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Ne mai despart mai puțin de două 
luni de sfîrșitul acestui ultim an al 
actualului cincinal. Este o perioadă 
în care colectivele de oameni ai 
muncii din toate unitățile economice 
sînt chemate să acționeze energic, 
cu abnegație și spirit de răspundere 
revoluționar, sub conducerea organi
zațiilor de partid, pentru consolida
rea rezultatelor obținute pînă acum, 
pentru îndeplinirea integrală, la toți 
indicatorii, a planului pe acest an, 
asigurînd astfel o temelie trainică 
trecerii la realizarea marilor obiec
tive stabilite de Congresul al XIII- 
lea al partidului pentru cincinalul 
viitor.

în strînsă concordanță cu orientă
rile și indicațiile formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, îndeplinirea 
integrală, la nivelul stabilit, a pre
vederilor privind exportul constituie 
o sarcină centrală, prioritară a rea
lizării planului pe acest an. însem
nătatea înfăptuirii neabătute a aces
tui obiectiv a fost evidențiată, în 
ultima vreme, stăruitor și cu deose
bită claritate de secretarul general 
al partidului.
toate forțele, în fiecare unitate, 
fiecare 
pentru 
condiții 
a exportului ______ _____
constituind o necesitate pentru buna 
desfășurare a întregii noastre activi
tăți economico-sociale” — sublinia 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
de la înalta tribună a Congresului 
al III-lea al consiliilor populare.

De bună seamă, sarcinile ce 
mai sînt de înfăptuit, în această ulti
mă perioadă a anului, în domeniul 

. exportului sînt de mare răspundere, 
deosebit de complexe și mobilizatoa
re. Dar aceste sarcini trebuie înde
plinite integral și în avans, așa cum 
a indicat secretarul: general al parti
dului. Tocmai de aceea, toată pro
ducția pentru export ce mai este de 
realizat în acest an, potrivit con
tractelor încheiate cu partenerii ex
terni, trebuie să se afle in momentul 
de față lansată în fabricație, spre a 
fi realizată în întregime pînă la 15 
decembrie. Este o cerință de mare 
însemnătate pe care conducerea 
partidului o pune în fața oamenilor 
muncii din toate întreprinderile și 
ramurile economiei naționale, astfel 
ca planul de export pe anul 1985 să 
fie realizat la nivelul stabilit. Tot
odată, prin onorarea în avans a tu
turor contractelor încheiate în acest 
an cu partenerii externi se creează 
condiții ca în luna decembrie să se 
introducă în fabricație și să se 
realizeze produse destinate exportu
lui în prima parte a anului viitor.

Prin prisma acestor cerințe ma
jore, luna noiembrie și prima jumă
tate din luna decembrie constituie 
o perioadă de exigent examen pen
tru fiecare colectiv de oameni ai 
muncii, fiecare zi fiind hotărîtoare 
pentru realizarea integrală a comen
zilor de export pe acest an. Aceasta 
impune, mai mult ca oricînd,

în fiecare întreprindere să se 
gure o organizare 
în cele mai 
ducției și a 
care produc 
repartizarea 
pe zile și formații de lucru, pînă la 
aprovizionarea lor prioritară, în mod 
ritmic, cu materii prime, materiale 
si semifabricate. Experiența a nume
roase unități economice ilustrează 
că numai asigurînd un cadru orga
nizatoric bine pus la punct, precis, 
în care fiecare om, fiecare echipă 
să știe exact ce are de făcut, numai 
asigurînd la timp resursele mate
riale necesare, numai exercitînd un 
control riguros, zi de zi. pe întregul 
flux de fabricație, asupra întregii 
activități productive, pot fi create 
condiții optime pentru realizarea in-

asi- 
pină 
pro-

temeinică, 
mici amănunte, a 
muncii în sectoarele ■ 
pentru export — de la 
judicioasă a sarcinilor

„Trebuie concentrate 
în 

localitate, în fiecare județ, 
realizarea in cele mai bune 
a producției de export, 

în general, aceasta

OBIECTIVE PRIORITARE
IN ECONOMIE

tegrală și în avans a planului la 
export pe acest an.

Este cît se poate de evident că 
rolul hotărîtor în realizarea înainte 
de termen și în cele mai bune con
diții de calitate a produselor pentru 
export il au oamenii muncii, făuri
torii direcți, nemijlociți ai acestor 
produse. în lumina sarcinilor și exi
gențelor 
neral al 
piară a 
diții de înaltă calitate și eficiență, 

. reprezintă un domeniu esențial de 
afirmare a spiritului revoluționar, 
a responsabilității muncitorești și a 
capacității creatoare a colectivelor 
de oameni ai muncii. Iată de ce in 
momentul de față organizațiile de 
partid din întreprinderi sînt ' ehe- 

• mațe ca, prin toate formele muncii 
politico-educative, să sădească în 
conștiința oamenilor muncii — de la 
director, inginer, pînă la muncitor 
— răspunderea pentru ca toate con
tractele la 
realizat în 
integral și

Evident, 
sebite în această privință revin ca
drelor de conducere din întreprin
deri, centrale și ministere. Cu atît 
mai mult în această perioadă cînd 
contractele la export trebuie onorate 
înainte de termen, cadrele de con
ducere de la toate nivelurile trebuie 
să aibă permanent pe primul plan 
al activității lor înfăptuirea acestui 
obiectiv, soluționînd cu operativitate 
și deplină răspundere toate proble
mele de ordin tehnic, organizatoric 
și material care condiționează reali
zarea în avans a producției desti
nate partenerilor externi. Indiscuta
bil, o influență pozitivă în acest 
sens are aplicarea, întocmai a pre
vederilor Decretului Consiliului de

formulate de secretarul ge- 
partidului, realizarea exem- 
planului la export, în con-

export ce mai sînt de 
acest an să fie onorate 
în avans.
sarcini și răspunderi deo-

Stat din luna septembrie, care cu
prinde o serie de noi măsuri ce au 
in vedere creșterea răspunderii la 
toate eșaloanele'— atît a personalu
lui de conducere din unitățile econo
mice, centrale, ministere, celelalte 
organe centrale și consilii populare, 
precum și a personalului tehnic, 
economic și de altă specialitate cu 
atribuții in acest'domeniu — pentru 
realizarea ritmică și integrală a pro
ducției destinate exportului, pentru 
respectarea riguroasă a tuturor obli
gațiilor contractuale ce decurg din 
contractele încheiate cu partenerii 
externi.

