului de producție pe 
timp de 12 zile dintr-un an.

în finalul discuției, interlocutorul 
a tinut să adauge : „Doresc să mă 
refer la o problemă acută cu care 
ne confruntăm in ultima vreme și 
pentru remedierea căreia, cerem spri
jinul celor in drept să o soluționeze. 
Este vorba de lipsa tuburilor de 
neon pentru iluminatul local in pro
cesul de producție. Ncmaiavînd 
cu ce să înlocuim tuburile .defecte, 
vom fi nevoiti să trecem la monta
rea becurilor cu incandescentă, ceea 
ce nu este de dorit, intrucit au con
sum mai ridicat si o eficientă lumi
noasă mai redusă". (Octav Gru- 
meza).

Sărbătorim astăzi 
„Ziua energeticianu- 
lui“ in condițiile in 
care, după cum se 
știe, asigurarea bazei 
energetice reprezintă 
una din sarcinile de 
cea mai mare impor
tanță pentru înfăp
tuirea programelor de 
dezvoltare economico- 
socială a țării. Recen
tele măsuri luate cu 
privire la asigurarea 
producției de energie, 
folosirea rațională a 
energiei electrice, ter
mice și a gazelor na
turale și regimul de 
lucru al unităților e- 
conomice și sociale pe 
perioada de iarnă 
1988—1989 reprezintă 
încă o dovadă a preo
cupării constante a 
conducerii partidului 
și statului nostru pen
tru cit mai buna des
fășurare a activității 
economice și sociale. 
Prevederile recentu
lui Decret al Consi
liului de Stat stabilesc 
sarcini deosebit de 
importante pentru 
funcționarea centrale
lor electrice pe căr
buni, hidrocarburi și 
a hidrocentralelor la 
întreaga capacitate și 
livrarea energiei la 
nivelurile stabilite 
prin plan, în vederea 
desfășurării normale 
a activității in toate 
unitățile, in toate ra
murile și sectoarele 
din economie.

Semnul sub care se 
sărbătorește in acest 
an „Ziua, energeticia- 
nului“ este acela al 
maximei răspunderi 
pentru organizarea 
corespunzătoare a 
producției și a mun
cii. în toate centralele 
electrice, pentru întă
rirea ordinii și disci
plinei, pentru folosi
rea deplină a mijloa
celor din dotare, ast
fel. incit sistemul e- 
nergetic național să

La Centrala hidroenergetică Rîu Mare — Retezat
Foto : Nicolae Gheorghiu

Ori de cîte ori este adusă în dis
cuție experiența cooperativei agri
cole „Ogorul" din Pecica. în mod 
involuntar gîndul te duce la pro
ducțiile mari, deosebit de mari, de 
grîu. orz. porumb, soia si sfeclă de 
zahăr obținute de această unitate 
in mod constant în ultimii ani. 
Putini sint cei care știu însă că a- 
ceastă cooperativă a ajuns să de
țină o voloroasă experiență si in 
sectorul zootehnic, unde dispune 
de o fermă de elită pentru crește
rea vacilor de lapte și unde se 
poate afirma cu îndreptățit temei 
că se desfășoară o susținută mun
că de selecție si ameliorare în ve
derea îmbunătățirii performănte- 
ior productive nu numai a exem
plarelor de virf crescute în această 
fermă, ci a întregului efectiv. Si
gur, „calificativul" activității fer
mei de aici îl conferă rezultatele, 
bunăoară, faptul că producția me
die de lante depășește. în ultimii 
trei ani. 4 500 litri pe cap de vacă, 
iar in acest an există toate premi
sele ca unitatea să obțină peste 
4 600 litri. Este vorba de un ran
dament deosebit de ridicat dacă 
avem în vedere că el Se realizează 
de la vaci din rasa „băltată". 
rasă profilată pină nu de mult pe 
producția de carne. Iar exemplare
le crescute aici, la Pecica. întru
nesc din toate punctele de vedere, 
inclusiv al conformației si greu
tății corporale, caracteristicile tipu
lui de animal care a făcut din 
„băltată" cea mai valoroasă rasă 
pentru producția de carne.

Care sint totuși e’ementele ce 
dau valoare de experiență activi
tății desfășurate în această unita
te ? „Primul nostru obiectiv — ne 
șnune tovarășul inginer Alexan
dru Țuțurigă, aflat de zece ani la 
conducerea fermei zootehnice — a 
fost de a ridica performantele pro
ductive ale animalelor. In acest 
scop, in’ unitate au fost aduse 194 
iuninci gestante. cu un potential 
biologic ridicat și care erau perfect 
aclimatizate condițiilor locale. 
Acesta a fost însă doar nucleul. 
Au urmat ani de muncă asiduă. 
Folosind material de reproducție 
de la tauri foarte valoroși s-a a- 
juns ca, in decursul anilor, să se 
obțină juninci care dau de acum 
Ia prima lactatie producții mai 
mari decît animalele aduse initial, 
la populare. în continuare, prin- 
tr-o atentă selecție, efectuată ani 
la rind. au fost păstrate în fermă 
doar vitelele care proveneau de la 
animalele cu cea mai mare pro
ducție de lapte, de la vacile recor- 
diste, cum le numim noi. Așa am 
reușit să realizăm astăzi o produc
ție medie de lapte eu peste 1 200 
litri mai mare decit cea obținută 
in primii ani de la nucleul care a 
populat ferma zootehnică",

Deci, lă'baza creșterii producții
lor stă o temeinică muncă de se- 
iecție. .lăr pentru ca selecția să. 
primească girul rigorii științifice, 
toate problemele legate de acest 
aspect sint încredințate unui sin
gur om, tehniciană Elena Nagy. Ea 
nu face, de fapt, cercetare pro- 
priu-zisă. ci munca ei constă in a 
urmări evoluția fiecărui vițel, de 
la fătare și pină la virsta produc
ției. în urma cintăririi lunare a a- 
nimalelor. stabilește pentru fie
care in parte elementele ce intră 
in rația de furajare pentru ca 
fiecare exemplar să realizeze greu
tatea corespunzătoare virstei pe 
care o are. Dar lucrurile nu se o- 
presc aici. Pentru fiecare animal 
intrat in producție se alcătuiește o 
fișă tehnologică, afișată în grajd, 
în dreptul exemplarului respeci/v. 
Ce cuprinde fișa ? Aici se trec, lu
nar, toate datele legate de starea 
fiziologică a animalului si produc
ția de lapte care se obține de la 
el. Procedînd astfel, adică urmă
rind permanent evoluția unui ani
mal. în orice moment se cunoaște 

' ce probleme ridică, iar pe baza 
concluziilor desprinse se acționea
ză în consecință și. întotdeauna, in 
deplină cunoștință de cauză. Că 
selecția și ameliorarea sint aici 
procese continue o demonstrează si 

faptul că. în prezent. în cadrul 
fermei se acționează pentru ame
liorarea „bălțatei românești", nu 
atit în direcția creșterii greutății 
corporale, cit în vederea creșterii 
producțiilor de lapte, foloslndu-se 
material de reproducție din im
port. de la tauri din rasa ..Holstein 
roșu".

Alte două elemente deosebite 
ne-au reținut atenția : primul se 
referă la faptul că vacile cu lapte 
sint furajate in strînsă corelare 
cu starea lor fiziologică : (de pil
dă, în primele 100 de zile după fă
tare li se asigură o furajare inten
sivă pentru a obține de la ele cît 
mai mult lapte) ; al doilea aspect 
se referă la faptul că mulsul ani
malelor se oorește întotdeauna la 
momentul oportun, cu două luni 
înainte de fătare si. în continuare, 
vacile beneficiază de o furajare 
foarte atentă în vederea păstrării 
bunei lor stări de sănătate.

Așa după cum arătam, unitatea 
are permanent în vedere comple
tarea efectivului numai cu vaci cu 
un mare potential biologic. Dar 
pentru a putea realiza acest lucru 
oamenii se îngrijesc în mod deo-

Din experiența 
cooperativei agricole 

de producție 
„Ogorur'-Pecica, 

județul Arad

sebit de creșterea vitelelor de nră- 
silă. Desnre calitatea muncii în 
această direcție vorbește faptul că 
prima montă se face foarte devre
me, la virsta de 17 lulC cînd de 
fapt junimile ating o grdtitate me
die de 408 kilograme, iar cînd ju- 
ninca are 26 de luni se obține 
primul vitei. Aceasta presupune, 
desigur, o furajare atentă a vite
lelor. incă din primele zile de la 
fătare. pentru a obține un spor zil
nic în greutate de neste 750 grame. 
Fapt este că atei toate primiparele 
care încheie prima lactatie cu o 
producție mai mică de 2 000 litri 
lapte devin animale de livrare 
pentru alte unităti. în fermă păs- 
trindu-se doar cele mai valoroase 
exemplare. De asemenea, vițeii 
care provin de la „mamele" cu 
cele mai bune producții de lapte 
sint livrați la „SEMTEST" Timi
soara. Celorlalți tăurasi li se ad
ministrează o alimentație care să 
asigure un spor zilnic în greutate 
de peste 1 000 de grame, incit la 
■virsta.de 16 luni să ajungă la o 
greutate de 460 kilograme.

Chiar, din această sumară pre- 
ze?ntare h activității desfășurate ‘se 
poate desprinde ]imoed,e că si aici 
la C.A.P. „Ogorul" din Pecica fac
torul determinant în sporirea pro
ducției îl constituie asigurarea hra
nei corespunzătoare pentru toate 
animalele. Ce se întreprinde con
cret pentru producerea lor ? „La 
noi. precizează tovarășul Nicolae 
Vasilescu. președintele unității: 
-strategia- asigurării furajelor este 
obligatoriu concepută sub două as
pecte : cantitate și calitate. Pen
tru a realiza ambele obiective. 70 
la sută din suprafața deținută de 
culturile furajere o reprezintă le
guminoasele. Diferența de 30 la 
sută revine porumbului in cultură 
pentru siloz, semănat în perioada 
optimă și recoltat in faza de lap- 
te-ceară. O bună parte din supra
fața cultivată cu furaje se afla 
chiar în incinta fermei zootehnice. 
Prin st.ringerea ariei destinate 
padocurilor, căilor de acces, plat
formei de gunoi etc., beneficiem 
azi de 20 de hectare teren, de pe 
care asigurăm furajarea animale
lor cu masă-verde aproape trei 
luni de zile, prin obținerea pe a- 
ceeași suprafață a 3—4 culturi pe 
an. Cum procedăm ? De exemplu, 
în primăvara acestui an. aici am 

obținut două culturi de gulii fura
jere, in luna mai am semănat po
rumb. iar in septembrie am semă
nat din nou gulii furajere pe În
treaga suprafață. Print.r-o bună 
gospodărire a suprafețelor, prin a- 
doptarea celor mai bune soluții se 
pot realiza ambele deziderate : fu
raje de calitate si în cantitate su
ficientă".

Afirmație cu deplină acoperire 
în fapte : in momentul de fată 
cooperativa dispune de 600 tone 
de fin. 2 500 tone suculente și 1 257 
tone grosiere, cantităti ce repre
zintă mai mult decît necesarul 
pînă la primăvara viitoare.

O unitate de elită presupune și 
adăposturi corespunzătoare iar a- 
ceastă cerință este fapt împlinit 
la C.A.P. „Ogorul". Adăposturile 
de aici întrunesc toate condițiile 
unei bune exploatări a animale
lor : evacuarea mecanizată â de
jecțiilor. muls mecanic, adăpători 
cu nivel constant etc., toate rea
lizate cu forte proprii. Legat de 
dotări, menționăm că, dacă ferma 
de aici înregistrează un indice de 
natalitate ce depășește, an de an. 
8a la sută, explicația rezidă și in 
laptul că ea beneficiază de un 
punct de însămînțări artificiale 
foarte bine amenajat și echipat. în 
care se execută monta fiecărei 
vaci și vițele, acordindu-se deci 
.toată importanta acestui moment.

La toate aoestea se cuvin a- 
dăugate cîteva cuvinte despre oa
menii de aici. Majoritatea îngriji
torilor lucrează de 20—25 de ani 
in zootehnie si toți sînt stabintl 
m comuna Pecica. Timpul și exi
gența conducerii unității i-au se
lecționat pe cei mai buni. Stabili
tatea forței de muncă se’mai ex
plică și prin cointeresarea oame
nilor din fermă — ciștigul mediu 
lunar al unui îngrijitor de vam 
cu lapte este în jur de 3 200 lei 
Cointeresarea a mers pînă acolo 
incit de ani de zile toată si.m-r>- 
fața cultivată cu plante legumi
noase pentru fin este lucrată cu 
îngrijitorii de animale din fermă. 
Ce implicații aTe acest luerti ? 
r aptul că oamenii se preocupă cu 
mult zel să asigure furaje în can
tități suficiente și de o calitat» 
corespunzătoare, fiind cu totii 
direct interesați în obținerea unor 
producții mari de lapte si. firește 
a unor retribuții pe măsura re
zultatelor. deci cît mai substan-

In loc de concluzii, o singură 
precizare : preocupîndu-se pentru 
a realiza producții tot mai mari 
conducerile fermei și unității 
n-au pierdut din vedere nici faptul 
ca activitățile din acest sector 
trebuie să fie eficiente și ren
tabile. Rezultatul ? In fiecare an 
ferma zootehnică își încheie acti
vitatea cu beneficii. Dincolo de 

■acestea ■ rămin.- totuși producțiile 
mari de lapte și carne pe care 
le realizează unitatea de aici. Multe 
din lucrurile ce se fac la Pecica, 
din tehnologiile aplicate aici nu 
am putea spune că reprezintă 
ceva spectaculos. Ele sînt lucruri 
obișnuite și care stau, de fapt, 
la îndemîna tuturor zootehniștilor. 
Cu o condiție : să existe spirit de 
inițiativă, să existe dorința si ho- 
tărirea de a munci mai mult si 
mai bine. Pentru a avea însă ga
ranția că în toate unitățile zooteh
nice se va proceda în acest fel 
este nevoie ca pretutindeni comi
tetele comunale de partid, organi
zațiile de partid de la nivelul co
operativelor agricole si fermelor 
zootehnice să acționeze cu fermi
tate pentru transpunerea în prac
tică a tuturor măsurilor stabilite 
prin programul de dezvoltare a 
zootehniei județului, astfel incit 
activitatea din acest sector să fie 
pusă pe baze cu adevărat științi
fice. eficiente. Există asigurate în 
acest sens toate condițiile pentru 
realizarea unor producții mari în 
fiecare fermă zootehnică.

Tristan MIHUTA
corespondentul „Scinteii"

Organizare riguroasă, răspunderi precise
„La nivelul întregii platforme, pe 

secții si instalații, s-au stabilit pro
grame riguros întocmite care permit 
oprirea unor consumatori in func
ție de puterea de vîrf de sarcină — 
ne spune ing. Ion Dima, director 
tehnic al Combinatului de îngrășă
minte chimice Slobozia. Dacă dis
peceratul consideră că trebuie redus 
consumul, se opresc. în funcție de 
necesități. 26 de utilaje stabilite 
dinainte. Pentru acestea s-au întoc
mit mai multe variante. Dacă redu
cerea solicitată este de 1—2 MW, se 
oprește cite un ventilator de 
da fiecare turn de răcire. 
Dacă șe cere, în continuare, 
diminuarea consumului. se scoate 
din sarcină un ventilator de la tur
nurile de granulare de Ia fabricile 
de uree I si II si azotat de amoniu. 
Apoi, se poate opri instalația de 
condiționare de la uree etc".

Pe întreaga platformă, dar si pe 
secții si instalații, s-au stabilit sar
cini precise colectivului de energe-

Economiile de energie vor fi mai mari
întreprinderea de utilaje pentru 

prelucrarea cauciucului Băicoi a reu
șit. de la începutul acestui an. in 
condițiile în care planul la utilaj 
tehnologic pe 9 luni a fost depășit 
cu 2.7 milioane lei. iar la produc
ția netă cu 2.5 milioane lei. să în
scrie in contul economiilor mai mult 
de 25 MWh energie electrică si 20 
tone combustibil conventional.

— Noile reglementări prevăzute 
In Decretul Consiliului de Stat nu 
ne-au găsit nepregătit!, ne spunea 
șeful serviciului energetic, inginerul 
Vasile Ulici. Am stabilit din timp 
o serie de măsuri tehnico-organi- 
zatorice pentru a ne încadra în pu
terile medii orare aprobate pe 
schimburi de producție si la orele de 
vîrf de sarcină, precum si pentru 
echilibrarea consumului de energie 
pe toată durata zilei de muncă.

Notăm cîteva dintre aceste măsuri, 
încărcarea la capacitate si folosirea 
la parametri proiectați a tuturor 
mașinilor din dotare, stabilirea prin 
tehnologie a semifabricatelor cu 

ticieni de a urmări situația energe
tică a 'combinatului in cele trei 
schimburi ale activității produc
tive. Dispecerul energetic pe com
binat si dispecerul eu produc
ția știu precis cum trebuie să 
acționeze atunci cind li se cere mic
șorarea consumului. O grijă perma
nentă o poartă evidențierea exactă 
a consumului, prlntr-o strinsă cola
borare cu I.R.E. Ialomița. Con
ducerea tehnică a combinatului cu
noaște la orice oră din zi și din 
noapte cum trebuie acționat. In pre
zent. există un program de înca
drare strictă in consum. redueîn- 
du-se in totalitate funcționările in 
afară de sarcina de producție. Ro
dajele nu se mai fac in perioada de 
virf de sarcină. Controlul si îndru
marea se realizează cu competen
tă si exigentă, fiecare specialist, sef 
de instalație sau de formație Știind 
ce are de făcut atunci cind se pun 
probleme legate de gospodărirea re
surselor energetice. (Mihai Vișoiul.

adaos minim la prelucrarea prin as- 
chiere. modificarea conexiunii mo
toarelor electrice care acționează 
strungurile tio SNA. de la conexiu
nea triunghi la conexiunea stea. De 
asemenea, comisia energetică a uni
tății a trecut la o analiză temeinică 
pe fiecare loc de muncă, secție si 
sector în vederea stabilirii si a altor 
măsuri in funcție de posibilitățile 
reale existente. Astfel, incepînd de 
ieri, repartizarea forței de muncă 
pe cele trei schimburi s-a făcut in 
asa fel incit să se respecte palie
rele de putere aprobate. In același 
timp, s-a stabilit extinderea deten- 
sionării termice la piesele sudate de 
Pină la 15 tone-fortă cu detensio- 
nare cu ajutorul instalației de sta
bilizare dimensionată prin vibrații.

Toate aceste măsuri, precum și 
cele care se vor aplica în continua
re se vor reflecta în economisirea, 
pină la sfîrsitul acestui an. a încă 
10 MWh energie electrică. (loan 
Marinescu).

Forțele din agricultură - angajate pretutindeni la strlngerea grabnica si fără pierderi a recoltei
Pentru horticultorii din județul 

Ialomița mijlocul lunii octombrie 
constituie o perioadă in care volu
mul de muncă a ajuns la cote ma
xime, intrucit unele lucrări se supra
pun de acum necesitind importante 
forte manuale si mijloace mecanice 
pentru executarea lor în cele mai 
bune condiții. Toate trebuie execu
tate acum cît mai repede posibil, 
fiecare clipă avind valoarea ei. 
Acolo unde organizarea muncii este 
bună, iar activitatea se desfășoară 
conform programelor stabilite de 
comandamentul județean pentru a- 
gricultură. rezultatele inregistrate 
îndreptățesc eforturile.

în grădini, la această dată se re
coltează si livrează legumele pentru 
consum si industrializare, se conti
nuă întreținerea culturilor în vede
rea prelungirii stadiului de vegeta
ție. se acționează lă însămîntarea si 
plantarea suprafețelor prevăzute Cu 
legume de toamnă, lucrări ce mo
bilizează in cimp un număr impre
sionant de oameni,, inclusiv din sec
toarele neagricole. Sprijinul concret 
acordat de comitetul județean de 
partid, prin trimiterea în ajutorul 
legumicultorilor a unor importante 
forte din alte sectoare de activitate, 
se materializează în menținerea unui 
ritm bun la recoltarea si livrarea 
produselor, ritm care trebuie să 
crească si mai mult, mai ales la cu
lesul tomatelor aflate acum într-un 
stadiu avansat de coacere. Directo
rul trustului horticol, tovarășul 
Alexandru Moldovan, ne-a înfățișat 
citeva din acțiunile întreprinse de 
legumicultorii ialomiteni în vederea 
realizării celor 267 000 tone legume 
prevăzute a fi livrate în acest an 
la fondul de stat. „Asa cum se pre
zintă grădinile — tine să precizeze 
directorul trustului — produsele 
care mai sînt de recoltat ne dau ga
ranția că la sfîrsitul anului agricol 
vom încheia un bilanț pozitiv atit 
la livrări, cît și la producția totală 
prevăzută. Totul depinde însă de 

corelarea recoltării cu livrarea, ope
rațiuni la care zilnic participă peste 
15 000 de oameni și importante mij
loace de transport. Deși ne aflăm 
la mijlocul lunii octombrie, deci in
tr-o perioadă care din punct de ve
dere calendaristic nu mai constituie 
un virf de producție pentru legumi
cultura. zilnic recoltăm 1 400—1 500 
tone legume, din care aproape 1 000 
tone de tomate. Din cantitatea to
tală recoltată zilnic. 200—300 tone

IALOMIȚA: DIN GRĂDINI - LEGUMELE
PE DRUMUL CEL MAI SCURT LA CONSUMATDRI!
de tomate sint expediate pentru 
aprovizionarea populației, in timp 
ce restul cantităților iau drumul in
dustrializării. Ca urmare a sprijinu
lui primit, există acum forte sufi
ciente pentru culesul legumelor si 
sortarea lor. Unele greutăți avem 
datorită neasigurării mijloacelor de 
transport la nivelul capacităților so
licitate și al graficelor stabilite, ceea 
ce face să rămînă în cimp. de oe o 
zi pe alta, importante cantităti. E 
drept, in ultimele zile am fost 
aiutati mai mult in acest sens, dar 
încă nu s-a ajuns ca produsele re
coltate să plece în totalitate pină 
seara Ia unitățile beneficiare. De 
exemplu. în seara zilei de 10 oc
tombrie. la cooperativele agricole 
din Amara. Luciu si Fierbinți au 
rămas pe cimp aproape 100 de tone 
de legume culese. însemnate canti
tăti de tomate, ardei si varză se 
aflau si în cooperativele agricole din 

Ciochina. Gheorghe Lazăr, Cocora, 
Colilia. Drăgoiesti. Movila. Ograda, 
Coșereni si Sinești. Pe ansamblul 
județului, cantitățile de legume ră
mase pentru a fi ridicate în cursul 
zilei de marți. 11 octombrie. au 
ajuns la peste 500 de tone. Joi. 13 
octombrie, cantitățile neridicate au 
fost mai mici. însumind 156 tone, 
cele mai mari cantităti rămase pe 
cimp se aflau in fermele cooperati
velor agricole din Miloșesti. Gnvita,

Sărăteni. Rasi. Bordușelu si Slobo
zia. Avem convingerea că prih mă
surile luate acum de către întreprin
derile de transporturi auto, această 
situație va fi grabnic înlăturată".

în fiecare fermă se acționează o- 
perativ pentru ca tot ce este perisa
bil sau supus pericolului de depre
ciere în caz de brumă să fie recol
tat. Se cuvine a fi evidențiate în 
acest sens măsurile ce se între
prind în bazinele legumicole din 
zona Fierbinți. Urziceni. Țăndărei și 
Fetești, unde există create toate 
condițiile realizării unor producții 
record în cazul în care se va putea 
valorifica tot rodul grădinilor. Pre
tutindeni. specialiști din cadrul 
trustului horticol. împreună cu șefii 
de fermă, urmăresc permanent mo
dul în care se face recoltarea pen
tru ca nici o cultură, nici o solă să 
nu fie depreciată, iar plantele să 
vegeteze în continuare. De aseme

nea. există pregătit de ne acum ma
terialul fumigen necesar pentru a 
preintimpina efectele negative pe 
care bruma ar putea să le cauzeze.

Despre modul in care se realizea
ză preluarea legumelor și despre ac
țiunile ce se întreprind pentru în
lăturarea deficiențelor existente in 
valorificarea producției am discutat 
și cu tovarășul Stelian Rizea, direc
torul I.L.F. Ialomița : „Este un fapt 
pozitiv că ritmul la recoltat se men

ține ridicat, că zilnic avem de pre
luat de la unitățile producătoare în
semnate cantități de legume, iar în 
Capitală am ajuns să livrăm a- 
proape 200 tone pe zi, dar ca
pacitățile de transport pe care le 
avem la dispoziție sînt incă insufi
ciente. De exemplu, in ultimele trei 
zile, din 66 de capacități stabilite 
prin grafic, noi am primit doar 30—35. 
Mai mult, sînt destule cazuri cînd 
unii conducători auto se prezintă la 
punctele de încărcare după ora 10 
și chiar la 11, fapt ce determină ca 
ei să nu facă într-o zi decit o cursă 
sau cel mult două. Noi analizăm zil
nic la sfîrsitul programului de lu
cru modul în care s-a îndeplinit gra
ficul și in funcție de aceasta stabi
lim cine anume și unde să mear
gă cu mijloacele de transport, la 
prima oră a dimineții. Lucrăto
rii noștri comerciali, dar și șefii de 
fermă ne informează precis și con

cret atit asupra cantităților, cît șl 
despre sortimentul de legume. Por
nind de la unele neajunsuri ce s-au 
manifestat în livrarea producției, in 
fiecare fermă au fost create forma
ții de încărcători, fapt ce a contri
buit la reducerea staționărilor".

Merită a fi subliniat în mod deo
sebit faptul că la I.P.L. Urziceni, 
unitate cu sarcini deosebite în apro
vizionarea Capitalei, în această săp- 
tămină s-a reușit nu numai respec
tarea programului privind livrările, 
dar și depășirea lui. Față de 120 de 
tone de legume stabilite prin grafic, 
s-au livrat 130—150 tone. Inginerul- 
șef al unității, tovarășul Nicolae Di- 
culescu, aprecia faptul că I.L.F. Mi
litari a reușit să le pună la dispo
ziție ambalajele necesare produselor 
care se livrează pentru consum, iar 
I.P.I.L.F. Buftea ridică cu regulari
tate 40—50 tone de tomate pentru 
industrializare. La realizarea acestui 
mare volum de muncă un ajutor 
important l-am primit din partea 
Comitetului orășenesc de partid Ur
ziceni, care sprijină permanent acti
vitatea desfășurată pe cele peste 1 000 
hectare grădină.

In județul Ialomița, măsurile în
treprinse pentru corelarea recoltării 
cu transportul, dar și pentru pregă
tirea producției de legume a anului 
viitor, se află permanent în atenția 
comandamentului județean pentru 
agricultură, a specialiștilor din ca
drul trustului horticol și unităților 
respective. Modul în care se contro
lează și se îndrumă activitatea în 
grădini, colaborarea ce există între 
unitățile producătoare și cele care 
trebuie să valorifice legumele sint 
tot atîtea garanții că roadele grădi
nilor vor fi strinse cît mai repede și 
fără pierderi.

Florea CEAUȘESCU 
Mihai V1ȘO1U 
corespondentul „Scinteii*

%25e2%2596%25a0virsta.de
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program revoluționar de muncă pentru partid, pentru popor

O inițiativă care formează și consolidează
răspunderea de proprietar

„Steaua roșie". București. Istoria 
celor patru decenii de cind această 
întreprindere se află în proprietate 
socialistă reproduce condensat isto
ria întregii noastre industrii. în toa
te capitolele ei : producție, dotare, 
forță de muncă si așa mai departe. 
Odinioară, fabrică de mică însem
nătate. in care se aplicau tehnologii 
rudimentare pentru a fabrica pro
duse doar cu ceva-ceva peste ni
velul artizanal. „Steaua roșie" a de
venit. măi' cu seamă în ultimul de
ceniu, o unitate modernă — hidrau
lică si mecanică fină — in care 2 500 
de oameni muncesc la un nivel de 
competentă despre care vom ști to
tul . invocînd o singură realitate s 
Întreprinderea participă la pro
gramul nuclear.

Ne spune Dumitru Ioniță. secre
tarul oamitetului de partid al între
prinderii :

— Sistemul democrației muncito
rești -revoluționare, creat și perfec
ționat după cel de-ăl IX-lea Congres 
al partidului, a contribuit și contri
buie din pljn la amplificarea, la ri
dicarea pe o nouă treaptă de calitate 
e înseși noțiunii de răspundere mun
citorească. La ce mă gindesc ? După 
Congresul al IX-lea. partidul, secre
tarul său general. îmbogățind teoria 
si practica construcției socialiste, re- 
gindind locul si rolul omului mun
cii in societate, au scos in prim-pla- 
nuț preocupărilor tripla calitate a 
acestuia — aceea de proprietar, pro
ducător si beneficiar. Tot ceea ce 
s-a întimplât după 1965 in societa
tea noasfră a dus la sporirea răs
punderii muncitorești — dar. cum 
spuheam. 'intr-o nouă accepțiune a 
însutii subiectului acestei răspunderi. 
Răspunderea de proprietar nu mai 
ește restmtitfi ..in general", ci este 
o răspundere concretă, a fiecăruia, 
în fiecare moment. Ultimii 15—20 de 
ani au fost martorii unei adevărate 
mutații in structurile noastre social- 
politice. ca si în conștiințe. Calita
tea de proprietar a trecut din do
meniul teoretic in acela al practicii 
— partidul depunînd eforturi poli-

Drumurile pasiunii
Cu un an și jumă

tate în urmă lua, fi-, 
ință la Nicotb^if'' (Co
mună dUn perimetrul 
județului Galați — cu 
oameni harnici, buni 
gospodari) formația 
corală camerală mix
tă „Pastel" : . mo
mentul înființării, ca 
de altfel și cel al 
debutului in public, 
înlesnit die cadrul ge
neros de afirmare o- 
ferit de mierea între
cere a muncii șl crea
ției libere Festivalul 
national „Cintarea 
României", aveau să 
însemne unul dintre 
evenimentele cultura
le cu ecouri pe măsu
ră în viața spirituală a 
localității. Alcătuită 
din cadre didactice, 
formația corală de la 
Nicorești' este înainte 
de toate rezultatul ma
terializat al unor mai 
vechi și constante pre
ocupări pe această li
nie ale activiștilor 
culturali, cadrelor di
dactice șt, deopotrivă, 
ale tineretului din co
mună. Privind lucru
rile din acest punct de 
vedere, formația corâ- 
lă camerală mixtă 
„Pastel" vine cum nu 
se poate mai fericit să 
completeze o gamă 
deosebit de cuprinză
toare de preocupări 
artistice, de activități 
culturale și educative 
ce se desfășoară sub 
patronajul Centrului 
de activitate cultural- 
artistică și de crea
ție „Cintarea Româ
niei", cu o capaci
tate de 300—350 de 
locuri, lăcaș de cultu
ră unde își găsesc găz
duire toate formațiile 
artistice de amatori 
existente — o formație 
de dansuri populare 
tradiționale, soliști de 
muzică ușoară, două 
colective de teatru 
ș.a., formafii in com-

ponența cărora intră 
oameni fii muncii, ță
rani ' cooperatori din 
Poiana, Ionășești, 
Coasta Lupii.

Desigur, performan
tele inregistrate de 
tinăra formație nu sint, 
intimplătoare — ele 
poartă cu deosebire 
amprenta muncii, a 
dăruirii, a competen- 

' țel dirijorului Aurel 
Moldoveana, de la 
Teatrul muzical „N. 
Leonard" din Galați, 
pasionat propagator al 
muzicii corale, lui a- 
lăturindu-i-se de la 
început cei 34 de Co
riști, la rindu-le inte
resați să se afirme la 
un nivel cit mal bun. 
in permanentă, in plan 
organizatoric, alături 
de membrii formației 
s-a aflat șl continuă 
de altfel să se afle și 
Aurelian Bălan, pri
marul comunei — 
sprijinitor a tot ceea 
ce se întreprinde in 
planul muncii cultu
rale și artistice la 
Nicorești.

Repertoriul, căruia 
in orele de repetiții i 
se acordă o deosebită 
atenție, adecvat posi
bilităților artiștilor a- 
matori, este compus 
din cîntece dedicate ■ 
partidului și țării, 
muncii pentru înăl
țarea el : „Există un 
partid aci-n Carpați" 
de Marius Țeicu, „Via
ta e bunul suprem" 
de Radu Paladi, selec- 
țiuni din poemul „Mio
rița", in prelucrarea și 
aranjamentul muzical 
al compozitorului gă- 
lăfean Dimitrie Maca- 
rie. Desigur, în porto
foliul repertorial al 
formației figurează și 
alte lucrări de gen — 
accentul căzind pe pa
gini corale reprezen
tative din creația na
țională, clasică și con
temporană. Să mai a-

cinema
18; 
13;

capacitatea proiectată — 
la inginerul Constantin

tico-educative foarte mari pentru a 
conștientiza în proporții de masă 
această realitate. Iar fiecare colec
tiv muncitoresc găsește căi și me
tode proprii. originale pentru a 
adinei si fortifica răspunderea de 
proprietar a fiecărui om al muncii. 

...Facem cunoștință cu experiența 
dobindită. în acest sens, la „Steaua 
roșie". Dincolo de ceea ce s-a pe
trecut aici, aidoma ca in alte între
prinderi. și-a făcut loc o inițiativă 
deosebită : in ultimele luni a fost 
inventariat in totalitate patrimoniul 
întreprinderii.

— Totul a început în octombrie 
1987, cind fabrica a intrat in func
țiune la 
aflăm de_ ____ _ .
Brătulescu. directorul întreprinderii. 
Am judecat așa : am primit spre 
gospodărire o parte a avuției între
gului popor, parte de care răspunde 
colectivul in întregul său. Dar... nu 
e Prea general 1 In fapt, nu răs
punde doar consiliul oairrienilor mun
cii. cel care este responsabil în pri
mă si ultimă instanță dacă avuția 
încredințată este sau nu este admi
nistrată la parametrii maximi ? Sau, 
și mai .exact, nu cumva doar bi
roul executiv al C.O.M. sau. și mai 
restrins. citeva cadre ? Și atunci, 
răspunderea de proprietar, care se 
exercită cînd si cînd, într-o adunare 
— dacă se exercită, și atunci, de 
către toți... — nu are un caracter 
mai mult sau mai puțin abstract ?...