îndeplinirea In avans a planului 
la export pe acest an este nemijlocit 
legată într-o serie de întreprinderi 
de promptitudinea și răspunderea cu 
care se acționează în acest sens și 
in unitățile producătoare de diferite 
piese și subansambie. Ca atare, 
aceste unități sînt chemate să-și or
ganizeze in așa fel activitatea îneît 
să-și devanseze livrările, spre a se 
evita situațiile cînd anumite produse 
destinate exportului nu pot fi fina
lizate și expediate din cauză că lip
sesc unele piese sau subansambie 
ce se asigură prin cooperare. Cu 
toată claritatea trebuie să se înțe
leagă că oamenii muncii din între
prinderile care colaborează la reali
zarea produselor pentru export
poartă aceeași răspundere pentru
onorarea tuturor contractelor înche
iate cu partenerii externi 
din unitățile care fabrică 
finite.

Mari răspunderi în 
acestei sarcini deosebit de 
te formulate de 
dului revin comitetelor ; 
municipale și orășenești de 
organizațiilor 
prinderi. Ele 
factorilor de 
tere, centrale . ___  ____  ... _
luționeze operativ și pînă la capăt 
toațe problemele care privesc onora
rea în avans a contractelor ce mai 
sînt de realizat în acest an, de a 
urmări și analiza în mod direct, zi 
de zi, în fiecare secție și întreprin
dere și la fiecare comandă în parte, 
modul în care se execută și se expe
diază loturile de produse destinate 
exportului, neadmițînd nici un fel 
de justificări sau amînări.

Exportul reprezintă un factor de 
mare importanță pentru progresul 
continuu și multilateral al țării. De 
aceea, în toate întreprinderile și ra
murile economiei naționale este ne
cesar să se dea dovadă , de o înaltă 
răspundere muncitorească și con
știință profesională, de dăruire și 
competență, să se lucreze la nivelul 
maxim al posibilităților, astfel ca, 
pînă la 15 decembrie, toate contrac
tele la export ce mai sînt de reali
zat în acest an să fie onorate inte
gral și ireproșabil din punct de ve
dere calitativ. Aceasta . este în inte
resul major al economiei naționale, 
al tuturor oamenilor muncii 1

DÎMBOVIȚA: Colectivul Com
binatului de lianți și azboci
ment din Fieni, unitate distinsă 
cu înaltul titlu de Erou al Mun
cii Socialiste, a îndeplinit cu 
aproape două luni maj devreme 
planul anual la producția de ci
ment. Se estimează că pînă la 
sfîrșitul anului aici se vor pro
duce peste prevederi 170 000 
tone ciment, din care peste 25 
la sută cu energie electrică eco
nomisită. Această remarcabilă 
realizare se întemeiază pe un 
ansamblu de măsuri destinate 
îndeosebi utilizării la întreaga 
capacitate a instalațiilor, efec
tuării la timp și de bună cali
tate a lucrărilor de întreținere si 
reparații, îmbunătățirii randa
mentelor productive și energe
tice ale utilajelor.

I

ca și cei 
produsele
realizarea 
importan- 

conducerea parti- 
jutlețenc, 

partid, 
între- 

a cere 
minis- 
să so-

de partid din 
au datoria de 
conducere din 
și întreprinderi

HARGHITA : Eforturile stă
ruitoare, de zi cu zi, ale oame
nilor muncii români și maghiari 
din industria județului Harghita 
se soldează cu noi și importante 
succese in îndeplinirea și depă
șirea planului. Astfel, prin valo
rificarea superioară a experien
ței acumulate, folosirea deplină 
a capacităților de producție și a 
utilajelor din dotare, promova
rea progresului tehnic, întărirea 
ordinii și disciplinei la fiecare 
loc de muncă, numeroase colec
tive muncitorești au reușit să 
realizeze suplimentar mari can
tități de produse concretizate in 
mașini și utilaje pentru prelu
crarea metalelor prin așchiere, 
produse ale mecanicii fine și in
dustriei electrotehnice, utilaj 
tehnologic pentru industriile 
metalurgică, chimică și alimen
tară. prefabricate din beton ar
mat, cherestea, placaje din 
lemn, confecții și alte produse 
solicitate de beneficiarii interni 
și partenerii externi. Aceste re
zultate au fost obținute in con
dițiile diminuării consumurilor 
specifice de materii prime și 
materiale, economisirii a 21600 
tone combustibil convențional și 

.45 MWh. energie electrică,.
Printre unitățile care și-au in- 

■ scris numele pe panoul de onoa
re al fruntașilor se află între
prinderea. de fier Vlă'hița, între
prinderile miniere Bălan și 
Harghita, întreprinderea meca
nică Gheorgheni, întreprinderea 
forestieră de exploatare și 
transport Miercurea-Ciuc, între
prinderea „Tehnoutilaj” Odor
heiu Secuiesc și întreprinderea 
de tricotaje Toplița.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, miercuri, 
pe tovarășa Milka Planinț, pre
ședintele Consiliului Executiv Fede
ral al Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, care a efectuat o vi
zită oficială de prietenie în țara 
noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Constantin Dăscălescu, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România.

Tovarășa Milka Planinț a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cald salut prietenesc din partea to
varășilor Radovan Vlaikovici, pre
ședintele Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, și 
Vidoie Jarkovici, președintele Pre
zidiului Comitetului Central al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășilor Radovan Vlaikovici și 
Vidoie Jarkovici salutul său călduros 
și cele mai bune urări.

în cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă,

tovărășească, s-a subliniat că rapor
turile tradiționale de prietenie și 
colaborare dintre România și Iugo
slavia cunosc o evoluție pozitivă, pe 
multiple planuri, -în spiritul docu
mentelor și înțelegerilor convenite 
la cel mai înalt nivel. S-a exprimat 
dorința de a se acționa în continuare 
pentru dezvoltarea colaborării bila
terale, pe plan politic, economic, 
tehnico-știînțific, cultural și în alte 
domenii de interes comun. S-a evi
dențiat că potențialul economic al 
celor două țări vecine și prietene 
oferă posibilități mult mai mari pen
tru amplificarea conlucrării româno- 
iugoslave, inclusiv în sfera cooperă
rii și specializării in producție, pen
tru diversificarea schimburilor co
merciale, pe baza unor acorduri de 
lungă durată, care să dea perspecti
vă și să confere stabilitate relațiilor 
româno-iugoslave.