...întrebări, gmduri. frămintări ale 
comuniștilor de la ..Steaua roșie". 
Din ele s-a născut inițiativa despre 
care vorbim : după inventarierea tu
turor mijloacelor fixe din dotare, 
nominal si valoric, prin contract 
între biroul executiv al consiliului 
oamenilor muncii si fiecare sef de 
secție, ele au foăt trecute în răs
punderea secțiilor. La rîndul Său. 
șeful secției a încheiat contracte 
predare-prlmire cu maiștrii, care, 
pentru fiecare utilaj, au încheiat 
contracte cu 1—2—3 muncitori (după 
numărul schimburilor care deservesc 
utilajul) : „Subsemnatul, primind 
accesoriile si utilajele in bună stare.

dăugăm la toate aces
tea și faptul că, o dată 
cu debutul in public, 
formația corală came
rală mixtă „Pastel" 
și-a adjudecat un me
ritat loc pe podiumul 
laureaților Festivalu
lui national „Cintarea 
României", ediția a 
Vl-d. Firește, in ac
tuala etapă de masă a 
ediflei a Vll-a, ei con
tinuă intens activita
tea, dau concerte, iși 
sporesc și înnoiesc 
repertoriul. Partituri
lor mai sus amin
tite urmează să li 
se adauge alte trei 
lucrări din creația 
mai recentă a compo
zitorilor noștri : „Cîn- 
tec de tară" de Sorin 
Oancea, „La temelia 
libertății noastre" de 
Adrian Nichiteanu, 
ambii compozitori din 
Galați, precum și o a 
doua lucrare semnată 
de Marius Teicu, in
titulată „Mama". Ceea 
ce s-a. reușit la NiCo- 
rești in direcția culti
vării, a popularizării 
muzicii corale ‘se da- 
torește desigur și ce
lor care traduc in fapt 
artistic aceste preocu
pări ; este vorba de 
învățătorii Lică Sto- 
ian, Petrică Lazăr, 
Mașa Preda, Costel 
Girleanu, NicoletaGo- 
gotă, Lavinia Mitro
fan, Nella Lazăr, Salu 
Diaconifă șl alții.

Chiar dacă deocam
dată nu se poate vorbi 
de o tradiție corală la 
Nicorești, faptele cul
turale prezente sint 
ele insele in măsură 
să anticipeze materia
lizarea unul astfel de 
deziderat. Continuita
tea insă fiind și in a- 
cest caz unul dintre 
factorii hotărîtori, de 
care neapărat se cere 
ținut cont.

Dumitru SANDU

• Gheata verde : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 8.45; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20
• Școala tinerilor căsătorit! : STU
DIO (59 53 15) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20
• Dragonul alb : LUMINA (14 74 16)
— 9; II; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Program special pentru copii și 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Intercepția : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Ultima lntilnire : G I U L E Ș T I 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Fata fără zestre : COTROCENl 
(49 48 48) — 15; 19
• Misiune specială: GLORIA (47 46 75)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Johann Strauss, regele netncoronat
al valsului : POPULAR (35 15 17) —
15; 17; 19
• Agentul straniu: MUNCA (21 50 97)
— 15; 17; 19
• Locuri In inimă t FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, la 
grădină — 20 

mă oblig să întrețin ACEST BUN 
AL POPORULUI, CARE ÎMI ESTE 
ÎNCREDINȚAT, permanent in stare 
de funcționare, uns și curățat la 
timp, cu lotul de accesorii complet 
Si nedeteriorat, să anunț și să iau 
măsuri pentru remedierea defecțiu
nilor accidentale stabilind cauza Ș> 
responsabilitățile. receptionindu-1 
după fiecare reparație".

La fel s-a procedat și pentru se
turile de scule, ca si pentru apara
tele de măsură si control.

— Acțiunea noastră — ne rela
tează în continuare Dumitru Ioniță 
— a fost și este însoțită de o . sus
ținută muncă politico-educativă. 
Mersul ei a fost discutat si analizat 
în toate adunările generale de par
tid, în adunările organizațiilor de 
rpasă, în ședințele de învățămint po
litico-ideologic. Actul de predare- 
primire este si un act politic, nu o 
simplă executare a unei dispoziții 
administrative. El are semnificația 
unei adevărate asumări a conștiin
ței de proprietar de către fiecare 
ora al muncii, care, si în felul acesta, 
resimte direct tripla Iui calitate.

— Nu a fost ușor, nu a mers ^to
tul lin — reia Constantin Brătu- 
Iescu. Au fost Si cazuri cînd sem
nătura celui în cauză s-a dat după 
discuții, după insistente. Doar apa
rent paradoxal — pe noi ne-a bucu
rat acest lucru, ne-am dat seama 
că oamenii gindesc cu seriozitate, că 
realizează importanta pasului ne 
care il fac. în cazul lor. a fost ceva 
mai greu pentru că nu- toți sint pre
gătiți pentru responsabilitate. Con
cluzia pe care am tras-o : intensi
ficarea acțiunilor educative menite să 
ducă la întărirea sentimentului de 
răspundere al tuturor oamenilor mun
cii. Intr-o întreprindere răspunderea 
există cu adevărat numai dacă 
merge de sus si pină jos. de la di
rector Dină la tînărul muncitor an
gajat alaltăieri.

Cum se resimte în Viata uzinei 
această acțiune ? Iată cîteva opinii :

Librărio „Mihoj Eminescu*  din municipiul Rîmnicu vilcea

• Hanul dintre dealuri 1 SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
20, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11;
15; 17; 19, EXCELSIOR (65 49 45) 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Nelu t UNION (13 49 04) — 9;
13; 15; 17; 19, VOLGA (79 71 26) - 
11,30; 14; 16,30; 19, GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,30; 14; 16.30; 19
• Novăceștli : LIRA (31 71 7!) — 9; 
11; 13, ARTA (213186) — 9; 11; 13
• Artista, dolarii șl ardelenii : LIRA
— 17; 19, la grădină — 20
• Pruncul, petrolul și ardelenii : 
ARTA - 15; 17; 19
• Să-țl vorbesc despre mine : DRU
MUL SARI! (3128 13) — 15; 17; 19
• tn flecare zi ml-e dor de tine : 
PACEA (71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 
17; io
• Păstrează-mă doar pentru tine : 
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19 

Foto : S. Cristian

de Ștefan Au- 
a înțeles, nu a 
comentează, la 
auditoriu, 
procesele ei de

însoțită de acorduri nostalgice de 
Chitară — o voce limpede și vi
brantă Închină un imn muntelui, 
măreției lui seculare, puterii lui de 
a înfrunta timpul, veghind, din 
inălțimi, fruntariile țării... Un mo
ment artistic de sublim al retrăirii 
prin Cîntec, realizat cu mijloace 
simple, dar și cu credință, un mo
ment ce este, firește, încununat cu 
aplauze furtunoase. O fată se des
prinde apoi din grupul interpreților 
pentru a da glas baladei „Mistrețul 
cu colți de argint" 
gustin Doinaș. „Nu 
vibrat suficient !“ 
șfirșit, o voce din

Aprecierea — cu 
identificare și distanțare — se refe
rea la un grup de amatori și se 
făcea între „confrați". Atît cei care 
urcaseră pe scenă, cit și cei din 
sală (poziții interșanjabile de la un 
moment la altul), aparțineau unor 
cercuri de turism din tară afiliate 
Biroului de turism pentru tineret, 
cărora li se crease posibilitatea de 
a se intîini și confrunta Ia o ma
nifestare a B.T.T. de la Cimpulung 
Moldovenesc. Pasiunea lor extra- 
profesională fundamentală, ca să zi
cem așa, cane ii apropiase și care ii 
reunea în timpul liber nu era una 
artistică. Actualized dimensiunea de 
„homo viator" a ființe: (care coexis
tă atît de profund și intim cu toate 
celelalte caracteristici definitorii 
pentru prezența omului te lume), ei 
ascultau, ca de. un prim impuls, nu 
de chemarea artei, ci de dorința de 
mișcare, de plăcerea de a bate cu 
pasul pămimtul țării — mod de a 
cunoaște, explora și contempla fru
musețile naturii, dar și fericit pri
lej de autocuinoaștere, autodefinire 
morală. îmbogățire sufletească — 
prin înfruntarea unor greutăți lega
te de rezistenta fizică pe care a 
Implică ascensiunea, capriciile vre
mii, dileme de orientare optimă, ca 
și prin bucuria drumeției și împăr
tășirii ei cu un grup de prieteni.

Contactul cu tinerii de care amin
team, și mulți alții, venițl din toată 
tara și aflați într-o frumoasă ma
nifestare competitivă desfășurată la 
Cîmpulung Moldovenesc sub denu
mirea „Lira Carpatină" șl culminînd 
apoi, In final, cu simpozionul: „Ima
gine — comunicare — educație" ne-a 
relevat cit de puternică, bogată, va
riată. complexă este azi, la noi, 
componenta cultivată și dimensiunea 
spirituală a călătoriei.

După momentele de marș, ascen
siune, după cele de destindere și 
veselie, după ritmurile dansului mo
dern, acești pasionați simt nevoia 
unui alt „orizont": prelungirea, a- 
dîncirea relației cu natura printr-o 
retrăire spirituală. Memoria lor

ei după electricieni, 
îi trag de mmecă să 
lor, să remedieze o 
dispărut indiferenta 
utilajului. Nu există

din

„S-a schimbat foarte mult optica 
muncitorului. Acum, marea majori
tate aleargă 
după mecanici, 
vină la mașina 
defecțiune. A 
fată de soarta 
adunare., de orice fel. in care să nu 
se discute despre starea utilajelor. 
Acum, omul vine la tine, maistru, 
și îti cere piese, repere pentru ma
șină, chiar șl preventiv". (Maistrul 
Octavian Marin).

„Acum fiecare știe exact cit valo
rează mașina care i s-a încredințat. 
Se simte proprietar, se simte gospo
dar. Sculele, uleiurile, altele sint re
cuperate, recondiționate și refolo- 
site fără să mai fie nevoie si de 
alte îndemnuri. Noii angajați sint 
conștientizați din prima zi că sint 
și proprietari, resimt foarte concret 
această calitate. Randamentul a 
crescut spectaculos. In secția mea 
am avut cazuri cind oamenii, din 
proprie inițiativă, au plecat in alte 
secții să se aprovizioneze 
stocurile lor supranormative. să le 
identifice adică. Răspunderea a cres
cut. ca să spun așa. văzind cu ochii". 
(Maistrul Constantin Chirică).

„A crescut mult stabilitatea pe 
mașini, omul se desparte greu acum 
de mașina lui. O îngrijește mult 
mai bine, se simte proprietar, 
se simte responsabil ; păzește ceea 

,.ce este al lui. Gindeste economic." 
(Maistrul Gheorghe Marin).

— Răspunderea de proprietar se 
educă și ea — ne spune in înche
iere Dumitru Ioniță. De gradul și 
de calitatea acestei răspunderi de
pind foarte multe lucruri in uzină, 
dacă nu chiar toate. Educarea oame
nilor muncii ca proprietari se află 
printre prioritățile muncii politice 
si sintem conștient! că răspunderea 
de proprietar este o formă superi
oară a răspunderii muncitorești. In 
acest sens acționăm zi de zi. ceas 
de ceas.

George-Radu CHIROVIC1

tinără și proaspătă reactualizează în 
ambianța peisajelor descoperite, 
(stimulind resursele lor de transfi
gurare) frumusețea unor poezii cla
sice și modeme, a unor balade stră
vechi. Aceeași necesitate stimulea
ză și vocația creației artiștice. Lin
gă focul de tabără se improvizează 
și se structurează prin creație co
lectivă și judecată colectivă : sce
nete satirizind lipsa unor compor
tamente turistice, atitudini trădînd 
ignorarea unor cerințe ale civiliza
ției. Și mai frecvent abordată este 
coarda inspirației lirice. în preajma 
crestelor semețe și căderilor de apă 
vijelioase sau a poienilor primitoare 
se nasc pasteluri încărcate de emoții, 
vibrante poeme narînd peripețiile 

TIMPUL LIBER UN TIMP AL CULTURII

Pentru pregătirea multilaterală a tinerilor
călătoriei, cîntece folk. în lumina 
soarelui de dimineață sau in verti
calitatea razelor de la amiază, ochiul 
fixează pe peliculă obiective la care 
fotografii profesioniști ajung cu 
greu, imagini unice prin frumusețe,, 
prim puterea lor de a se institui în 
adevărate simboluri naturale și 
plastice ale aspirațiilor tinerilor.

O pasiune înnăscută, dar mai ales 
o pasiune cultivată cu grijă și dă
ruire in anii noștri. Căci Biroul de 
Turism pentru Tineret, organism al 
C.C. al U.T.C., nu s-a limitat nicio
dată, la aspecte legate doar de or
ganizare (cazare, masă, transport). 
Pe măsura acumulării de experien
ță și a maturizării sale (anul aces
ta a împlinit două decenii), B.T.T. 
și-a asumat eu deosebire, prin sec
ția sa de propagandă, misiunea de 
a contribui din ce în ce mai eficace 
la educația patriotică, revoluționară 
a tineretului, la formarea lui in 
spiritul unor trăsături morale exem
plare, ca și la stimularea creativi
tății acestuia — prin inițiative cul
turale de referință, desfășurate în 
ambianța Costineștiului, a Pîrîului 
Rece, a Izvorului Mureșului etc.

„Exigențele educative, subliniate 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Te
zele din aprilie, configurează răs
punderi sporite pentru toți factorii 
ce contribuie la modelarea tinere
tului. inclusiv cei chemați să con-

și se esențiăli-

ale 
uni-

să 
seg-

Intre avantajele rezultînd din do
tarea institutelor agronomice, acum 
mai bine de zece ani, cu stațiuni di- 
dactico-experimentale proprii, unul 
foarte important este actuala posibi
litate de acțiune a facultăților in des
fășurarea instruirii studenților. Mai 
vechile praguri și încorsetări organi
zatorice, derivate din folosirea, ca 
bază de practică, a unor unități da 
producție agricolă prea puțin 'dife
rențiate și cu greu dispuse experi
mentului pe care il presupune in
struirea studenților, au fost in mare 
măsură date la o parte prin- înseși 
multitudinea și complexitatea lucră
rilor din actualele ferme didactice, 
prin creșterea răspunderii proprii a 
studenților și a profesorilor îndru
mători. S-a ajuns astăzi la un sistem 
de instruire a studenților agronomi 
în unități proprii, cu o înzestrare 
științifico-tehnică avansată și de 
mare diversitate tematică, unități ce 
cuprind ferme agricole, horticole, zo
otehnice și veterinare ca tot atitea 
laboratoare unde operațiile complexe 
de producție, de cercetare, de învă
țare se complinesc 
zează după cerin
țele de unitate și 
de sinteză 
activității 
versitare.

Pentru că, 
nu uităm, 
mentarea efortu
rilor de pregătire 
universitară era 
principalul și cel 
mai frecvent de
rivat al formulei 
instruirii de altă
dată. Localizarea 
perioadelor de 
practică in raport, 
adeseori, de criterii exterioare învă- 
țămîntului producea o ruptură in pro
cesul pregătirii universitare, motiv 
pentru care modulele de instruire erau 
situate cînd la începutul, cînd la sfîr- 
șitul semestrelor, întrucit îndeosebi 
prin această translație se încerca re
facerea unității pierdute, chiar dacă 
prin fiecare asemenea demers ruptu
ra se adincea necontenit. Studenții 
reveneau și plecau de pe teren m- 
tr-un du-te-vino obositor, cu între
gul potențial de muncă și de gindire 
novatoare, specific tînărului specia
list in formare, supus eroziunii ne
contenite ' de pe urma căreia nu nu
mai că se consuma intotdeauna mal 
mult decit se producea, dar și iniția
tivele reale se vedeau obligate să ce
deze teren simulărilor'■ de tot felul.

Libertatea de acțiune în organi
zarea și desfășurarea practicii. _ stu
denților. specifică astăzi facultăților 
cu profil agronomic, reiese pregnant 
în evidență și la Stațiunea didactico- 
experimenlală de la Belciugatele, a- 
parținmd Institutului agronomic 
„Nicolae Bălcescu" din București. Be
neficiind de circa 3 600 hectare, 
S.D.E. Belciugatele este unul dintre 
cei mai mari furnizori de sămînță 
selecționată, superioară genetic, mo
tiv pentru care a și primit titlul de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare". 
Fermele culturilor de cimp și horti
cole, complexele integrate zootehni- 
co-veterinare, cu aproape toate ra
sele din țară, platformele de furaje, 
silozurile, atelierul de întreținere și 
reparații ale mașinilor agricole, sălile 
de studiu, un cămin și o cantină mo
dernă — toate Împreună oferă con
dițiile necesare ca studenții să ră- 
mină aici pe toată perioada de in
struire și. sub conducerea perma
nentă a cadrelor didactice, să îmbi
ne munca productivă, învățătura și 
cercetarea științifică într-o sinteză 
de ținută universitară. . ,

Valori fi cind aceste premise Mate
riale, universitarii agronomi bucu- 
reșteni au adoptat, an de ari, măsuri 
organizatorice pentru ca practica stu
denților să întrunească atribute su
perioare. Profesorul universitar doc
tor inginer Ion Dinu, prorector al 
Institutului agronomic „N. Bălces
cu". ne-a vorbit in acest context des-

11.30 Lumea copiilor • Telefilmoteea 
de ghiozdan (color). „Kîș și două 
ghiozdane". Producție a studiou
rilor sovietice. Premieră TV. Epi
sodul 2

12.30 Viața satului (color) 
13,00 Telex
13,05 Album duminical (color)

tribuie la petrecerea cît mai folo
sitoare a timpului liber. Iar cifra de 
5,2 milioane de tineri angrenați 
anual in activitățile noastre pune și 
mai acut problema calității mijloa
celor educative, diversificării și efi
cienței sporite a canalelor de in
fluențare a tinerilor" — arăta Aurel 
Borșan, vicepreședinte al B.T.T.