A fost exprimată convingerea că 
dezvoltarea continuă a relațiilor de 
prietenie dintre România și Iugo
slavia este în folosul popoarelor 
noastre, al progresului și prosperită
ții celor două țări, al cauzei generale 
a păcii, colaborării și înțelegerii în

Europa și în întreagaBalcani, în 
lume.

în cadrul 
abordate, de- 
bleme privind evoluția situației po
litice mondiale, evidențiindu-se în
semnătatea intensificării conlucrării 
dintre toate țările pentru o politică 
de pace, securitate și largă colabo
rare internațională.

O atenție deosebită a fost acordată 
problemelor de pe continentul euro
pean, fiind subliniată necesitatea de 
a se face totul pentru încetarea 
cursei înarmărilor, trecerea la dezar
mare, în primul rind la dezarmare 
nucleară, înlăturarea pericolului unui 
război nuclear.

în timpul întrevederii s-a reliefat, 
de asemenea, însemnătatea întăririi 
solidarității și conlucrării dintre ță
rile în curs de dezvoltare, elimină
rii decalajelor dintre țările bogate 
și cele sărace, făuririi unei noi ordini 
economice mondiale.

La primire au fost prezenți, de 
asemenea, Dumitru Popa, ambasa
dorul României la Belgrad, și Miloș 
Melovski, ambasadorul Iugoslaviei 
la București.

întrevederii au fost 
asemenea, unele pro-

Ministrul finanțelor al Olandei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, miercuri. 6 noiembrie, 
pfe ministrul finanțelor al Olandei. 
Herman Onno Ruding. care a efec
tuat o vizită în tara noastră.

Ministrul olandez a exprimat 
mulțumiri președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru întrevede
rea acprdată, pentru posibilitatea 
oferită de a vizita România.

în timpul întrevederii au fost ,diș- 
cutate aspecte ale relațiilor de cola
borare prietenească româno-olandeze 
si s-a exprimat dorința de a se ac
ționa pentru extinderea si diversi
ficarea raporturilor dintre cele două 
țări, pentru creșterea mai puternică 
a ■ schimburilor comerciale, a coope
rării economice si financiar-bancare 
dintre România si Olanda. în inte
resul reciproc, al cauzei păcii si în
țelegerii între națiuni.

A fost subliniată însemnătatea

promovării unei largi colaborări eco
nomice între toate statele, relevîn- 
du-se că aceasta ar contribui la îm
bunătățirea climatului oolitic inter
national. la reluarea si consolidarea 
politicii de destindere, la asigurarea 
păcii si înțelegerii. S-a evidențiat 
că în actualele condiții. în care eco
nomia mondiala continuă să fie ca
racterizată Prin instabilitate, pțin- 
tr-o serie de fenomene negative, ale 
cărei consecințe le resimt într-un fel 
sau -altul toate statele lumii, șe im
pune să se acționeze pentru adopta
rea de măsuri menite să ducă la așe
zarea pe baze noi. echitabile a rela
țiilor economice internaționale. A 
fost relevată necesitatea soluționării 
globale a- problemelor subdezvoltării, 
inclusiv a datoriilor externe extrem 
de mari ale țărilor în curs de dez
voltare, inițierii și organizării unui 
dialog real între tarile în curs de 
dezvoltare si cele dezvoltate, pentru

găsirea de soluții efective si general 
avantajoase, corespunzător cerințe
lor de progres ale omenirii.

în legătură ■ cu situația inter
națională actuală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat, că pro
blema fundamentală a zilelor noas
tre o constituie încetarea cursei 
înarmărilor, trecerea la dezarmare, 
îri primul rîpd ]a dezarmare nuclea
ră. asigurarea păcii, subliniind ne
cesitatea de a șe face totul neutru 
oorirea cursului periculos al" eveni
mentelor spre confruntare si război, 
pentru făurirea unei Europe lipsite 
de arme nucleare, pentru reducerea 
cheltuielilor militare, pentru dezvol
tarea economică a fiecărei țări.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, a luat parte 
Petre Gigea, ministrul finanțelor.

A fost de fată Charles S. van 
Straten. ambasadorul Olandei la 
București.

Mircea ANGELESCU

Munca susținuta, bine organizata, rezultate rodnice - iatâ ce caracterizează perioada activitatea 
oamenilor muncii de la întreprinderea de mașini-unelte, accesorii și scule din Baia Mare

Foto : S. Cristian

SUCEAVA : Activitatea susți
nută desfășurată de colectivele 
muncitorești din județul Sucea
va pentru realizarea ritmică a 
producției fizice la toate sorti
mentele, la cote calitative su
perioare, s-a materializat în ob
ținerea unor importante canti
tăți de produse peste plan. Ast
fel, în perioada care a trecut din 
acest an»au fost extrase din 
subteran, beste prevederi, mine
reu de mangan, fier, pirită, me
tale neferoase în concentrate. 
Totodată, au fost executate su
plimentar utilaje pentru prelu
crarea lemnului, utilaje tehno
logice pentru chimie, confecții 
textile, fibre din in, obiecte de 
sticlărie, menaj și altele.

CU PRILEJUL PREZENTĂRII SCRISORILOR DE ACREDITARE

Ambasadorul Republicii Indonezia
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri, pe Raden Heman

Benny Mochtan, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo

tențiar al Republicii Indonezia în 
țara noastră. (Continuare în pagina 
a V-a).

Ambasadorul Republicii Populare Ungare
Tovarășul 

ședințele 
România, a

Nicolae Ceaușescu, pre- 
Republicii Socialiste 
primit, la 6 noiembrie,

pe Szuts Pal, care și-a prezentat 
• scrisorile de acreditare în calitate de 

ambasador extraordinar și plenipo-

tențiar al Republicii Populare Un
gare în țara noastră. (Continuare în 
pagina a V-a).
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Toate termocentralele

»
RĂSPUNDERE

să funcționeze

la capacitatea prevăzută!
IN PAGINA A III-A, relatări ale corespondenților 

termoelectrice :
„Scînteii" de la centralele

® Mlntia-Deva Producții sporite 
exploatare a agregatelor

• Turceni - Ordinea și disciplina 
redresarea întregii activități

de energie prin buna

sînt hotărîtoare pentru

Odprheiu Secuiesc — 
..aș așezat între dea
lurile subcarpatice la mij
locul drumului dintre Olt 
și Mureș. îngemănarea fi
rească în arhitectonica lui, 
a trecutului cu prezen
tul dobindește sensuri 
profunde acum cînd muni
cipiul este sărbătorit la cei 
500 de ani de atestare do
cumentară, pentru lupta și 
munca vrednicilor săi fii. 
români și maghiari, împli
nitori ai unor mari izbînzi 
azi, în anii socialismului.