O manifestare recentă, deopotrivă 
originală în premisele ei, bogată și 
complexă în structura ei, organiza
tă de Biroul 
neret. a pus 
în domeniul 
odată, a pus 
unghi pe cit 
de fertil, căile 
demers prin activitatea de turism.

de turism pentru ti- 
în evidență reușitele 

educației și, tot- 
Jn discuție, dintr-un 
de interesant pe atît 

potențării acestui

comportament (strict)
” mai 

: cea a fbrmării unor deprin- 
ca și a unor nevoi și necesi- 
superioare. a conștientizării 

mod superior de raportare la 
cultivat, profund, sensi-

de care vorbeam (a 
complexă este, ea în- 
prin telul in care a 

educativă cu testarea

Tema ei : optima valorificare a po
tențialului informativ și mai ales 
educativ al artelor vizuale in activi
tatea de propagandă turistică și, în
deosebi, în cea de modelare nu nu
mai a unui 
turistic civilizat, ci cu mult 
mult 
deri, 
tăți 
unui 
realitate : 
bil, creator, apt a se răsfrînge asu
pra întregii existențe a omului.

Manifestarea 
cărei structură 
săși, elocventă 
îmbinat oferta 
cerințelor și trebuințelor spirituale 
ale tinerilor) a durat o lună și s-a 
desfășurat în intireg județul Sucea
va. tn vechea cetate de scaun ce a 
cunoscut o dezvoltare atit de im
presionantă, la Rădăuți, la Gura 
Humorului, la Cîmpulung Moldove
nesc au fost vernisate mai multe 
expoziții de grafică, afiș, fotografie, 
proiecții de film. Printre expozanți: 
absolvenți ai I.A.T.C. — clasa ope
ratorie, sau artiști amatori recent 
afirmați în arta fotografiei (Dan 
Berlogea, O. Datculescu, Sorin Vă
duva, Nicolae Coșniceru), tineri 
plasticieni (Ion Atanasiu, Pantea 
Rareș, Alina Roșea, C. Popovici), 
studenți de la I.A.P. „Nicolae Gri
gorescu", atrași de afișul pe teme 

pre străduințele actuale depuse in 
sensul lărgirii bazei tematice a lu
crărilor practice efectuate de stu- 
denți, astl'el incit, in noul an de in- 
vățămînt 1988—1989, programele de 
practică să acopere integral aria lu
crărilor fiecărui profil. Ca, atare, 
programele de practică au fost mai 
bine diferențiate, mal bine compli
nite pe ani și pe grupe, cu norme 
riguros stabilite pentru fiecare lu
crare în parte, astfel încit fiecare 
oră de practică să stimuleze deopo
trivă activitatea de instruire, studiul 
și cercetarea științifică la fata locu
lui. în acest scop, îndrumarea ca
drelor didactice are caracter perma
nent și este astfel structurată incit 
studenții să-și poată evalua activita
tea zilnică implicit sub raportul 
eficacității economice. însuși siste
mul de verificare la fața locului a 
cunoștințelor are acum un caracter 
mai riguros, fiind conceput ca mo
ment de sinteză al întregii pregă
tiri universitare.

De altminteri, asemenea caracte
ristici ies repede în evidență dș cum 
ajungi pe terenurile stațiunii. Ast

Practica în producție 
a studenților - sinteză 

a activității universitare
fel. ziua recentei noastre anchete a 
coincis cu prima zi a perioadei de 
practică pentru 125 de studenți din 
anul al II-lea, zootehnie, grupele 
i 201—4 205. După mai puțin de patru 
ore de la sosirea lor in stațiune, 
studenții erau organizați pe echipe, 
repartizați în cirici sectoare de lucru 
(cabaline, porcine, păsări, ovine și 
taurine) și fiecare știa ce are de 
făcut (inclusiv norma zilnică) pînă m 
ultima zi a programului cu o durată 
de trei săptămmi. împreună cu ei. 
cadrele didactice Îndrumătoare, șef 
de lucrări dr. Alexandru Ștefănescu, 
asistent univ. dr. Maria Paraschives- 
cu și șef de lucrări inginer Nicolae 
Stăncioiu, adaptau pentru perioada 
următoare obiectivele programelor 
de practică la condițiile concrete din 
stațiune, stabileau o seamă de su
biecte prevăzute să fie aprofundate 
prin dezbateri la fața locului, intr-o 
viziune, pe cit posibil, interdiscipli- 
nară și aptă a fi dezvoltată in vi
itoarele lucrări de cercetare știin
țifică. Cadrele didactice prezente la 
fața locului ne-au vorbit amănunțit 
despre preocuparea ca fiecare nouă 
perioadă de practică să nu repete, pe 
cit posibil, lucrările din cele prece
dente, ci să faciliteze sporul necesar 
de cunoaștere și de îndemînare, pe 
baza căruia cursurile viitoare să 
tă fi aprofundate cu cel mai 
folos, iar proiectele de an să cîștige 
în funcționalitate printr-o mai strin- 
să legătură cu lucrările efectuate de 
studenți în fermele didactice. Dimen
siunea anticipativ» este și ea pre
zentă în organizarea fiecărei ope
rații sau lucrări actuale, fte că a- 
ceasta se desfășoară pe terenurile 
experimentale sau în sălile de dezba
tere, ca un moment preliminar ori 
de sinteză al activității practice pro- 
priu-zise. Și este firească această 
preocupare a universitarilor din mo
ment ce fiecare actual student-prae- 
ticant va fi chemat să aplice crea
tor cuceririle agrotehnicii pină spre 
deceniul al patrulea din secolul ur
mător.

Să reținem deci că raportată fiind 
la momentul de față, formula de 
practică a studenților agronomi în
fățișează o seamă de însușiri remar
cabile, cu răsfringeri favorabile asu
pra pregătirii lor universitare. Mai

15,00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19.20 Cintarea României (color) • Oma

giul țării conducătorului iubit. 
Emisiune realizată in colaborare 
cu Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste și cu Comitetul de cul
tură și educație socialistă al ju
dețului Iași

20.20 Film artistic (color). „Duminica 
cu ploaie". Producție a studiou
rilor sovietice. Premieră TV

21.40 Sub cupola circului (color)
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

politice, patriotica aau pe teme da 
turism, artă etc.

Acțiunea a culminat, în orele sim
pozionului „Imagine — comunica
re — educație" (ediția a Il-a) de la 
Cîmpulung Moldovenesc. Incepînd 
cu 30 septembrie, holul și sala 
polivalentă a modernului com
plex turistic de aici au găzduit, ală
turi de Salonul de grafică satirică 
(itinerat de Ia Costinești), de o ex
poziție de afișe turistice, de două 
expoziții foto individuale și nu
meroase simeze grăitoare pentru 
strădaniile și reușitele cercurilor 
foto ale unor cluburi de turism, pre
cum : „Aliment" din Slatina, „Mil- 
cov“ — Vrancea, „Oașul" — Saiu 
Mare, „Floare de colț" — Bistrița.

noștri se 
cu sugestiile programului 
artistic „Lira carpatină" 
de membrii acelorași 

(acțiune ce ar putea fi con- 
și ca de sine stătătoare).

„Cetățuia" — Cluj-Napoca, „Năvo
dari" — Constanța etc.

De un deosebit interes s-au bucu
rat' proiecțiile de diapozitive, pre
zentările de diason, diaiporame reali
zate de respectivele cercuri din Su
ceava, Sibiu. Vilcea, Galați, Tîrgo- 
viște, de „Bucur" diin Capitală, de 
„Călimani" — din Tg. Mureș, „Pro- 
meteu" — Curtea de Argeș, „Lu
ceafărul" — Botoșani, „Creasta co
coșului" — Baia Mare, „Petrodava" 
— Neamț, „Nemira" — Bacău șl 
altele.

In fiecare seară, această Imagine 
a preocupărilor tinerilor 
întregea 
cultural 
susținut 
cercuri 
siderată
ce includeau și numeroase propuneri 
de creație originală.

Unele dintre acestea erau com
petitive cu ofertele profesioniștilor 
(expoziția lui Cristian Lascu — 
de pildă). Altele, nu puține, tră
dau insuficientă selectare șl o- 
biectivare artistică. Imperfecțiuni 
revelatoare Insă, tocmai pentru ge
neroase tensiuni, pentru frumusețea 
aspirației și impactului dintre mun
citorul. oțelar din Tirgoviște, elevul 
din Bistrita-Năsăud sau Constanța, 
inginerul din D-robeta-Tumu Seve- 

lntii, ea întrunește un caracter mult 
mai riguros, sistematic, fără impro
vizațiile ori formalismele de odinioa
ră. însuși conținutul practicii este 
mai bogat, mai dens, iar îndrumarea 
studenților se efectuează intr-un sis
tem de adinei interferențe intre 
munca productivă, dercetare și pre
gătire de nivel universitar. Ceea ce 
nu înseamnă că nu mai este loc de 
mai bine. Cum aminteam, studenții 
vin și rămîn la practică în stațiune 
o perioadă de trei săptămini. In tot 
acest răstimp, studiul teoretic tre
buie să dubleze necontenit activita
tea productivă, intrucit barierele, 
frecvente in trecut între una și alta 
nu sint de natură să sporească pre
gătirea universitară de calitate și de 
amplă perspectivă. O asemenea ce
rință este unanim recunoscută, dar o 
bibilotecâ prevăzută cu mai mulți 
ani in urmă să fie amenajată aici, 
în stațiunea didactică experimentală 
de la Belciugatele. nu funcționează 
nici astăzi.

Pe de altă parte, nici tehnicile 
viitorului nu-și află intotdeauna aici 
locul ce li se cuvine în pregătirea 

studenților. E a- 
devărat că uni
versitarii agro-, 
nomi din Bucu
rești, ca de altfel 
și cei din întrea
ga țară, depun 
eforturi susținute 
pentru ca proce
sul de învățămint 
sâ-și afle cit mai 
multe puncte de 
sprijin in tehni
cile nucleare, in 
microscopia elec
tronică, in pedo
logia ameliorati

ve, în noile cuceriri ale geneticii, 
ale statisticii biologice ș.a.m.d. Din 
anul trecut, in planurile de invăță- 
mint au fost introduse și cursuri de 
programare. Sensul modernizării este 
clar, dar ritmul ei poate fi mult 
sporit și un pas important in aceas* *-  
tă direcție ar putea fi făcut chiar 
aici, la S.D.E. Belciugatele, unde 
introducerea mijloacelor modeme de 
calcul ar putea avea efecte remar
cabile. „Noi facem mult aici îm
preună cu studenții, experiențe și 
analize cuprinzătoare, cu un grad 
sporit de inedit și cu eficiență re
marcabilă, dar rezultatele obținute 
in fiecare caz în parte incă nu pot 
fi prelucrate lâ nivelul necesității 
— ne-a spus ing. Stelian Neacșu, 
directorul tehnic al stațiunii. Dacă, 
de pildă, ar trebui să efectuăm o 
analiză economică modernă a uni
tății noastre pe mai mulți ani, ar 
fi foarte greu tocmai pentru că 
prelucrarea datelor cotidiene nu 
dispune încă aici de o bază moder
nă de calcul, deși însușirea stațiu
nii noastre de unitate-etalon de în- 
vățămint, de cercetare și de produc
ție o reclamă insistent".

Intr-un mod asemănător se pune 
și problema participării studenților 
la mica și șnarea mecanizare. Prac
tica la S.D.E. Belciugatele Îngăduie 
în bună măsură acest lucru, datorită 
dotărilor tehnice existente aici, dar, 
pe ansamblul instruirii tuturor stu
denților agronomi din București și 
din întreaga țară, o bună ’parte din 
programele de activitate productivă 
incă se mai desfășoară la stadiul 
specific liceelor agroindustriale. Ceea 
ce contravine nu numai cunoștințe
lor însușite la cursurile specifice de 
mecanizare, ci și înseși ținutei mo
derne, prospective a tuturor disci
plinelor universitare.

Un motiv mai mult ca acțiunile de 
modernizare, de îmbunătățire a < 
miin&ii universitare să aibă in obiec
tiv nu doar un aspect ori altul, o 

• lattită sau alta, el ansamblul intregii 
activități din învățământul superior. 
Caracterul sistematic al acestuia, 
înalta lui valoare socială fac impe
rios necesare asemenea atribute.

Mihai IORDANESCU

LUNI. 17 OCTOMBRIE

20,00 Telejurnal
20,25 Știința pentru toți (color) • Lu

mea cristalelor
20,55 Localitățile țării tn strategia dez

voltării economico-sociale (color) 
• Privind din prezent viitorul

21.10 Tezaur folcloric (color)
21,35 Promoții de tineri cu înalte cu

noștințe revoluționare, cu un larg 
orizont cultural-științiflc (color). 
Reportaj

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

documentare

propagandei turistice (in

rin etc. cu arta. Căci ele exprimau, 
cum așa de frumos arată pictorul 
Ion Sălișteanu, profesor la I.A.P. 
„Nicolae Grigorescu", o dată cu 
tendința de autpexprimare, setea de 
integralitate, dorința de unitate a 
flintei.

Tot cu acest prilej au fost proiec
tate mai multe filme 
realizate de artiști profesioniști in 
vederea ... .................... ?
sens larg, adică înglobînd și pro
ducții ce actualizează memoria pă- 
mintului românesc, a arhivelor, sau 
care și-au propus fixarea unor stră
vechi obiceiuri, ori care „descriu" 
viața unor rezervații naturale etc.).

Preocupările consacrate îmbunătă
țirii demersurilor educative prin 
fructificarea artelor vizuale s-au 
putut sprijini aitit pe realitățile adu
se „sub privire", cit și pe roadele 
unul test de sociologie a artei avind 
ca punct de pornire toate manifes
tările artistice ale lunii. Preluînd 
datele culese de-a lungul lunii sep
tembrie de activiștii U.T.C. Suce
veni, de la un lot de 326 de su
biecți, muncitori, elevi ai liceelor 
industriale și teoretice, tineri inte
lectuali, Constantin Schifirneț, de 
la Centrul de cercetări pentru pro
blemele tineretului, a prezentat un 
tablou sugestiv al aprecierilor te
matice, stilistice, făcute de tineri, al 
diversității de interese și preferințe 
ce generează opțiunile lor ca și a 
propunerilor pe care le-au făcut

Puși in situația să își exprime des
chis opiniile, tinerii au făcut nu
meroase propuneri de o mare con
cretețe, a căror finalizare va duce, 
fără îndoială, la reușite și mai mari. 
Concluzia fundamentală desprinsă 
însă din simpozionul „Imagine — 
comunicare — educație" a fost aceea 
că paralel cu însușirea unor aspec
te de tehnică și măiestrie foto etc. 
esențială 
adincirea 
contact a 
leagurilor 
temporane, cu valorile culturii — ca 
o sursă sigură de elevată emoție, 
dar și de spirit critic, bun gust etc. 
Un contact ce nu vizează doar artele 
vizuale, ci și pe cele ale cuvintului, 
și muzica, și filmul, și teatrul etc.

„Din călătorii înveți mai mult de
ci t din cărți" — iată o afirmație 
adesea citată. Ea aparținea unei 
personalități a literaturii româ
nești care recepta natura intens, 
prin filtrele generoase ale dragos
tei de poezie, roman, muzică, pictu
ră etc. Este 
trebuie să 
drumeție.

rămine amplificarea și 
continuă a suprafeței de 
acestor iubitori ai me- 
țăriii și realităților ei con-

receptarea către care 
tindă orice iubitor de

Natalia STANCU
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Tovarășului KENJI MIYAMOTO
Președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Japonez

Primire la primul-ministru al guvernului

Stimate tovarășe Kenji Miyamoto,

Cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere 
îmi face o deosebită plăcere să vă adresez calde felicitări impreună cu cele 
mai bune urări de sănătate, fericire personală și succes în activitatea pe care 
o desfășurațl in fruntea Partidului Comunist Japonez.

îmi exprim, totodată, convingerea că relațiile existente între partidele 
noastre se vor dezvolta în continuare, spre binele ambelor țări și popoare, 
al triumfului cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Tovarășul Constantin Dăscălescu. 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
simbătă dimineața, pe Abdullah Te- 
nekeci. ministru de stat, președinte
le părții turce in Comisia mixtă gu
vernamentală de cooperare econo
mică dintre Republica Socialis'ă 
România și Republica Turcia, ale 
cărei lucrări s-au desfășurat la Bucu
rești.

Cu acest prilej, au fost evidenția
te bunele relații de prietenie si co
laborare statornicite între România 
și Turcia, care se dezvoltă continuu, 
in spiritul înțelegerilor si hotărîrilor 
stabilite cu prilejul dialogului româ- 
no-turc la nivel inălt.

Pornindu-se de la posibilitățile 
largi pe care le oferă economiile ce

lor două țări, a fost exprimată do
rința comună de a se acționa pentru 
dezvoltarea. în continuare, a cola
borării și cooperării economice și 
tehnico-științifice. precum si în alte 
domenii de interes comun. pentru 
lărgirea si diversificarea schimburi
lor reciproce de mărfuri in folosul 
celor două țări și popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii in Balcani, in 
Europa și în întreaga lume.