Desigur, istoria așezări! 
de pe Tîrnava Mare are ră
dăcini mult mai adinei de
cît această jumătate de mi
leniu. Vestigii îndepărtate 
— unele dintre ele păstra
te cu grijă și dragoste în 
muzeul orașului — străbat 
de-a lungul epocilor istori
ce aducind mărturiile pie
trei cioplite, ale bronzului 
și ale fierului despre viața 
oamenilor, despre civiliza
ția lor materială și spiri
tuală. Chiar pe locul unde 
pășim acum — și lingă 
care se înalță clădiri noi 
cu o arhitectură impună
toare, elegantă — romanii 
au construit un puternic 
castru de apărare ; și a- 
ceastâ vale largă, ospitalie
ră, la fel ca întregul cu
prins al „Daciei Felix”, a 
fost leagăn de formare a 
poporului român a cărui 
continuitate pe toate aces
te meleaguri e asemenea 
statorniciei stîncilor de gra
nit peste care trec — cînd 
liniștite, cînd vijelioase — 
apele Tîrnavelor.

O altă cetate s-a construit 
pe ruinele vechiului cas
tru, mult mai tîrziu, în 
Evul Mediu, dar de data 
aceasta cetate de apărare a 
privilegiilor nobiliare. Mo
nografia orașului consem-

nează că, așezați prin aces
te locuri alături de români, 
secuii, aliați de nădejde ai 
lui Mihai Viteazul, l-au în
trebat cind acesta a intrat 
triumfal in Transilvania : 
„Ce facem cu cetatea din 
care ne vine într-una asu
prirea ?“ „Dărîmați-o !, a 
fost răspunsul, împlinit de 
îndată în faptă.

Astăzi, de jur-împreju- 
rul fortăreței de odinioară 
se înalță, în lumina de

de lucru făcută la noi de 
iubitul conducător al parti
dului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — întîm- 
pinat, ca pretutindeni în 
țară, cu dragoste și recu
noștință — a însemnat o im
portantă etapă de 
tare, a determinat 
înalte în sporirea 
noastre economice, 
fășurarea construcției 
lui oraș.

Și intr-adevăr noul

dezvol- 
ritmuri 
puterii 

des- 
nou-

în

oraș

doar cîteva elemente defi
nitorii pentru înfăptuirile 
odorheiene din ultimele 
două decenii : dacă in 1965 
producția industrială abia 
se apropia de 300 milioa
ne lei, populația de 18 000 
locuitori și se puteau nu
măra doar cîteva sute de 
apartamente în blocuri noi, 
astăzi, în acest miez de 
toamnă a lui 85’ populația 
se ridică la 48 000 oameni, 
producția industrială la 4

nală, devenind muncitor 
matrițer, a fost dintr-o dată 
confruntat cu făptui că la 
Odorheiu Secuiesc nu prea 
avea ce să facă cu aceas
tă meserie. în întreaga lo
calitate 
ateliere 
tate ca
- Ca

ODORHEIU SECUIESC

Embleme contemporane
intr-o așezare multiseculară

■>

chihlimbar a acestei toam
ne aniversare, zidurile trai
nice ale altor cetăți : cele 
ale avtntului economic, ale 
traiului demn, civilizat.

— Sînt cetățile noastre, 
ale socialismului, pe care le 
ridicăm prin muncă uni
tă, înfrățită — afirmă cu 
mindrie Szabo Emeric, pri
marul municipiului. Ase
meni multor altor localități 
ale patriei, Odorheiu Se
cuiesc s-a dezvoltat puter
nic mai ales după cel de-al 

. IX-lea Congres al partidu
lui, datorită politicii clar
văzătoare. înțelepte de dez
voltare a tuturor zonelor 
țării, de asigurare a de
plinei egalități în drepturi 
pe temeliile trainice ale in
dustrializării. Fiecare vizită

a crescut cu temeinicie și 
frumusețe în climatul fer
til de creație al 
Românii, datorită 
fiilor săi, înfrățiți 
Că, importantelor 
ale statului socialist. Aces
te investiții au înregistrat 
în județul Harghita sporuri 
mai mari decît media pe 

. țară determinind creșterea 
in ritm superior a capaci
tăților de producție, crearea 
accelerată a noi locuri de 
muncă — 70 000 in tot ju
dețul in 20 
sibilități de 
prosperitate 
nii acestor ,____

Gazdele noastre ne în
fățișează cifre, fapte, com
parații semnificative. Din 
noianul acestora alegem

întregii , 
hărniciei 
in mun- 
investiții

de ani — po- 
afirmare, de 
pentru oame- 
locuri.

miliarde și orașul este în
zestrat cu aproape 8 000 de 
apartamente și numeroase 
edificii sociale și culturale.

Aceasta înseamnă, in cî
teva fapte esențiale, „Epoca 
Ceaușescu” pentru Odorhe
iu Secuiesc — așezare a- 
testată ca „oppidum” 
cu 500 de ani in urmă. 
Avînd in față aceste date, 
alâturîndu-le, nu poți să nu 
meditezi asupra faptului că 
doar în 20 de ani munici
piul s-a dezvoltat mai mult 
decît într-o întreagă jumă
tate de mileniu 1

Destinul unui oraș împle
tește atitea destine umane, 
evoluția sa determină pre
facerea atîtor existente... 
Cind, în 1952, Ștefan Fabian 
a terminat școala profesio-

erau doar cîteva 
meșteșugărești, do- 
vai de lume.
matrițer, aici n-ai 

unde cîștiga o 
pîine. i-a spus 
mai vîrstnic.

— Trebuie 
Maică-mea e 
sîntem șase guri de hrănit.

— Atunci vino să te 
văț strungărie.

— ...Și meseria mea 
matrițer ?...