La întrevedere a participat tova
rășul Gheorghe Oprea, prim vice- 
prim-ministru al guvernului. pre
ședintele părții române în comisia 
mixtă.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Ankara și ambasadorul 
Turciei la București.

(Agerpres)

ÎNTRE ROMÂNIA SI CHINA •2

Solidaritate și colaborare,
întrajutorare și

Vizita oficiali de prietenie a tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, impreună cu tovarășa 
ELENA CEAUSESCU. în Republica Populară Chineză 
este urmărită cu viu interes de opinia publică din 
această tară, relevîndu-se cursul pozitiv al relațiilor 
româno-chineze întemeiate trainic pe stimă și respect 
reciproc, pe principiile egalității in drepturi, respec-

progres comun
tului independentei si suveranității naționale, neames
tecului in treburile interne si avantajului reciproc.

La solicitarea ziarului „Scinteia", tovarășul Zou 
Jiahua. se referă in articolul de fată la relațiile de 
colaborare economice si tehnico-științifice dintre 
România și China, precum și la perspectivele dez
voltării lor în climatul prielnic oferit de vizita inal- 
ților oaspeți români.

în perioada 10—15 octombrie, ge- 
neralul-colonel Yang Baibing. mem
bru al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Chinez, membru al 
Comisiei Militare a C.C. al Partidu
lui Comunist Chinez, șeful Direcției 
Generale Politice a Armatei Populare 
Chineze de Eliberare, a efectuat, în 
fruntea unei delegații de activiști de 
partid din Armata Populară Chine
ză de Eliberare, o vizită oficială în 
țara noastră, la invitația Consiliului 
Politic Superior al Armatei.

în timpul vizitei, oaspeții au fost 
primiți de tovarășul Ion Coman, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R. De
legația a fost primită, de asemenea, 
de general-colonel Vasile Milea,

PREZENȚE DE PRESTIGIU LA CEA DE-A XIV-A EDIȚIE A T.I.B.

solicitate în peste 100 de țări aie lumii
în standurile rezervate produse

lor românești, un loc aparte, sus- 
citind un mare interes in rindul 
specialiștilor și oamenilor de afa
ceri, al vizitatorilor, îl ocupă chi
mia și petrochimia, care cuprind 
cele mai noi realizări obținute de' 
aceste ramuri industriale, de lu
crătorii din unitățile de cercetare 
și inginerie tehnologică în dome
niu. de colectivele de oameni ai 
muncii.

Ca ramură purtătoare de pro
gres tehnic, industria chimică s-a 
aflat, mai cu seamă in ultimele 
două decenii, in atenția conducerii 
partidului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. La inițiativa și 
sub directa sa îndrumare, în 
această perioadă au fost construite 
și puse în funcțiune peste 1250 
obiective de investiții și capacități 
de producție. Acest lucru a de
terminat. comparativ cu anul 1965. 
o creștere de anroape 9 ori a uro- 
ducției industriale a acestei ramuri, 
chimia contribuind astăzi cu a- 
proape 20 la sută la realizarea 
producției Industriale-marfă a eco
nomiei naționale și cu 25 la sută 
din totalul exportului românesc, 
cvind astfel una dintre cele mat 
importante contribuții la intensifi
carea schimburilor comerciale. La 
dezvoltarea industriei chimice ro
mânești. la procesul de modernizare 
și diversificare a producției, de creș
tere a calității și competitivității 
produselor, o contribuție hotâri- 
toare și-au adus cercetarea știin
țifică și ingineria tehnologică, 
aflate sub îndrumarea de înaltă 
competență și autoritate științifică 
a tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, savant de 
largă recunoaștere internațională 
și strălucit om politic. Lucrările 
sole in domeniul polimerizării ste- 
riospecifice a izoorenului. pollme- 
rizării anionilor. elastomerilor ter- 
polimeri. catalizatorilor de polime- 
rlzare a unor compuși macro- 
moleculari, sintezelor unor plasti- 
fianți și .altele — au astăzi, pe 
plan mondial, valoare de referință, 
conferă chimiei românești un inalt 
prestigiu internațional. Mărturie 
stau, bunăoară, combinatele chi
mice realizate pe baza tehnologiilor 
și cu utilaje românești, în țara 
noastră și in alte țări.

Ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al producției, diversificarea 
nomenclatorului de fabricație, creș
terea competitivității produselor 
românești pe piața externă în ul
timele cincinale se regăsesc, in 
modul cel mai elocvent, in con
tribuția acestei ramuri la realiza
rea exportului românesc. Pe unul 
din panourile din pavilionul re
zervat chimiei se poate citi : 
„Produsele chimiei și petrochimiei 
românești sînt solicitate astăzi in 
peste 106 țări ale lumii". Iată o 
cifră sugestivă care ilustrează 
înaltul prestigiu cîștigat de sutele 
de produse românești in competi- 
ț’a cu alte produse pe piața mon
dială. Convingătoare sint în acest 
sens și alte cifre. De pildă, pon
derea unor produse chimice și 
petrochimice superior prelucrate a 
crescut an de an. astfel că. in
cnmparșție cu 1965, exportul de

si fire sintetice a crescut de 
136 ori. cel de medicamente de 65 
de ori, de hirtie de 8.9 ori, de 
anvelope de 4.6 ori, de fibre arti
ficiale de 15 ori etc.

Cu ce se prezintă și ce oferă 
partenerilor străini, la această 
nouă ediție a Tirgului internațio
nal București, cele peste 100 de 
combinate și întreprinderi chimice 
si petrochimice din țara noastră 7 
î i primul rind. o serie de produse 
alo chimiei organice și anorganice, 
cum ar fi soda calcinată, soda 
caustică, diverse săruri de sodiu, 
potasiu și bariu, alcooli, fenoli, 
amine, precum și alte produse ce 
valorifică superior unele resurse 
de materii prime interne. Sînt eta
late. de asemenea, unele produse

teatre

Cronica zilei
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
ministrul apărării naționale.

Cu prilejul acestor întilniri. au 
fost relevate tradiționalele legături 
de prietenie statornicite între Parti
dul Comunist Român si Partidul Co
munist Chinez. între popoarele ro
mân si chinez si armatele celor două 
țări care. în spiritul, înțelegerilor la 
cel mai înalt nivel, cunosc o conti
nuă dezvoltare.

Delegația chineză a efectuat 
schimburi de experiență pe proble
me ale muncii de partid, organizato

petrochimice reprezentative, care 
evidențiază dezvoltarea acestei 
ramuri bazate pe chimizarea su
perioară a gazului metan și a hi
drocarburilor rezultate din prelu
crarea integrală a țițeiului. Rețin 
atenția cauciucurile sintetice 
CAROM, unele sorturi de negru 
de fum. polimeri și mase plastice, 
din care se detașează produsele 
de marcă românească „ROPOL" și 
„ARGETENA" (polietilenă) „RO- 
SEVIL" și „OLTVIL" (policlorură 
de vinii), „ARGETER" (polistiren) 
și. ca noutăți absolute, polietilena 
amil-sodiu pentru industria ener
getică, polistirenul antișoc, polieti
lena semiconductoare, polimeri 
speciali prin a căror prelucrare se 
obțin repere de înaltă performantă 
tehnică pentru industria construc
toare de mașini și electrotehnică.

Cunoscută ca mare exportatoare

OPINII ALE UNOR OAMENI DE AFACERI DE PESTE HOTARE 
DESPRE CHIMIA ROMANEASCĂ

EDUARD SKUBAL. reprezentant 
al firmei „Chemapol" — R. S. Ce
hoslovacă : ..Cunoaștem bine pro
gresele obținute de industria Chi
mică si petrochimică românească, 
atit prin participările noastre la 
Tirgul international București 
— unde sintem nelipsit! incepînd 
de la prima sa ediție — cit si prin 
prezentele României la Tirgul in
ternational al chimiei ..Incheba", 
organizat anual la Bratislava, 
Aceste manifestări contribuie ne
mijlocit la mai buna cunoaștere a 
potențialului de producție din 
România si Cehoslovacia, oferă un 
prilej excelent pentru lărgirea 
schimburilor. Preocupați să valori
ficăm pe un plan superior înaltul 
nivel competitiv al produselor si 
industriei chimice românești si al 
celor din tara noastră. în prezent 
sint în derulare diverse convenții 
de specializare între unitățile pro
ductive din țările noastre. La 
T1B — ’88. un mare interes pentru 
noi prezintă medicamentele de uz 
uman și veterinar produse in 
România. Specialiștii chimiști din 
Cehoslovacia prezenți la tirg stu
diază cu mare interes bogata ofertă 
prezentată de tara dumneavoastră.

Fair Lady — 10,30; Logodnicul din 
lună — 18
S Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mftgureanu, 14 75 46) : 
Gln-Rummy — 10,30; Nelnsemnațli 
—18; (sala Grădina Icoanei, 11 95 44): 
Dimineață pierdută — 10,30; Clinele 
grădinarului — 18
• Teatrul Mic (14 70 81): „Cotidiene*  
cu Nicu Alifantis — 17; 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Cînd comedia era rege — 18

© Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Harap Alb — 10; Bădăranii 
—• 18: (sala Amfiteatru) : Campionul
— 10; Torquato Tasso — 18: (sala 
Atelier) : Cartea lui loviță — 10; Act 
Venetian — 13
O Filarmonica „George fînescu44 
(15 68 75, sala Studio) : Duo „Clasic*. 
Leonardo Moldoveanu — flaut, Octa
vio Bac’ea — lăută, chitară — 17
O Opera Română (13 18 57) : Cosette
— 11; Rigoletto — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : My

9 Teatrul „Nottara*  (59 31 03, sala 
Magheru) : Necazurile unui îndră
gostit — 18; (sala Studio) : Acești 
îngeri triști — 10; Craii de Curtea 
veche — 18,30
• Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Iarna cînd au murit cangu

rice si politico-educative la Consi
liul Politic Superior al Armatei, cu 
o delegație condusă de general-loco- 
tenent Ilie Ceausescu, adjunct al 
ministrului apărării naționale și 
secretar al Consiliului Politic Supe
rior al Armatei, precum si la unele 
organe de partid din comandamente, 
unităti si instituții militare de în- 
vătămint. De asemenea. oaspeții 
chinezi au avut convorbiri la Comi
tetul județean Argeș al P.C.R. și au 
vizitat obiective social-economice si 
turistice.

★
în perioada 10—15 octombrie, la 

de îngrășăminte chimice, Româ
nia este prezentă la această ediție 
cu o serie de sortimente cum sînt : 
uree, azotat de sodiu, azotat de 
amoniu, nitrocalcar. superfosfați, 
îngrășăminte complexe NPK. una
nim apreciate. Chimia de mic to
naj și cu grad înalt de prelucrare, 
— lacurile, vopselele, grundurile, 
emailurile, coloranti etc. — este 
de asemenea prezentă in oferta 
românească de export, cunoscută 
fiind calitatea și competitivitatea 
acestor produse pe piața inter
națională.

Nelipsită, ca si la celelalte ediții 
ale tirgului. este industria de me
dicamente. bine cunoscută peste ho
tare prin realizările spectaculoase 
obținute si care asigură un nomen
clator de produse corespunzător 
cerințelor terapeuticii moderne. 
Intr-un stand alăturat. încercînd să 

iar tratativele pe care le-am si În
ceput vor determina cu siguranță 
o lărgire a schimburilor reciproce 
și a cooperării în producție".

PAUL WENTHOLT, director al 
firmei International Commodifies 
Export Corporation — S.U.A. : 
„Sîntem una dintre cele mai mari 
societăți de comerț din domeniul 
îngrășămintelor chimice, materiale
lor plastice, fibrelor si firelor chi
mice, anvelopelor, solventilor etc. 
în urmă cu 8 ani. firma I.C.E.C. 
a înființat împreună cu întreprin
derile românești din ramura chi
miei societatea mixtă — AMRO- 
CHEM. care a reușit în scurt timp 
să se impună pe piața americană. 
Succesul a fost garantat de calita
tea si diversitatea produselor chi
mice si petrochimice românești, de 
operativitatea onorării contractelor. 
Un domeniu de perspectivă pentru 
AMROCHEM îl constituie activita
tea de cooperare oe terte piețe, 
firma I.C.E.C. avind birouri de co
mercializare în peste 50 de țări de 
pe toate continentele. Cu prilejul 
acestei ediții a tirgului — Ia care 
participăm de 8 ani consecutiv — 
dorim să realizăm cu partenerii

rii — 11; Discuție fără martori — 18; 
(sala Ciulești) : Cocoșelul neascultă
tor — 11; Așteptam pe altcineva 
— 18
O Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Varietăți 
pe portativ — 19
9 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română*  (13 13 00) : Micuța Dorothy
— 11; Cîntă, ciocîrlie ! — 18
9 Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Prof. dr. Omu — 18
© Teatrul „ion Creangă*  (50 26 55) : 
Turandot — 10.30
O Teatrul „Țăndărică0 (15 23 77, sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade
— 11; (sala Cosmonauților, 11 12 04): 
Anotimpurile mînzului — 11,30
• Circul București (10 41 95) : Mara
tonul circului — 10; 15,30; 19 

București s-au desfășurat lucrările 
celei de-a XX-a sesiuni a Confe
rinței conducătorilor serviciilor me
teorologice si hidrometeorologice din 
țări socialiste organizată de Consi
liul Național al Apelor — Institutul 
de meteorologie și hidrologie.

în cadrul conferinței — la care au 
participat delegați din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, Cuba, 
R. D. Germană, Mongolia, Polonia, 
Ungaria. U.R.S.S.. Vietnam și Româ
nia — au fost discutate probleme 
privind lărgirea schimbului operativ 
de date și informații din meteorolo
gie și hidrologie, precum și extinde
rea colaborării științifice în aceste 
domenii.

satisfacă cele mai rafinate gusturi, 
produsele cosmetice si de parfume
rie se evidențiază prin varietatea, 
calitatea și modul de prezentare. 
Bogat reprezentate sînt standurile 
destinate produselor din hîrtii. car
toane și confecții din acestea, pre
cum și din materiale plastice si din 
cauciuc.

Sînt doar cîteva aspecte ce ilus
trează oferta românească din do
meniile chimiei și petrochimiei. 
Imaginea pe care aceste ramuri di
namice. de prim-rang ale industriei 
românești o oferă partenerilor de 
alaceri străini, ca si publicului larg 
reflectă capacitatea României de a 
participa la diviziunea internațio
nală a muncii. Ia schimbul mondial 
de valori, la promovarea colaboră
rii reciproc avantajoase, cu toate 
statele lumii, indiferent de orin- 
duirea lor socială.

români o lărgire a schimburilor 
printr-un Contract de lungă du
rată".

SATSUO YAMAMOTO — repre
zentant al firmei „Sumitomo" — 
Japonia : ..Sîntem parteneri de 
afaceri, ai României de aproape 20 
de ani și am ajuns la un volum al 
schimburilor comerciale foarte ri
dicat. Anul acesta ele s-au situat 
la circa 20 milioane dolari. în fie
care an. la fiecare ediție a Tirgului 
international București, vizitez cu 
precădere standurile chimiei româ
nești. în acest an. constat cu plă
cere că există o gamă mai largă 
de produse, de calitate superioară 
și foarte frumos prezentate. Aceas- 
sta înseamnă că România are dis
ponibilități mari, o ofertă în con
tinuă creștere. Cum am mai spus, 
avem relații comerciale devenite 
acum tradiționale si sint satisfăcut 
de înțelegerile la care am ajuns în 
prezent cu firmele românești „Chi
mica" și ..Danubiana". Sper că le 
vom adinei si mai mult, atît în 
ceea ce privește importul, cit si 
exportul, in folosul ambelor părți".

Grupaj realizat de
Vlaicu RADU

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 16 octombrie, ora 20 — 19 
octombrie, ora 20. în țară î Vremea 
va fi predominant frumoasă, dar rece 
noaptea și dimineața. Cerul va fi va
riabil, cu înnorări trecătoare spre 
mijlocul intervalului, cînd, Izolat, se 
vor semnala precipitații slabe sub for
mă de burniță și ploaie. Vîntul va 
prezenta unele Intensificări In regiu
nile estice șl sud-estice cu viteze pînă 
la 50—60 kilometri pe oră. Tempera-

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, se afla 
în vizită in țara noastră. Acest 
mare eveniment înscrie o nouă și 
importantă pagină in cronica rela
țiilor de prietenie și colaborare 
dintre China și România. Totodată, 
la Beijing are loc sesiunea a 9-a a 
Comisiei interguvernamentale chi- 
no-române de colaborare economi
că și tehnico-științifică.

între China și România există 
relații statornice și îndelungate de 
prietenie.

După stabilirea relațiilor diplo
matice la nivel de ambasadă la 
5 octombrie 1949, prin grija șl a- 
tenția conducătorilor celor două 
țări, bunele relații s-au bucurat de 
o dezvoltare excelentă și continuă. 
România a promovat permanent 
relații prietenești cu Republica 
Populară Chineză, și-a adus con
tribuția la recunoașterea locului 
legitim al Republicii Populare 
Chineze la O.N.U. și în alte orga
nizații internaționale. în viața 
internațională, China și Româ
nia, ambele guverne, partide și 
popoare se sprijină reciproc și per
manent. în relațiile bilaterale, par
tidele și țările noastre întrețin 
trainice relații de prietenie, cola
borare. pe baza principiilor res
pectului reciproc și neamestecului 
în treburile interne.

Bunele relații politice dintre cele 
două țări au impulsionat dezvolta
rea continuă a relațiilor comer
ciale. în cei peste 30 de ani, rela
țiile comerciale dintre cele două 
țări au cunoscut o creștere remar
cabilă. în anul 1985 a fost semnat 
un .acord comercial de lungă dura
tă pe cinci ani.

Schimburile comerciale bilaterale 
au cunoscut o diversificare trep
tată, astfel că, pe baza acordului 
comercial, s-au mai adăugat schim
buri comerciale in devize libere, 
barter și comerț în compensație.

Concomitent cu dezvoltarea rela
țiilor comerciale, s-a lărgit con
tinuu cooperarea economică și teh
nică. începind cu anul 1970. guver
nele ambelor tari au încheiat o

FOTBAL. • Sîmbătă, la Brașov, 
lotul reprezentativ de fotbal al tării 
noastre a susținut un meci de veri
ficare în compania formației F.C.M. 
Brașov. Selecționabilii au cîștigat cu 
scorul de 4—0 (0—0) prin golurile 
marcate de Vaișcovici (2), Lăcătuș și 
Săndoi. Reprezentativa a început 
jocul in următoarea alcătuire : Lung, 
Rednic, Andone, Belodedici. Ungu- 
reanu, Mateuț, Sabău, G. Popescu, 
Hâgî. Lăcătuș, Cămătaru. Au mai ju
cat Nitu, Klein, Rotariu, Vaișcovici 
și Săndoi. Așa cum se cunoaște, 
miercuri, 19 octombrie, echipa Româ
niei va întîlni la Sofia selecționata 
Bulgariei într-o partidă contînd 
pentru preliminariile campionatului 
mondial. • La Shkodra (Alba
nia). în meci contînd pentru pre
liminariile campionatului european 
de fotbal rezervat echipelor de ju
niori (jucători pînă la 18 ani), se
lecționata Albaniei a întrecut, cu 
scorul de 4—0, formația Elveției. Din 
aceeași grupă mai fac parte echipe
le Italiei și Irlandei de Nord.

Specialiștii despre consecințele fumatului
Bolile cronice ale aparatului respi

rator, cum sînt bronșita cronică, 
bronhopneumopatia cronică obstruc
tive, emfizemul pulmonar, astmul 
bronșic ș.a., prin larga lor răspindire 
și influența pe care o au asupra 
întregului organism, captează atenția 
specialiștilor. In cadrul sesiunii 
anuale a Academiei de Științe Me
dicale, desfășurată recent la Bucu
rești, avind ca tematică prevenirea 
bolilor respiratorii cronice, specia
liști din cercetare, lnvățămintul su
perior și unităti medicale din întrea
ga tară au prezentat numeroase re
zultate privind acest domeniu de 
larg interes pentru sănătatea popu
lației.

Una din concluziile cele mai im
portante ala sesiunii a fost că la ori
ginea bolilor cronice ale aparatului 
respirator se află fumatul, că pre
venirea bronșitei cronice simple și a 
celei obstructive (cu emfizem), a 
cancerului bronhopulmonar și a al
tor pneumopatii este posibilă prin 
abandonarea fumatului.

Potrivit datelor Organizației Mon
diale a Sănătății, aproximativ ju
mătate din populația globului este 
înrobită acestui obicei dăunător, fu
matul, și se cunoaște că anual el 
provoacă 2,5 milioane decese, din 
care mai mult de jumătate sint da
torate cancerului bronhopulmonar 
și bronhopneumopatiilor obstructive 
cronice.

Așa cum arăta prof. dr. Con
stantin Arseni, președintele Aca
demiei de Științe Medicale, dată 
fiind larga răspindire a bolilor res
piratorii cronice, cercetarea științifi
că fundamentală a acordat o atenție 
deosebită studierii cauzelor și me
canismelor complexe fiziologice și 
patofizlologice ale acestora. Cercetă
rile aplicative, la rîndul lor. au con
tribuit la determinarea căilor și a 
mijloacelor celor mai eficiente de pre
venire și combatere a bolilor pulmo
nare cronice. Astfel, studii, cercetări 
științifice și diferite acțiuni inițiate

turtle minime vor fl cuprinse Intre 
minus 2 șl 8 grade, mal coborlte In 
depresiunile lntramontane, dar mai ri
dicate ușor tn sud-vest, iar cele ma
xime, în general, intre 14 șl 21 de 
grade, se va produce brumă, local, In 
regiunile centrale și de est, ptecum și 
in Subcarpatli Meridionali, Iar în res
tul teritoriului, cu totul Izolat, dimi
neața, pe alocuri, se va semnala cea
tă. In București : Vremea va fi pre
dominant frumoasă, dar rece noaptea 
și dimineața. Cerul va fi variabil. 
Condiții reduse de ploaie spre mijlo
cul intervalului. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fl cuprinse Intre zero și 3 
grade, maximele Intre 17—21 de grade. 
Dimineața, condiții de brumă șl de 
ceață slabă.

ZOU JIAHUA, 
consilier de stat, ministrul 

construcțiilor de mașini 
și electronicii, președintele 
părții chineze în Comisia 

mixtă de colaborare 
economică și tehnico- 

științifică

serie de acorduri de cooperare eco
nomică și tehnică. După 1978. am
bele părți și-au furnizat reciproc 
echipamente complexe în cadrul 
obiectivelor de cooperare tehnică 
și în producție. In aceeași perioadă, 
a fost creată Comisia guvernamen
tală chino-română de colaborare e- 
conomică și tehnico-științifică la 
nivel de vîceprim-ministru. fapt 
care a ridicat pe o nouă treaptă 
colaborarea bilaterală. Pînă în pre
zent. cooperarea bilaterală a atins 
o anume amploare; cuprinzind nu
meroase domenii, precum resursele 
energetice, transporturile, construc
țiile de mașini, metalurgia, chimia, 
industria ușoară, agricultura etc. 
Cooperarea tehnică și în producție 
a devenit astfel o latură importan
tă în cadrul relațiilor economice 
bilaterale.

Industria constructoare de ma
șini și cea electronică reprezintă 
un domeniu important al cooperă
rii, care s-a extins cuprinzind ra
muri, precum cele ale strungurilor, 
echipamentelor energetice, autotu
risme, aparatură de măsură și 
control, echipamente electronice, 
nave și utilaje complexe. Pe mă
sura dezvoltării economiilor națio
nale, dimensiunea, conținutul și 
formele de cooperare se vor lărgi 
continuu.

Din 1978, de cînd în țara noastră 
se aplică politica de reformă șl 
deschidere spre exterior, s-au ob
ținut succese remarcabile în dez
voltarea economiei' chineze. în 
prezent, țara noastră se află în 
etapa de adîncire, pe toate planu
rile, a reformei.

Recent, la cea de-a III-a Plenară

CĂLĂRIE. La baza hipică din Si
biu au început campionatele repu
blicane de călărie. în prima probă, 
categoria ușoară, pe locul întîi s-a 
clasat Răzvan Bozan (C.S.M. Sibiu), 

INFORMAȚII SPORTIVE

urmat de Ion Ciobanu (ISTVIN 
Timiș) și Leonte Grădinaru (Voința 
Piatra Neamț). La categoria mijlo
cie a cîștigat Radu Ilioi (Steaua 
București).

ȘAH. • în runda a 9-a a tur
neului international de șah pentru 
„Cupa mondială", oe se desfășoară 
la Reykjavik, in partida centrală 
campionul lumii Gări Kasparov a 
remizat cu Mihail Tal, egalitatea 
fiind consemnată șl în partidele 
Sokolov — Korcinoi, Petursson — Iu- 
supov, Timman — Riblî ; Spasski — 

de specialiști din cadrul Institutului 
de ftiziologie, Institutului de medi
cină internă, Institutului de igienă și 
sănătate publică, de la catedrele și 
clinicile din București și celelalte 
centre universitare din țară oferă 
o serie de cunoștințe, de rezultate și 
concluzii menite să contribuie la pre
venirea bolilor respiratorii cronice.

Dintre factorii de risc care influen
țează nemijlocit starea de sănătate 
pulmonară, cel mai important și cel 
mai bine explorat este fumatul — 
cauza a circa 90 la sută din cance- 
rele pulmonare și 75 la sută din bo
lile bronhopulmonare obstructive 
cronice și în procente mai reduse a 
deceselor provocate de alte afec
țiuni pulmonare și extrapulmonare.

Studii epidemiologice efectuate de 
specialiști din cadrul Institutului de

OMUL Șl
VIAȚA RAȚIONALĂ

ftiziologie, utilizînd metoda chestio
narului standardizat și teste spiro- 
grafice pe populație din mediul ur
ban, rural și industrial, au relevat o 
frecvență mai mare a bronșitei cro
nice. cit și a formei ei obstructive 
la fumători in comparație cu nefu
mătorii și mai ridicată în mediul ur
ban decît în cel rural.

Se pare că niciodată nu este prea 
tîrziu sau fără efect pentru a renun
ța la fumat. Astfel, s-a constatat că 
încetarea fumatului la 45 ani de 
către persoane susceptibile a face o 
boală pulmonară obstructivă cronică 
asigură prelungirea perioadei de 
funcționalitate pulmonară pînă la 75 
de ani și peste. în cele mai multe 
cazuri, sistarea fumatului la 65 ani 
prelungește viața cu circa 4—5 ani 
față de cei care au continuat să 
fumeze.

Specialiștii apreciază că renunța
rea la fumat este singura modalitate 
de prevenire a bolilor cronice ale 
aparatului respirator, impreună (aso
ciată) cu adoptarea unui mod de via
tă sănătos, care include abținerea de 
la consumul de alcool, combaterea 
alimentației excesive și a sedentaris
mului. Ofensiva împotriva fumatului 
a început încă de acum 2—3 decenii 
in diferite țări și la noi, cu preocu
parea generală de a face cunoscute 
în continuare datele noi cu privire 
la efectele nocive ale țigării.

Așa cum se arăta în cadrul sesiu
nii Academiei de Științe Medicale, 
la noi în țară conducerea de partid 
și de stat a dat o orientare fermă 
și sănătoasă propagandei sanitare și 
măsurilor pentru o viață rațională 

a celui de-al XIII-lea Comitet 
Central al Partidului Comunist 
Chinez s-a hotărit să se creeze 
condiții avantajoase pentru a- 
profundarea reformei in scopul 
garantării unei dezvoltări economi
ce stabile și de lungă durată. Por
nind de la premisele orientării ge
nerale ale reformei și deschiderii 
spre lume, s-a stabilit ca in urmă
torii doi ani să se optimizeze am
bianța economică și să se pună la 
punct ordinea economică, să se 
depășească fenomenul de „supra
încălzire" a economiei, să se re
ducă ritmul actual, prea ridicat de 
dezvoltare economică, să se acor
de atenție reorganizării structurii 
producției de marfă. Se vor dez
volta cu prioritate domeniile de 
bază ale economiei : resurse ener
getice, transporturi, telecomunica
ții, agricultură, materii prime. în 
vederea accelerării procesului as
cendent al edificării celor patru 
modernizări, politica pe termen 
lung cu privire la economia națio
nală preconizează aplicarea in con
tinuare a politicii de deschidere 
spre exterior, de întărire a colabo
rării pe plan internațional.

Vizita pe care o efectuează 
tovarășul Nicolae Ceausescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, coincide — așa 
cum am arătat — cu desfășu
rarea lucrărilor sesiunii a 9-a 
a Comisiei guvernamentale chino- 
române de colaborare economică 
și tehnico-științifică. Acest fapt va 
impulsiona și mai puternic colabo
rarea economică si tehnico-știinti- 
fică dintre China și România.

China si România unite și la 
bine si la rău. au înaintat umăr la 
umăr si au creat o bună bază de 
colaborare. Ne exprimăm dorința 
să întărim schimburile reciproce, 
colaborarea, solidaritatea. întraju
torarea pentru progresul comun, 
pentru a deschide noi și largi per
spective ale colaborării.

Urez mult succes vizitei 
întreprinse de președintele 
Nicolae Ceaușescu în China !

Urez o dezvoltare impetuoasă a 
colaborării economice si tehnico- 
științifice dintre China si România!

Hjartarson, Beliavski — Portisch. în 
clasament conduce Tal (cu 6 punc
te). Kasparov se află pe locul 8 (cu 
5 puncte), o în turneul de șah „Me
morialul Victor Ciocîltea", ce se des
fășoară în sala clubului I.T.B. (str. 
Lipscani 21). după 4 runde se men
ține lider tînărul maestru Decebal 
Vlad. cu 3,5 puncte, urmat de Ovi- 
diu Nicolau cu 3 puncte.

PATINAJ ARTISTIC. Proba mas- 
culină din cadrul Campionatelor in
ternaționale de patinaj artistic ale 
României, desfășurate pe patinoarul 
artificial din Miercurea-Ciuc, a re
venit concurentului român Zoltan 
Kerekeș, urmat de coechipierii săi 
Cornel Gheorghe și Luis Taifas, po
lonezul Robert Grzegorzik și alți doi 
sportivi români, M. Prisăcaru și F, 
Sinitean. La feminin a terminat în
vingătoare Lucia Vankova (Ceho
slovacia), urmată de Codruța Moi- 
seanu (România), Katarina Krzesko- 
wiac (Polonia), două concurente ro
mânce. Raluca Duda și Beatrice 
Korceacovschi, Silvia Nemeth (Un- 
•garia) etc.

lipsită de orice noxe, în mod special 
de noxele fumatului și ale alcoolului.

Rezultatele cercetării, sublinia 
prof. dr. Emil Măgureanu, secre
tar științific al Academiei de 
Științe Medicale, sînt de natură să 
fundamenteze metode și mijloace de 
acțiune pentru prevenirea și com
baterea bolilor respiratorii cronice, 
contribuind la o cunoaștere mai 
aprofundată a mecanismelor de ac
țiune a diferiților factori nocivi din 
mediu asupra sănătății pulmonare. 
S-au înregistrat, de asemenea, pro
grese în cunoașterea proceselor de 
îmbolnăvire și a celor de apărare 
ale aparatului respirator. Descoperi
rea precoce, prin teste speciale a 
sensibilității individuale față de di
ferite afecțiuni cronice ale aparatului 
respirator și tratarea bolii înainte de 
instalarea deficitelor funcționale ire
versibile vor contribui fără îndoială 
la o mai atentă supraveghere a stării 
de sănătate a populației. Rezultate 
în adevăr bune se vor obține însă 
numai cu participarea celui intere
sat direct să își păstreze sănătatea 
renuntînd în primul rînd la fumat.

Metoda „eroică" de sistare bruscă 
a fumatului, voința fermă de a re
nunța la țigară este calea cea mai 
sigură, mai ales cind hotărîrea este 
susținută și de cunoașterea consecin
țelor, a pericolului tabagismuiui pen
tru sănătate sau chiar pentru viată. 
Medicul poate avea un rol activ, 
sprijinind fumătorul să ia la timp 
hotărîrea salvatoare și de a-1 susține 
pe parcurs pentru a nu relua prac
tica fumatului. Abandonînd el însuși 
fumatul, medicul trebuie să fie un 
exemplu convingător, ca de altfel și 
părinții, profesorii, educatorii, in care 
tinerii își găsesc modele de urmat.

Prevenirea bolilor respiratorii cro
nice prin combaterea poluării me
diului s-a aflat, de asemenea, în 
atenția specialiștilor din cercetare și 
rețeaua sanitară. Au fost prezentate 
metode și măsuri noi pentru cunoaș
terea concentrațiilor diferitelor sub
stanțe aflate în mediul înconjurător 
in vederea supravegherii calității ae
rului, a atmosferei. Astmul bronșic, 
depistarea alergenilor sînt, de ase
menea, teme de interes științific și 
practic. Cercetări fundamentale și 
aplicative efectuate la Clinica de 
alergologie din București șl Ia Insti
tutul „Dr. I. Cantacuzino" au de
monstrat rolul factorilor genetici, ca 
și al celor din mediul Înconjurător 
în declanșarea, întreținerea sau agra
varea astmului bronșic.

Dintre numeroasele recomandări 
prezentate, recomandări fundamen
tate științific prin studii și cercetări 
aprofundate, este de reținut legă
tura directă care există intre fumat 
și bolile respiratorii cronice, subll- 
niindu-se posibilitatea prevenirii a- 
cestora prin renunțarea la fumat.

Elena MANTU



România, președintele Nicolae Ceaușescu
DEZARMAREA - NĂZUINȚA

TUTUROR POPOARELOR

acționează neobosit pentru edificureu Pentru transformarea Mediteranei 
într-o zonă denuclearizată

împotriva rasismului 

și discriminării rasiale 
Lucrările Comitetului 

pentru problemele sociale, 
umanitare ți culturale 
al Adunării Generale 

a O.N.U.

unei lumi u păcii și colaborării99

Relatări, comentarii, aprecieri ale mijloacelor de informare de peste hotare
Vizita oficială de prietenie pe care o efectuează tovarășul 

Nicolae Ceaușescu,. secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Republica Populară Chineză este oglindită pe 
larg de presa și radioteleviziunea chineze, precum și de mijloace de 
informare în masă din alte țări, care o apreciază drept o nouă și 
elocventă mărturie a relațiilor trainice de prietenie și colaborare 
dintre cele dauă partide, țări și popoare, eveniment de o deosebită 
însemnătate în istoria raporturilor de conlucrare Bilaterală.

Sint puse în erideșrță și cu acest prilej inițiativele României so
cialiste, ale președintelui ei pentru soluționarea marilor probleme ale 
omenirii, pentru edificarea unei lumi a păcii și colaborării.