— Aici, la noi, n-ai

bucată de 
un strungar
s-o cistig 1 

văduvă și
în-
de
ce 

face cu ea. Pentru matri- 
țerie trebuie industrie, nu 
glumă. Ascultă-mă pe 
mine : hai la strung 1

Ștefan Fabian a hotărît 
să se „recalifice” : după 
trei ani a devenit strungar 
și după alți doi — maistru 
in’ această nouă și frumoa
să meserie.

— Și apoi ?...
— Apoi au urmat ani de 

muncă, de învățătură. Con
gresul al IX-lea al par
tidului a adus în viața tă
rii deschideri noi, orizon
turi noi, temeiuri noi. Iată, 
chiar aici, unul dintre ar
gumente.

Ne aflăm amîndoi în fața 
ținei machete : reprezintă 
marea, moderna întreprin
dere de matrițe și piese 
turnate din fontă. O unita
te din ramurile „de vîrf” 
ale industriei, al cărei di
rector, inginerul 
Fabian, vorbește 
oameni excepțional 
tiți, despre tehnici

Ștefan 
despre 
pregă- 
dintre

Gh. ATANASIU
(Continuare in pag. a Il-a)
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Preocupare sporită pentru utilizarea 

fondurilor financiare ale întreprinderii

trie alimentară. S-a hotărît, tot
odată, ca organele de stat să apro
fundeze cercetările privind neres- 
pectarea legalității, urmînd ca cei 
vinovați să fie deferiți justiției.

iar Inspecția financiară teritorială 
de stat Bihor să ia măsuri de 
sancționare disciplinară a celorlalte 
persoane vinovate de abaterile 
constatate.

-i

Orice conducător de întreprin
dere știe că una din obligațiile sale 
fundamentale este să asigure ca 
fiecare leu să fie cheltuit cu ma
ximum de chibzuință și eficientă, 
avind în vedere îndeplinirea sarci
nilor de plan și perspectivele de 
dezvoltare ale unității. Este de 
aceea de neînțeles de ce unii neso
cotesc aceste cerințe permanente și 
prioritare, eludînd legile și făcind 
cheltuieli — din păcate uneori des
tul de mari — pentru lucrări ne
esențiale și neeconomicoase. Este, 
de asemenea, de neînțeles cum 
ceilalți membri ai colectivului de 
conducere și, în primul rînd, pre
ședintele C.O.M., nu intervin pen
tru a preveni sau pune capăt în
călcării legalității, astfel ca fondu
rile financiare ale întreprinderii să 
fie cheltuite în scopul pentru care 
au fost destinate. Dar cine proce
dează astfel își semnează singur 
decizia de cuvenită penalizare.

Despre un asemenea caz vom 
relata in cele ce urmează, Din ra
portul de cercetare al secretarului 
C.C. al P.C.R. și prim viceprim- 
ministrului de resort al guvernului 
care, din însărcinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușeșcu, au coordonat 
cercetarea unei scrisori referitoare 
la abuzurile săvîrșite la întreprin
derea de execuție și exploatare a 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare 
Oradea — Bihor — rezultă că di
rectorul acesteia (Emil Jurcă) n-a 
avut parcă alte preocupări decît 
eludarea legilor, cheltuirea banilor 
întreprinderii fără noimă, ca din 
propriul lui buzunar.

în spatiile destinate birourilor 
întreprinderii s-au executat nele
gal, din fondul de organizare de 
șantier, zugrăveli, pardoseli, mo- 
chetări, covor PVC, etc. în valoare 
de peste 60 000 lei ; s-au procurat

de peste 71 000 lei. Pentru a esca
mota faptele și a nu întîmpina 
greutăți cu decontarea la bancă, 
lucrările au fost trecute in acte ca 
„reparații". La fel, au fost procu
rate caroserii pentru 3 mașini TV, 
care au fost montate ilegal la ate
lierul întreprinderii, cheltuindu-se 
peste 240 000 lei, costul reparațiilor 
depășind prețul ferm prevăzut de 
normele in vigoare. Cu o parte 
din beneficiile realizate peste plan 
în anul 1984 de brigăzile de con- 
strucții-montaj au fost acoperite 
pierderile secției de utilaj terasier 
și ale autobazei. Acest fapt a per
mis întreprinderii să declare bene
ficii la toate activitățile. Directo
rul a mai comis și alte abuzuri — 
ca și cum cele de mai sus n-ar fi 
fost suficiente. EI a aprobat la doi 
șefi de echipă să folosească pentru 
mașinile lor benzina unității ; a 
angajat 25 ingineri și subingineri 
din alte județe, fără ca acei în cauză 
să aibă repartiția legală ; a dispus 
procurarea unei caroserii ARO, în 
valoare de peste 54 000 lei, cu care 
s-a înlocuit caroseria autoturismu
lui ARO. al întreprinderii, deși 
acesta nu avea decît un an de uti
lizare. întreprinderea în cauză a 
executat lucrări de zugrăveli și
faiantare. la locuința directorului 
Băncii pentru agricultură și in
dustrie alimentară Bihor, pentru 
care a plătit numai 864 lei. în loc 
de peste 8 000 lei, costul real.

scaune si s-a confecționat mo- 
pentru o sală de ședințe

Pentru abuzurile săvîrșite, di
rectorul întreprinderii a fost desti
tuit din funcție și sancționat cu 
vot de blam cu avertisment; secre
tarul comitetului de partid, Popa 
Mariana — eliberată din funcție și 
sancționată cu vot de blam. Au 
mai fost sancționați pe linie de 
partid fostul contabil-șef al unită
ții și alte cadre, fiind eliberat din 
funcție și directorul sucursalei 
Băncii pentru agricultură și indus

1B09'
Cu trei ani iîn „urmă, .. cele ale 

la- Trustul horticol din-
—

de mult așteptat in in
dustria alimentară : 
concentratul de răcori
toare. produs capabil 
să înlocuiască concen
tratele de citrice pro
venite din import.

Baza de la care s-a 
pornit : fructele florei 
spontane (existente 
din abundentă in pă
durile noastre), fructe
le și legumele exis
tente. de asemenea, 
din abundentă, în 
grădini si livezi. Cu 
migală, trudă si răb
dare. după trei ani de 
încercări s-a reușit. 
Concentratul „Citrom" 
din Brasov a intrat 
deia în producție, la 
fel si alte preparate 
avînd gustul si aro
mele fructelor de pă
dure. amestecate cu

livezilor si 
grădinilor.

Avem o scurtă con
vorbire cu ' autorul 
principal al realizării 
„Citromului" (șeful a- 
telierului. Serban Ră- 
dulescu).

— Știm că s-au 
mai realizat unele con
centrate de fructe. 
Care e deosebirea din
tre noul produs — o- 
mologat ca invenție — 
si cele existente ?

— Siropurile la-care 
vă referiți erau afec
tate de o anumită in
stabilitate si fermen
tau în cîteva zile. 
„Citromul" este ga
rantat 
luni.

cîteva 
este 

de fabrică 6

Aveți materie 
suficientă innrimă _______

Brașov sau se aduce 
si din alte județe ?

— Cu materia' primă 
de ne Plan local, de-

sigur, nu putem pro
duce concentrate pen
tru toată tara. Ne a- 
jutăm si cu celelalte 
județe. în special cu 
Prahova, cu Hunedoa
ra. bogate ca si noi în 
producerea cătinei. a 
zmeurii.

...O invenție va
loroasă. Chiar în a- 
ceste zile la Brasov 
reprezentanții între
prinderilor comercia
le din tară au contrac
tat circa 2 000 tone.de 
concentrate de fructe, 
incit — ne-au asigu
rat reprezentanții Mi
nisterului Agricultu
rii — de anul viitor 
băuturile răcoritoare 
pe bază de fructe in
digene vor deveni pro
duse de 
prezente 
detele.

serie lareă. 
in toate iu-

Gh GRAURE

Călătorului îi șade bine cu bilet
De regulă, o nouta

te. indiferent de do
meniu, este precedată 
de un experiment, 
care-i netezește calea. 
Si care permite să se 
stabilească oportuni
tatea si utilitatea res
pectivei noutăti. Asa 
s-a întîmplat si în ca
zul activității celei 
mai mari unităti de 
transport în comun 
din tară. I.T.B. : pen
tru a veni în intim- 
pinarea călătorilor, a 
introdus pe toate li
niile de circulație sis
temul autotaxării.

Dar organizarea au
totaxării nu a rămas 
la stadiul de experi
ment : folosindu-se
concluziile metodei, 
s-au introdus in toa
te tramvaiele, autobu
zele si mașinile maxi- 
taxi. ..mini-gestiuni“ : 
șoferii sau vatmanii 
au primit un anumit 
număr de bilete, pe 
care le vind direct "că
lătorilor rămași in 
..pană“ de tichete. 
Deci, experimentul a 
creat noului o intrare 
„cu dreptul".

De ce amintim acest 
lucru ? Pentru că tot 
în domeniul transpor
turilor publice, anume 
al curselor I.T.A.. care 
fac legătura -între di
ferite localități, lucru
rile au rămas la... ju
mătate de măsură. A- 
dică, s-au desființat 
gestiunile de bilete ale 
șoferilor, urmînd ca 
pasagerii să-si procu
re biletele de călăto
rie de la autogări sau 
de Ia unitățile coope
rației de producție, a- 
chizitii si desfacere a 
mărfurilor din comu
ne. Unităti care îsi au 
însă orarui lor, oricum 
deosebit de cel al 
curselor I.T.A. Și chiar 
aiungîndu-se Ia o „ar
monizare ideală" între 
programele de lucru 
ale celor două insti
tuții (ceea ce. să re
cunoaștem. este greu 
de presuousl. gestio
narul de la bufetul co
munal sau de la ma
gazinul universal nu 
va deschide unitatea 
in zorii zilei să vin- 
dă bilete I.T.A. Ce fac 
in acest caz cetățenii

care au nevoie urgen
tă să meargă la 
oraș ? Plătesc costul 
călătoriei... șoferului. 
Care șofer nu are de 
unde să le dea bilete 
în schimbul banilor 
primiți. Care bani... 
Am asistat zilele tre
cute Ia o adevărată al
tercație între șoferul 
de pe cursa „Gheor- 
ghe Doja — Slobozia", 
Petre Posea, care voia 
să predea banii înca
sați, iar contabilul 
autogării refuza să-i 
primească, motivind că 
nu are dreptul le
gal să o facă. Un 
simplu calcul arată că 
în cursa I.T.A. din 
ziua respectivă . cel 
puțin trei sferturi din 
călători au plătit șo
ferului costul călăto
riei. fără să intre în 
posesia vreunui bilet. 
Pentru simplul motiv 
că șoferul în cauză — 
si ca el toti șoferii de 
pe traseele I.T.A. — 
nu are bilete.
Laurentiu DUTA

în așteptarea unor simple măsuri
Larg si de mult cu

noscută în tară și pes
te hotare prin calită
țile apelor sale tămă
duitoare. stațiunea 
Băile Herculane a 
cunoscut în ultimii ani 
o dezvoltare edilitară 
deosebită. „Atras de 
frumusețea locurilor, 
dar si de efectele a- 
pelor termosaline — 
ne relata intr-o scri
soare adresată redac
ției Ion V. Marin din 
București — am bene
ficiat nu o dată de 
ospitalitatea stațiunii. 
Toate bune, dar ceea 
ce m-a nemulțumit pe 
mine, ca si pe alti na- 
cienti sosiți la trata
ment — continua sem
natarul — este faptul 
că. datorită restricții
lor de circulație din

centrul stațiunii, cetă
țenii care vin cu mij
loacele de transport 
personale sint obligati 
să lase mașina la 
parcare, de unde sint 
nevoiți să care, cale 
de sute de metri, ba
gajele în spinare pînă 
la centrul de cazare 
și pe urmă, de acolo, 
din nou hamalîc, piriă 
la hotel. Oare nu se 
poate găsi o soluție 
care să facă mai co
modă sosirea si pleca
rea turiștilor

Și fiindcă este vor
ba de turiști sosiți la 
Herculane pentru tra
tament. iată si un alt 
aspect : stațiunea dis
pune de un hotel de 
recuperare numit ,.A- 
pollo", dotat cu tot ce 
este necesar pentru

însănătoșire : băi. a- 
paratură de fiziotera
pie si un personal me
dical de înaltă califi
care. „Ceea ce lipseș
te insă Ia «Apollo» — 
ne precizează într-o 
altă scrisoare ing. Ion 
Zlătescu din București 
— este dotarea sălii de 
gimnastică. Inventa
rul sumar de 5—6 sal
tele. 2 bete, o minge 
și citeva greutăți este 
departe de a permite 
sutelor de pacienti să 
facă exercițiile fizice 
prescrise".