Presa de peste hotare continuă să publice, de asemenea, arti
cole ce prezintă marile realizări ale poporului român abținute în anii 
socialismului, cu precădere în perioada de' la Congresul al IX-lea al 
P.C.R., activitatea depusă în diferite domenii de oamenii muncii din 
patria noastră pentru înălțarea ei pe noi trepte ale progresului și 
civilizației.

Un eveniment de insemnătate deosebită 
pentru dezvoltarea tradiționalelor raporturi 

prietenești româno-chineze
întreaga presfi centrală, postu

rile de radio si televiziune din 
R.P. Chineză se fac ecoul căldurii 
cu care au fost rntîmpinati înaltii 
soli ai poporului român pe pămin- 
tul Chinei.

Marele cotidian chinez „RENMIN 
RIBAO". intr-un salut de bun venit, 
publicat împreună cu portretul to
varășului Nicolae Ceausescu, redă 
date și momerțte din viata si acti
vitatea revoluționară ale condu
cătorului partidului si statului nos
tru. pe care il prezintă ca pe un 
vechi și stimat prieten apropiat 
al poporului chinez. Sint reflec
tate. totodată, marile realizări pe 
care, sub conducerea sa încercată, 
poporul român le-a dobindit pe 
calea construirii socialismului. Se 
evocă faptul că actualii vizită — 
care continuă intilnirile ce au avut 
loc in ultimii ani. între conducă
torii celor două partide si țări, la 
Beijing si București — are semni
ficația unui eveniment major in 
cronica relațiilor dintre, cele două 
state socialiste, eveniment ce. va 
conferi dimensiuni si mai largi, 
un conținut mai bogat multila
teralei conlucrări dintre China si 
România.

Sub titlul „Viață îndelungată 
prieteniei chtno-rotnăne", ..Ren-' 
min Ribao" subliniază^ în'tr-un alt 
articol, faptul că .intre cele două 
tari și popoare s-au statornicit 
relații, strînse de colaborare si 
prietenie atit în cursul luptei re
voluționare îndelungate, cit si în 
activitatea de construire a noii 
societăți socialiste. Mentionindu-se 
apoi faptul că in sfera economică, 
pe baza principiilor egalității si 
avantajului reciproc, comerțul in
tre cele două țări a 
puternică dezvoltare, se 
țiază. totodată, liniile de colabo
rare intr-un domeniu atit de im
portant cum este cel tehnico-ștl- 
ințific : introducerea tehnicii noi. 
conlucrarea pentru utilizarea in 
comun a cuceririlor tehnico-stiin- 
țifice in agricultură. în zootehnie, 
in folosirea resurselor energetice, 
in chimie și electronică.

Referindu-se la Intilnirile frec
vente la nivelul cel mai inalt 
tre conducătorii de partid si 
stat ai celor două țări, marele 
tidian chinez evidențiază că 
ceasta demonstrează că relațiile 
dintre partidele și țările noastre sînt 
relații deosebit de bune, cărora ac
tuala vizită a inaltilor soli le va 
da un nou impuls. ,

O atenție deosebită acordă presa 
chineză primelor momente ale vi
zitei, în special ' ....................
președintele 
împreună cu 
Ceaușescu, și președintele 
Shangkun. în timpul convorbirilor 
— se subliniază — cei doi șefi de 
stat au apreciat că actuala vizită, 
precum și dialogul la nivel înalt 
româno-chinez vor avea*  o contri
buție de primă insemnătate pentru 
ansamblul relațiilor dintre parti
dele, țările și popoarele noastre.

Se relevă că. la dineul oficial, 
oferit in onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si a tovarășei 
Elena Ceaușescu. de către tovară
șul Yang Shangkun. cei doi condu
cători au făcut. în toasturile lor.

cunoscut o 
eviden-

în
de 

co- 
a-

întilnirii dintre 
Nicolae Ceausescu, 
tovarășa Elena 

Yang

ample referiri la stadiul si per
spectiva raporturilor româno-chi- 
neze. la poziția celor două țări fată 
de principalele probleme ale lumii 
contemporane. la conlucrarea 
României si Chinei Pe arena mon
dială in vederea soluționării de
mocratice a problemelor majore ale 
lumii de astăzi.
în toastul său — menționează 

„Renmin Ribao" — președintele 
Yang Shangkun a dat o înaltă a- 
preciere succeselor obținute de 
poporul român în opera de con
struire a socialismului, sub con
ducerea partidului său comu
nist. in , frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Subliniind 
apoi necesitatea instaurării unei 
noi ordini politice și economice in
ternaționale. care impune renun
țarea la politica de forță si.de bloc, 
așezarea relațiilor interstatale pe 
baza principiilor coexistentei paș
nice. șeful statului chinez a dat o 
înaltă apreciere politicii 
independente, de sine 

.de pace și colaborare.
’ neabătut de România.

In toastul său — relevă
— tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că relațiile de prietenie 
și colaborare dintre România și 
China sint fundamentate pe prin
cipiile nobile ale socialismului, ale 
egalității depline in drepturi, res
pectării independentei și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne. ' avantajului re- 

care au rezistat la 
și s-au dezvoltat

al muncitorilor. România — se 
subliniază — a cunoscut o dezvol
tare impresionantă in toate dome
niile. Mergînd pe linia păstrării 
tradiției si a modernizării. în anul 
2000 România va deveni o țară pu
ternic dezvoltată, cu o știință și o 
tehnică avansate și va obține con
tinuu succese remarcabile.

De asemenea, presa chineză a 
reflectat apariția în limba chine
ză a celor cinci volume din ciclul 
„Ceaușescu — Opere alese", iar in 
limba română — a operelor to
varășului Deng Xiaoping.

POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE CHINEZE au rela
tat pe larg momentele de început 
ale vizitei. Imaginile prezentate la 
televiziunea din Beijing au redat 
aleasa primire ce a fost rezervată 
înalților soli români. S-a relevat 
semnificația majoră, atit in planul 
relațiilor bilaterale, cit si pe arena 
mondială, a noului dialog la nivel 
inalt româno-chinez.

Referindu-se la interviul acordat 
de președintele Nicolae > Ceaușescu 
agenției CHINA NOUA, agenția 
egipteană MENA redă aprecierea' 
că, în pofida realizării anumitor 
pași în direcția soluționării unor 
probleme, se poate aprecia că in 
situația internațională nu s-a pro
dus încă 
nu s-a 
clară în 
politicii de forță și de amenințare 
cu forța, a renunțării la calea mi-

o schimbare 
imprimat o 

direcția

radicală, 
tendință 

eliminării

litară în soluționarea diferitelor 
probleme ale lumii contemporane.

Se arată, apoi, că șeful statului 
român a exprimat necesitatea in
tensificării eforturilor tuturor țări
lor lumii, ale forțelor progresiste, 
antiimperialiste, ale popoarelor 
pentru a determina o schimbare 
radicală a cursului evenimentelor, 
pentru a impune trecerea la noi 
acorduri de dezarmare, pentru eli
minarea totală a armelor nucleare 
și, totodată, pentru încetarea expe
riențelor cu arma nucleară, renun
țarea la așa-zisul „război al stele
lor" și trecerea la reducerea arme
lor , convenționale, la. eliminarea 
armelor chimice și a altor arme de 
distrugere in masă.

De asemenea, agenția egipteană 
accentuează necesitatea de a se în
treprinde noi acțiuni pentru solu
ționarea problemelor litigioase din 
diferite zone ale lumii numai și 
numai prin tratative, ceea ce — 
așa cum sublinia președintele 
României — este valabil pentru O- 
rientul Mijlociu, pentru Indochina 
și pentru alte zone ale lumii.

MENA reflectă și consideren
tul exprimat de președintele 
Nicolae Ceaușescu privind necesi
tatea de a se acționa cu toată ho- 
tărîrea pentru soluționarea pro
blemelor subdezvoltării — inclusiv 
a problemei datoriilor externe, 
deosebit de mari, ale țărilor in 
curs de dezvoltare —, pentru o 
nouă ordine economică internațio
nală.

ROMA 15 (Agerpres). — La Reggio 
Calabria au început lucrările unei 
conferințe internaționale consacrate 
examinării posibilităților transfor
mării Mediteranei într-o zonă denu- 
clearizată.

Vor fi prezentate patru rapoarte 
asupra situației politice și strategi
ce din Mediterana. în context, docu
mentele atrag atenția asupra perico
lului, pentru pacea internațională pe 
care îl reprezintă armele nucleare 
amplasate in regiune.

NICOSIA 15 (Agerpres). — în pri-

măvara anului viitor, în Cipru se va 
desfășura o conferință interparla
mentară cu participarea statelor ’ 
mediteraneene, care să dezbată ideea 
retragerii navelor și a prezenței mi
litare străine in această zonă.

După cum subliniază agenția 
C.N.A.. propunerea. lansată de 
parlamentul cipriot, a fost îmbrăți
șată de un număr tot mai mare de 
state din zonă, ca o mărturie a do
rinței acestora de a transforma Me
diterana dintr-o regiune a confrun
tării intr-un „pod" al păcii, secu
rității și cooperării.

ln favoarea stăvilirii cursei înarmărilor
BERNA 15 (Agerpres). — La Ba

sel se desfășoară cel de-al patrulea 
Simpozion european al mișcării in
ternaționale „Medicii lumii pentru 
prevenirea unui război nuclear". 
Iau parte 260 de delegați. reprezen- 
tind peste 50 000 de cadre medicale 
membre ale’ mișcării.

în cuvintul său. Bernard Lown, 
copreședinte al mișcării, a declarat 
că Îmbunătățirea climatului inter
național Se cere urmată de intensi
ficarea luptei pentru eliminarea tu
turor armelor nucleare. Un prim o- 
biectiv trebuie să-1 constituie 
tarea tuturor experiențelor cu 
nucleare — a spus el.

Simpozionul va fi continuat 
tr-o croazieră pe Rin. cu opriri în 
mai multe localități unde se vor 
desfășura acțiuni în favoarea păcii.

semnat simultan la Moscova. New 
York și Londra, in iulie 1968, infor
mează agenția MENA. In baza al
tor două decrete, Bahreinul va adera 
la protocoalele privind interzicerea 
folosirii în război a gazelor toxice 
și armelor bacteriologice și a fabri
cării și depozitării de arme bacte
riologice.

NAȚIUNILE UNITE 15 (Ager
pres). — La sediul Națiunilor Unite 
se desfășoară lucrările Comitetului 
pentru problemele sociale. umani
tare și culturale al Adunării Gene
rale a O.N.U. Problema principală 
abordată în cursul dezbaterilor o 
constituie lupta Împotriva rasismu
lui, care, după părerea vorbitorilor, 
trebuie să constituie direcția princi
pală a activității organizației mon
diale.

In cadrul comitetului se analizea
ză punerea in aplicare a programu
lui de acțiune in cel de-al doilea 
deceniu al luptei împotriva rasismu
lui și discriminării rasiale, precum 
și o serie de alte probleme legate de 
lichidarea tuturor formelor de 
discriminare rasială.

înce- 
arme

prin-

MANAMA 15 (Agerpres). — Emi
rul .Bahreinului, șeicul Issa Bin Sal
man Al Khalifa, 
privind aderarea 
neproliferare a

a emis un decret 
tării la Tratatul de 
armelor nucleare.

BONN 15 (Agerpres). — Cunoscu
tul expert in problemele dezarmării 
Egon Bahr, membru al Prezidiului 
Partidului Social-Democrat din 
R. F. Germania, a cerut guvernului 
vest-german să nu procedeze la 
modernizarea armelor nucleare cu 
rază scurtă de acțiune intrucit a- 
ceasta ar afecta preconizatele nego
cieri privind realizarea stabilității 
în domeniul armelor convenționale 
din Europa. Potrivit agenției A.D.N., 
el a apreciat că in problemele dezar
mării interesele R.F.G. ar putea să 
fie mai apropiate de cele ale R.D.G., 
decit de cele ale S.U.A.

Situația 
din Africa australă

• Expert! ai O.N.U. în Nami
bia • Noi cereri pentru lichi
darea politicii de apartheid 

a R.S.A.
WINDHOEK 15 (Agerpres). — O 

echipă a Națiunilor Unite, formată 
din 17 experti. s-a aflat timp de 
două săptămini in Namibia pentru 
a examina posibilitățile de organi
zare a alegerilor in acest teritoriu 
ocupat ilegal de R.S.A. In cazul 
ajungerii la un acord im cadrul ac
tualelor negocieri cvadripartite. 
O.N.U. ar urma să trimită pentru 
supravegherea bunei desfășurări a 
consultării electorale 7 000 de mili
tari și personal civil.

PHENIAN

multiple in sprijinulDemersuri și inițiative 
soluționării marilor probleme contemporane

externe 
stătătoare, 
promovată.

ziarul

ciproc. relații 
grele încercări 
necontenit.

Ziarul chinez 
nea, faptul 
Nicolae 
apreciere 
obținute 
socialismului, 
partidului său comunist, precum și 
rolului important pe care îl exer
cită Republica Populară Chineză 
Pe arena internațională în lupta 
pentru pace si colaborare.

Referindu-se la situația interna
țională — arată ziarul — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. după ce a re
levat că., în prezent, aceasta con
tinuă să fie foarte complexă șj 
contradictorie, a subliniat faptul că 
România consideră necesar să se 
adopte o nouă gindire Si să se in
stituie o nouă ordine politică in
ternațională. bazată pe eliminarea 
pericolului unui nou război mon
dial.

Presa chineză a subliniat, de a- 
semenea, in paginile sale, in emi
siunile de radio si televiziune ma
rile succese îin construcția socia
lismului. impresionantele coordo
nate moderne ale dezvoltării pe 
care s-a inpcris tara noastră.

în amplul reportaj „Dezvoltarea 
specific . națională și construirea 
unei țări moderne", cotidianul 
Partidului Comunist Chinez subli
niază că. o dată cu construirea so
cietății socialiste moderne. Româ
nia acordă o atenție deosebită men- 

' tinerii specificului național. Astăzi 
— se relevă — România dispune 
de o industrie dezvoltată, de o a- 
gricultură modernă, in continuu 
progres. Caracteristica principală a 
industriei românești o constituie ri
dicarea calității producției si creș
terea nivelului tehnico-profesional

relevă, de aseme- 
____ că tovarășul 
Ceaușescu a dat o inaltâ 

succeselor 
de China 

sub

importante 
in construirea 

conducerea

Sub titlul „România : O aspirație 
vitală spre pace și dezarmare", re
vista siriână „AL HADAF", evi
dențiind că, in opinia președinte
lui Nicolae Ceaușescu, analiza lu
cidă a situației contemporane im
pune aspirația majoră spre pace 
și dezarmare, relevă : Din do
rința de a contribui la mobiliza
rea tuturor energiilor vitale pen
tru prevenirea unei noi conflagrații 
mondiale. România a elaborat un 
program cuprinzător de acțiune, 
care definește măsuri menite să 
ducă treptat la înfăptuirea dezar
mării generale, in primul rind nu
cleare. de care depinde însuși vi
itorul planetei noastre.

Este apoi, pusă în evidență nece
sitatea imperioasă, subliniată de 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
ca popoarele sâ-și unească efortu
rile și să conlucreze tot i 
strîns pentru oprirea agravării 
cordării internaționale, pentru 
luarea și continuarea politicii 
destindere și pace.

Politica externă a României 
încheie revista — este călăuzită 
ferma convingere a președintelui 
Nicolae Ceaușescu că stă în pu
terea popoarelor ca. acționind uni
te, să oprească sporirea încordării 
internaționale, să asigure soluțio
narea pe calea tratativelor politi
ce a problemelor litigioase, să în
făptuiască politica de destindere, 
pace și colaborare în întreaga 
lume.

Relațiile pe care România le 
întreține cu peste 100 de state în 
curs de dezvoltare din Asia. Afri
ca. America Latină, larga 
rare în diverse domenii 
forme variate, poziția ei 
ventă în favoarea 
conlucrări cu aceste 
rurile internaționale 
expresie elocventă a 
politice și acțiunii 
în direcția sprijinirii 
de dezvoltare liberă și indepen
dentă a țărilor ..lumii a treia", se 
arată in articolul intitulat ..Româ
nia și țările in curs de dezvoltare 
— o largă și fructuoasă colabo
rare", publicat in ziarul -de limbă 
engleză „TEHRAN TIMES" din 
Iran.

România — se subliniază — a- 
cordă o atenție deosebită și acțio
nează susținut pentru adîncirea 
și diversificarea relațiilor sale 
multilaterale cu țările în curs de 
dezvoltare, acordă un sprijin con
stant eforturilor pe care aceste 
state le depun in vederea eman
cipării lor naționale și sociale, a 
lichidării decalajelor ce le des
part de țările industrializate, pen
tru eliminarea din viața interna-

mai 
în- 
re- 
de

de

coope- 
și sub 
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strînse 
în fo-
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constituie o 
voinței sale 

sale practice 
eforturilor

țiorială a vechii politici de domi
nație și inechitate, pentru edifi
carea unei noi ordini economice 
internaționale. Este semnificativ 
faptul că poporul român a spri
jinit activ, pe cele mai diverse 
planuri — politic, diplomatic, mo
ral, material — lupta dreaptă a 
popoarelor „lumii a treia" pentru 
dobîndirea și consolidarea inde
pendenței naționale.