Supunem aceste as
pecte atenției edililor 
locali si. deopotrivă, 
întreprinderii balnea
re si de turism 
Herculane.
Dumitru MAN OLE

Respectarea legii 

este obligatorie pentru toți
Așa cum este bine cunoscut, 

conducerea partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușeșcu perso
nal au atras atenția in nenumărate 
rinduri asupra necesității respec
tării întocmai a tuturor legilor 
tării de către toți cetățenii, aceasta 
fiind o obligație civică și o pro
blemă de etică și echitate socialis
tă — principiu ce guvernează so
cietatea noastră. Cu atît mai dis
tonante apar acele manifestări de 
încălcare, a legalității socialiste, de 
care se fac vinovați oameni ce ar 
trebui să dea exemplu personal de 
conduită civică.

Pe adresa tovarășului 
Nicolae Ceaușeșcu a sosit o scri
soare în care se relata că în apro
pierea municipiului Tecuci, din 
inițiativa unor, cadre locale, s-a 
amenajat un punct de agrement, 
cu încălcarea legilor în vigoare. 
Fiind verificată de activiști ai 
Comitetului Central, sub îndruma
rea secretarilor de resort — așa 
cum a indicat secretarul general al 
partidului — scrisoarea s-a dovedit 
a fi adevărată in cea mai mare 
parte.

Astfel, așa cum precizează și 
raportul, de cercetare, in apropierea 
cantonului silvic Balta Munteni 
s-a construit o cabană cu 6 încă
peri de către întreprinderea de 
transport specializat pentru agri
cultură și industrie alimentară 
Galați — autobaza 4 Tecuci, care 
a folosit dube izoterme casate și 
alte materiale din cadrul unității. 
Lingă cabană s-a amenajat un te
ren de sport, pe care s-a pus un 
strat de zgură de furnal, împrej
muit cu un gard din plasă de sîrmă. 
S-au mai executat două chioșcuri, 
la a căror construire au participat 
și alte unităti din Tecuci. în anii 
1981 și 1984 s-a realizat de către

brigada Tecuci a Antreprizei de 
lucrări hidrotehnice Iași un canal, 
pentru desecarea zonei respective, 
folosit și ca Iac de pescuit. Pen
tru alimentarea cu energie a caba
nei au fost aduse rețele electrice, 
amenajindu-se și un drum de acces.

Șe apreciază că s-au făcut 
cheltuieli totale de peste 170 000 
lei ; lucrările, amplasate pe teren 
forestier, au fost executate fără 
documentație și fără autorizație de 
construcție, nerespectîndu-se pre
vederile legii sistematizării, cit și 
ale legii fondului funciar. O bună 
parte a materialelor, manopera și 
utilajele necesare au fost asigurate 
și suportate de către unele uni
tăți economice din municipiu.

întrucit lucrările au fost execu
tate prin nerespectarea prevederi
lor legale, s-a hotărit demolarea 
construcțiilor, recuperarea inte
grală a materialelor folosite, readu
cerea in circuitul forestier a por
țiunii respective de teren. Demo
larea se va face pe cheltuiala 
celor vinovați. Terenul de sport va 
fi preluat și utilizat pentru depo
zitarea furajelor necesare fondului 
cinegetic ; la fel și chioșcurile. Lu
ciul de apă nou creat va fi folosit 
de către Asociația județeană a 
vînătorilor și pescarilor sportivi, 
potrivit Legii pisciculturii și pes
cuitului, O dată cu aceste măsuri 
de recuperare s-a stabilit sanctio
narea pe linie de partid a tuturor 
persoanelor vinovate de încălcarea 
legalității ; biroul Comitetului ju
dețean de partid Galați va analiza 
activitatea secretariatului Comite
tului municipal de partid Tecuci, N 
asigurînd prevenirea oricăror ase
menea cazuri, respectarea strictă a 
legalității în toate domeniile.

Neculai ROSCA

PiTEȘ 11: O gamă largă
de articole tehnice din cauciuc

u

Combinatul de articole tehnice 
din cauciuc Pitești livrează bene
ficiarilor din tară si numeroșilor 
parteneri de peste hotare o gamă 
largă de produse cu caracteristici 
tehnico-functionale superioare, com
petitive. între altele, aici se reali
zează benzi transportoare pentru 
industria minieră si siderurgică, 
furtunuri de foarte înaltă presiu
ne. anvelope si camere pentru au
toturisme. parbrize si lunete, sus
pensii elastice pentru locomotive si 
multe altele. De ani de zile. Com

binatul pitestean nu a înregistrat 
o reclamatie sau refuz de calitate 
privind produsele sale.

Specialiștii combinatului acordă 
o atentie deosebită modernizării 
produselor si reducerii consumuri
lor de materii prime si materia
le. combustibili si energie electri
că. Numai prin introducerea în 
producție a unor tehnologii de înalt 
randament s-au realizat însemna
te economii la consumuț de cau
ciuc si negru de fum. (Gh. Cîrstea).

(Urmare din pag. I)

cele mai avansate, despre 
proiecte cutezătoare. II as
cult și remarc faptul că in 
orașul in care odinioară un 
matrtțer a trebuit să-și 
schimbe meseria lucrează 
astăzi mii și mii de matri- 
țeri.

— Putem vorbi, desigur, 
despre mii de matrițeri, dar 
la noi sint numeroși și alți 
meseriași : strungari (ca 
să nu-mi uit cea de-a doua 
profesie), turnători-forma- 
tori, forjori, electroniști, 
chimiști, specialiști in hi
draulică, în domeniul cal
culatoarelor... Pe bună 
dreptate am fost denumiți 
„mecanicul-șef al industriei 
chimice și petrochimice ro
mânești" și acest lucru ne 
obligă, ne dă imbold. E 
mindria noastră patriotică 
să știm că pe cuprinsul tă
rii se află mari fabrici 
echipate de noi — cum sint 
cele de fire și fibre sin
tetice din Cimpulung 
și Corabia — că producem 
pentru întreaga economie 
națională o serie de unica
te de înaltă tehnicitate, că 
performanțele noastre teh
nice ne permit să contri
buim la realizarea progra
mului nuclear al țării. Iar 
această mîndrie patriotică 
este deopotrivă și a meta- 
lurgiștilor Liviu Zamfires- 
cu și Orbăn Gâspăr, și a

matrițerilor Nagy Ana și 
Eugen Fărcaș, și a ingine
rilor Iuliu Florișca, Ostian 
Bela și Anatolie Popa. Este 
mindria noastră, a tuturor 
celor care însoțim întotdea
una dragostea de tară cu 
fapta pentru țară.