Se relevă apoi că România 
realizează circa 40 la sută din ac
țiunile sale de cooperare cu ță
rile in curs de dezvoltare, în prin
cipal in producție, prin forme 
cum sint construirea de obiective 
în țara parteneră, executarea de 
lucrări de cercetare-prospectare, 
societăți mixte, inclusiv de comer
cializare, participarea la acțiuni 
de cooperare tripartită. Specialiști 
români acordă asistență tehnică 
în 60 de state ale „lumii a treia", 
în timp ce tineri din aceste state 
studiază în institute de invățămînt 
superior din România.

Rolul primordial, de importan
tă covirșitoare in evoluția fără 
precedent a relațiilor României cu 
toate țările in curs de dezvoltare 
— se subliniază în articol — re
vine dialogului la nivel înalt, in- 
tilnirilor și convorbirilor președin
telui Nicolae Ceaușescu cu șefi 
de stat și de guvern, cu repre
zentanți ai vieții politice, econo
mice — fie în cadrul vizitelor ofi
ciale de prietenie întreprinse in 
țâri în curs de dezvoltare, fie la 
București — încheiate cu rezulta
te rodnice, care au contribuit la 
lărgirea cadrului colaborării bila
terale, conferind acesteia o bază 
solidă și durabilă.

Ziarul iranian pune apoi accen
tul pe faptul că o rodnică și strîn- 
să conlucrare s-a statornicit între 
România și țările în curs de dez
voltare pe planul vieții interna
ționale, raporturile dintre ele im- 
punindu-se in procesul democrati
zării relațiilor internaționale ca 
model de raporturi intre state, 
bazate pe aplicarea strictă a prin
cipiilor unanim recunoscute ale 
dreptului internațional. In con
text, se arată că documentele pri
lejuite de vizitele de prietenie la 
nivel înalt sint elocvente pentru 
pozițiile identice sau foarte apro
piate ale României și țărilor în 
curs de dezvoltare în abordarea 
situației internaționale, în apre
cierea caracteristicilor sale și re
levarea soluțiilor ce se impun 
pentru însănătoșirea climatului 
politic și economic mondial, pen
tru edificarea unei lumi mai bune 
și mai drepte.

PHENIAN 15 (Agerpres). — Comi
tetul pentru Reunificarea Pașnică a 
Patriei din R.P.D. Coreeană a dat 
publicității o declarație in legătură 
cu dorința exprimată de șeful regi
mului din Coreea de Sud .de a veni 
la Phenian pentru a participa la 
convorbiri la cel mai inalt nivel 
între Nordul și Sudul Coreei, trans
mite agenția A.C.T.C. Apreciind a- 
cest țlemers ca pozitiv, documentul 
subliniază insă că inițierea unor ast
fel de convorbiri trebuie precedată 
de crearea de condiții corespunză-

toare și de un climat favorabil. Ast
fel. este necesară înlăturarea fac
torilor instituționali care submi
nează atmosfera de reconciliere na
țională și de încredere. Autoritățile 

■ sud-coreene trebuie să procedeze, 
totodată, la abrogarea asa-numitei 
legi a „securității naționale", incom
patibilă cu desfășurarea unui dialog 
Nord-Sud. Convocarea unei întilniri 
parlamentare este, de asemenea, de 
natură să contribuie la pregătirea 
dialogului Nord-Sud la cel mai inalt 
nivel,, se spune m document.

NIAMEY 15 (Agerpres). — Intr-un 
interviu difuzat de postul de radio 
din Niamey, secretarul general al 
Organizației Unității Africane 
(O.U.A.), Ide Oumarou, a abordat 
o serie de probleme politice impor
tante cu care se confruntă conti
nentul in prezent. Referindu-se la 
Africa de Sud si la recentele con
tacte diplomatice pe care aceasta 
le-a stabilit cu unele țări vecine din 
Africa australă. Oumarou a preci
zat că R.S.A. va putea adera la Or
ganizația Unității Africane în mo
mentul in care guvernul de la Pre
toria va renunța la politica de apar
theid. va elibera necondiționat tot.i 
prizonierii politici militanti anti- 
rasisti si va recunoaște mișcarea 
de eliberare națională.

(Agerpres)

ORIENTUL MIJLOCIU
Noî’ demonstrații ale populației din teritoriile arabe ocupate
Puternice confruntări între pales

tinieni . și forțe militare de ocupație 
ale Israelului au avut loc in cursul 
nopții de vineri spre simbătă in 
orașe, sate și tabere de refugiați din 
Cisiordania și Gaza — a anunțat 
postul de radio Amman, citat de a- 
genția MENA. Cele mai puternice 
ciocniri s-au semnalat la Nablus, 
Ttflkarm, Qalqiliya și Khan Younis. 
Forțele israeliene au deschis focul 
și au folosit gaze lacrimogene împo
triva demonstranților, in rindul că
rora au fost înregistrați răniți.

(Agerpres)

înaintea reuniunii
la nivel inalt

Americii
președintelui

UNESCO-* un rol sporit 
în dezvoltarea 

colaborării 
internaționale

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 
— Comisarul general al Agenției Na
țiunilor Unite de ajutor și lucrări 
pentru refugiații palestinieni din 
Orientul Mijlociu (U.N.R.W.A.), Gior
gio Giacomelli, a atras atenția asu
pra situației tragice a palestinienilor 
din teritoriile ocupate de Israel, pre
cum și asupra condițiilor grele de 
viață din taberele de pe teritoriul 
Libanului.
prezentat 
O.N.U.. Giacomelli a 
fiind deosebit de gravă situația crea
tă in urma acțiunilor forțelor israe- 
liene de reprimare a revoltei pales
tinienilor din sectorul Qaza și din 
Cisiordania, 
T.A.S.S.

în raportul U.N.R.W.A.
Adunării Generale a 

Giacomelli a apreciat ca

transmite agenția

Datoria externă

PARIS 15, (Agerpres). — Una din
tre cele mai importante sarcipi ale 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
Educație, Știință și Cultură trebuie 
să o constituie creșterea eficienței 
activității în extinderea colaborării 
internaționale — a arătat directorul 
general al organizației, Fedețico 
Mayor Zaragoza, in raportul prezen
tat la cea de-a 130-a sesiune a Con
siliului Executiv al UNESCO. Do
cumentul este consacrat celui de-al 
treilea plan de activitate pe termen 
mediu al organizației, care acoperă 
perioada 1990—1995.

în raport este subliniată necesita
tea concentrării acțiunilor asupra 
unor direcții principale ca învăță
mântul, știința, cultura, comunicați
ile, precum și asupra programelor 
„Contribuția UNESCO la cauza păcii 
și lichidarea tuturor formelor de dis
criminare" și „Contribuția UNESCO 
la strategia dezvoltării".

Ple-

pri-

secretaru-

asigurarea 
radiațiilor

a avut 
in do-

Mar- 
vizită 

anunță

decadă a lunii noiembrie, primul- 
ministru al Marii Britanii, 
garet Thatcher, va face o 
oficială in R. P. Polonă, 
agenția PAP.

Agențiile de presa
e scurt

PLENARA C.C. AL P.C. FRAN
CEZ. La Paris s-au desfășurat 
lucrările plenarei C.C. al P.C. 
Francez, care a dezbătut proble
mele actuale ale situației din tară 
si raportul de forte politice după 
recentele alegeri cantonale. 
nara a dezbătut, de asemenea, pro
bleme legate de propunerea 
mului-secretar al Partidului Socia
list Francez. Pierre Mauroy, in le
gătură cu o eventuală colaborare 
cu comuniștii în cadrul alegerilor, 
municipale de anul viitor. în ca
drul unei conferințe de presă, 
secretarul general al P.C.F., 
Georges Marchais. a declarat că 
în prezent lipsesc condițiile nece
sare realizării unui acord cores
punzător în această problemă, dar 
comuniștii sint hotăriti să facă to
tul pentru obținerea victoriei for
țelor de stingă în alegeri.

VIZITA. La invitația presedin- 
lui Consiliului de Miniștri. 

Mierzyslaw Rakowski. în prima .

Declarațiile 
Republicii Nicaraqua

MANAGUA 15 (Agerpres). — Ni
caragua sprijină ferm ideea dezar
mării nucleare — a declarat pre
ședintele țării, Daniel Ortega, in
tr-un interviu. Primii pași între- 
prlnși pentru realizarea acestui o- 
biectiv constituie, totuși, numai o 
parte a sarcinii privind instaurarea 
unei păci trainice și stabile pe pla
netă — a relevat șeful statului ni- 
caraguan.

Rel'crindu-se la situația din Ame
rica Centrală, președintele Ortega a 
subliniat că apropiata întîlnire la 
nivel înalt a țărilor din regiune, 
programată să aibă loc luna viitoa
re, in Salvador, se poate solda cu 
rezultate pozitive în problema re
glementării pașnice a conflictului 
centroamerican, cu condiția ca S.U.A. 
să renunțe la politica de presiuni 
și amestec în această zonă.

- o povară toi mai grea pentru 
în curs de

• Un bilanț semnificativ al dezbaterilor din Comitetul Politic 
Special al O.N.U. • Apel la convocarea unei reuniuni inter- 

de urqentă
gistrat un declin al creșterii econo
mice datorat „apăsătorului serviciu 
al datoriei sale externe". Nivelul ac
tual al datoriei înseamnă aproxima
tiv 1 200 dolari pe locuitor, sau 4 000 
de dolari dacă totalul se raportează 
la populația activă.

IMEIDE apreciază că viitorul gu
vern va trebui să consacre serviciu
lui datoriei externe. în perioada 
1989—1995, minimum 55 miliarde do
lari, ceea ce se va repercuta negativ 
asupra procesului de dezvoltare.

naționale
NAȚIUNILE UNITE 15 (Ager

pres). — în cadrul Comitetului Po
litic Special al O.N.U. au avut loc 
dezbateri in problema datoriilor ex
terne. evidentiindu-se că aceasta a 
încetat să aibă doar un caracter bi
lateral sau financiar, dobindind di
mensiuni globale, politice.

Făcînd un bilanț al dezbaterilor, 
președintele comitetului. Navajas 
Mogro, a declarat că datoriile au 
luat o asemenea proporție incit 
amenință stabilitatea economică și 
politică a țărilor debitoare.

șurate de grupul de observatori 
militari ai O.N.U. La sfîrsitul vizi
telor sale în Irak și Iran. Goulding 
va supune la New York, secreta
rului general al O.N.U.. Javier Pe
rez'de Cuellar, un raport privind 
misiunea forței internaționale.

neral ce urmează să se desfășoare 
la inceputul anului viitor. Comisia 
a făcut apel la cele 18 formațiuni 
si organizații politice să coopereze 
in scopul asigurării unei consultări 
electorale normale.

REUNIUNE. — La Berlin 
loc o reuniune a experților 
meniul utilizării în scopuri casnice 
a energiei nucleare din R.D.G. și 
R.F.G.. transmite agenția A.D.N. 
S-a realizat un schimb de infor
mații in ceea ce privește dezvolta
rea energeticii nucleare în scopuri 
pașnice în cele două state germa
ne. ca si în legătură cu 
unui control eficient al 
în mediul ambiant.

RAPORT. Adjunctul 
lui general al O.N.U. pentru pro
bleme politice speciale. Marrack 
Goulding. a vizitat o zonă a Ira
nului de la frontiera cu Irakul. 
După cum a informat postul de 
radio Teheran, vizita a avut drept 
scop cunoașterea activității desfă-

CONVORBIRI. în localitatea 
franceză Vezelay au avut loc con
vorbiri între președintele Franței, 
Franțois Mitterrand, și cancelarul 
R.F. Germania. Helmut Kohl. Au 
fost examinate înddosebi probleme 
privind relațiile Est-Vest și evolu
țiile din cadrul Pieței comune. 
Președintele Franței a pus în evi
dență cu acest prilej, intre altele, 
dificultățile armonizării acțiunilor 
celor 12 țări membre ale C.E.E. — 
informează agenția T.A.S.S.

NOUL PREȘEDINTE AL BUN- 
DESRATULUI. Premierul landului 
Schleswig-Holstein, Bjoern Eng- 
holm (Partidul Social-Democrat), a 
fost ales președinte al Bundesra- 
tului. camera superioară a parla
mentului vest-german.

ALEGERI. — La Rangoon s-a 
întrunit Comisia pentru alegeri 
generale democratice din Birma- 
nia. care a examinat situația par
tidelor politice înregistrate. în per
spectiva scrutinului electoral ge-

SENATUL S.U.A. A APROBAT 
UN PROIECT DE LEGE care per
mite aplicarea pedepsei cu moartea 
împotriva traficanților de droguri 
care comit asasinate. Documentul 
prevede, totodată, pedepse foarte 
severe față de cei ce se fac vino- 
vați de trafic sau consum de stu
pefiante. Proiectul a fost votat cu 
87 de voturi pentru și 3 împotrivă.

SESIUNE. Președintele Adunării 
Naționale a Libanului, Hussein Al- 
Husselni, a convocat parlamentul 
în sesiune, la 18 octombrie, pentru 
alegerea noului președinte al fo
rului legislativ suprem libanez, in
formează agenția Q.N.A. Mandatul 
lui Hussein Al-Husseini expiră la 
15 octombrie.

INFLAȚIE. Rata anuală a infla
ției a fost în luna septembrie in 
Marea Britanie de 5,9 la sută, in
formează agenția EFE, citind un 
raport oficial dat publicității la 
Londra.

n
CIUDAD DE MEXICO 15 (Ager

pres). — Mexicul a plătit, in peri
oada 1983—1988. peste 83 miliarde 
dolari cu titlul de serviciu al datoriei 
sale externe și, cu toate acestea, da
toria externă a țării a înregistrat în 
intervalul respectiv o creștere cu încă 
18 miliarde dolari, pînă la nivelul 
de 105 miliarde dolari — relevă un 
raport al IMEIDE (Institutul mexi
can de studii internaționale asupra 
datoriei externe), dat publicității la 
Ciudad de Mexico.

Președintele IMEIDE a declarat că 
în perioada amintită Mexicul a înre-

LIBREVILLE 15 (Agerpres). — 
Ministrul de externe al Gabpnului. 
Martin Bongo, a lansat un apel la 
organizarea unei reuniuni interna
ționale de urgentă in legătură eu 
datoria externă a Africii. în concor
dantă cu poziția adoptată de Orga
nizația Unității Africane (O.U.A.). 
Povara acestor datorii a generat un 
proces multiplu de destabilizare a 
economiilor naționale de pe între
gul continent, afectind puternic 
toate domeniile vieții sociale afri
cane — a relevat el.

OPERAȚIUNI ÎMPOTRIVA 
TRAFICULUI CU DROGURI. La 
începutul lunii octombrie, autori
tățile vamale franceze au declan
șat o serie de operațiuni de am
ploare pentru combaterea contra
bandei cu substanțe narcotice. în 
total. în cursul operațiunilor au 
fost descoperite droguri în valoa
re de 3.7 milioane de franci. Co- 
mentînd aceste date si amploarea 
pe care a luat-o in Franța narco
mania, presa pariziană subliniază 
că. în ciuda eforturilor, vameșii nu 
reusesc să descopere decît aproxi
mativ a 20-a parte din totalul sub
stanțelor narcotice care pătrund în 
tară din străinătate.

CONGRES. în orașul Bangalore 
(India) s-au desfășurat lucrările celui 
de-al 39-lea Congres al Federației 
Internaționale de Astronautică. 
Circa I 000 de delegați din 38 de 
țări au, dezbătut o gamă . largă de 
probleme privind căile de dezvol
tare în continuare a cercetărilor 
cosmice și astronauticii.

INUNDAȚII. In cursul inundații
lor care au afectat grav. în ulti
mele zile, sud-estul Franței, și-au 
pierdut viața 11 persoane, intre 
care nouă in zona localității Nimes. 
între timp, situația din zonele si
nistrate a început să se normali
zeze.

Măsurile protecționiste ale S.U.A. provoacă 
o vie îngrijorare in cadrul Pieței comune 

Rezoluție a parlamentului vest-european
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

Balanțele schimburilor comerciale 
ale principalelor șapte țări occiden
tale industrializate, cu excepția Ja
poniei și R.F.G., înregistrează anul 
acesta importante deficite — infor
mează agenția EFE, citind un ra
port al Institutului internațional de 
studii economice, dat publicității la 
Washington.

Cel mai mare deficit comercial va 
fi înregistrat de S.U.A. — 128,9 mi
liarde dolari. Pasivul comercial al 
Marii Britanii va fi de 19 miliarde 
dolari, al Canadei de 8,6 miliarde, 
al Franței de 3 miliarde, iar al Ita
liei de 2,8 miliarde, precizează ra
portul.

In schimb, Japonia va avea un 
exbedent comercial de 78 miliarde 
dolari, iar R.F.G. — de 44,9 miliar
de dolari.

PARIS 15 (Agerpres). — Parla
mentul vest-european, organ con- 

' sultativ al C.E.E., întrunit în se
siune la Strasbourg, a adoptat o re
zoluție in care se exprimă îngrijo
rarea față de numeroasele aspecte 
negative ale noii legi generale a co
merțului a S.U.A., care constituie 
un pericol foarte grav pentru inte
resele vest-europene, informează a- 
genția EFE. Rezoluția apreciază că 
legea generală a .comerțului și com
petitivitatea S.U.A. întăresc protec- 
ționismul și pun in pericol sistemul 
multilateral comercial promovat de 
Acordul General pentru Tarife și 
Comerț (G.A.T.T.).

Parlamentul vest-european consi
deră necesar ca C.E.E. să adopte 
o poziție comună in forurile econo
mice internaționale în legătură cu 
legislația comercială americană.
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