Conectarea la tot ce e 
mai nou in știința . româ
nească și de peste hotare.

DIN EXPERIENȚA CONSILIILOR POPULARE

Calitatea, diversitatea, promptitudinea
— atribute ale bunei serviri

Cind se spune „Cisnădie". gindul 
alunecă, aproape automat, sore re- 
numele covoarelor meșterite aici. 
Aceeași faimă a inspirat si ideea 
reportajului de fată. în care însă nu 
este vorba despre covoare. Din mo
ment ce localitatea si-a cîstigat o 
notorietate largă prin produsele sale, 
ni s-a părut firesc să cercetăm cum 
se răsfrînge această notorietate asu
pra aspectelor cotidiene ale realită
ții. cum se manifestă preocuparea 
edililor, gospodarilor, diverșilor fac
tori responsabili din Cisnădie pentru 
modul de viată al celor ce au creat 
și intretin reputația urbei.

Dintre diversele aspecte ale coti
dianului. ne oprim, in cele ce ur
mează. asupra .organizării si funcțio
nării rețelei comerciale si de alimen
tație publică ; dacă străduința ca 
actul de comerț să corespundă exi
gentelor cetățenilor este pretutindeni 
necesară, ea e cu atit mai imperati
vă intr-o localitate cum este Cisnă
die. in care forța de muncă ocupată 
in producție este predominant femi
nină.
Constatările unui test inopinat

Sosind pe neașteptate in localitate 
si cuprinzînd în testare un număr 
cit mai mare de unităti. am dorit 
ca sondarea realității să fie cit mai 
obiectivă, rezultatele ei — cit mai 
concludente.

Ne-au frapat, de la bun început, 
amănunte cum ar fi curățenia scli
pitoare si numeroasele vaze cu flori 
din micul, dar cochetul bufet „Ex
press". ori prezenta continuă printre 
cumpărătoare a responsabilei maga
zinului „Alimentara" nr. 1 (Ana 
Maria Gross). Cu gindul că. prin alte 
loctiri, există unităti în care respon
sabilii nu își părăsesc biitoul,, —..in
teresați mai' mult de „lucrul cu’hîr- 
tiile" sau, nu o dată, ocupați cu „au
dientele" solicitate de prieteni si 
cunoscut! — precum si suficiente 
bufete gen express în care florile 
n-ar avea loc pe mese (din cauza 
sticlelor golite de bere) sau nu s-ar 
vedea (din cauza fumului de țigară), 
facem precizarea că. la Cisnădie. 
exemplele frumoase nu constituie 
păsări rare. Aspectul general al pro
duselor din unităti. evidenta străda
nie de a oferi, din fondul de marfă 
existent preparate si semipreparate 
culinare cit mai variate, apetisante, 
gătite si expuse în condiții de per
fectă igienă denotă preocupări reale 
pentru satisfacerea cerințelor oame
nilor muncii, precum si faptul că 
servirea populației se desfășoară sub 
controlul permanent al factorilor de 
resort.

— Cu cîtiva ani în urmă, foarte 
multe preparate tio „gospodina" se 
aruncau, nevindute. ne spune șeful 
'de unitate Aurel Gîdiu. Aspectul și 
calitatea lor nu atrăgeau cumpărăto
rii. Acum unitățile si raioanele de 
acest gen din orașul nostru au de
venit cu adevărat la dispoziția gos
podinelor. desfac preparate diverse 
si de bună calitate, aiutind mult fe
meile la îndeplinirea îndatoririlor 
casnice.

în aceeași ordine de preocupări, 
pentru reducerea timpului aferent 
activităților gospodărești sau de 
aprovizionare, am notat utilizarea 
largă si punctuală a metodei preco- 
menzilor. Unitățile „Alimentara" pri
mesc in fiecare decadă comenzi pen
tru toate sortimentele (se pregătesc 
apoi pachete pe care beneficiarii le 
ridică in ziua si la ora convenite).

Mijloace simple, rezultate 
apreciate

Departe de a-si baza volumul rea
lizărilor oe năravul vechi al desfa
cerii unor cantităti cit mai mari de 
băuturi alcoolice, unităti de alimen
tație publică din Cisnădie. organiza
te în spații modeste, dar bine între
ținute. fără etalarea de lux îndoiel
nic si remiză deplasată, oferă in vi
trine simple, dar corespunzătoare 
tuturor cerințelor, cîte 10—12 feluri 
de mincare. Am sondat și un aspect 
care constituie „buturuga mică" a 
multor restaurante cu pretenții : ce 
se oferă dimineața ? Constatarea : 
cacao cu lapte, omletă, iaurt, sandvi
șuri la pachet.

De fapt, specifică Cisnădiei este o 
adevărată mică industrie a sandvi
șurilor : zilnic se desfac cite 3 000, 
jumătate în scoli, jumătate la locu
rile de muncă. (Sandvișurile desti-

ÎEsemnări din Cisnădie 
despre organizarea 

activităților 
de interes cetățenesc

nate copiilor sint preparate separat, 
numai din alimente greu alterabile). 
In plus, la intrarea in cele trei în
treprinderi principale ale orașului se 
oferă, zilnic. 500—800 pachete cu 
hrană la preturi între 5 si 8 lei. 
Nici unul nu. rărpine nevîndut sau,. 
cum spunea cu nedisimulată mîndrie 
directorul comerțului local, tovarășul 
Nicolae Stoica ■ — „cine ne cumpără 
o:ridată*'■un ‘-pachet. doua oară ni-1. 
ia fără să se mai uite ce cantine".

Făcind o medie statistică rezultă 
că numai de aceste forme de ser
vire, simple, dar atît de binevenite, 
beneficiază aproape un sfert din 
populația orașului. E lesne de ima
ginat economia de timp realizată de 
gospodine.

Desigur, aceste rezultate nu s-au 
obtinut din senin, nici cit ai bate 
din palme, sint rezultatul unei în
delungate educații, al unei conștiin
țe cetățenești în general vizibile în 
gospodărirea orașului, atitudinea ci
vilizată fată de consumator fiind 
doar un aspect al mentalității gene
rale. Pe de altă parte, ele denotă o 
anumită grijă, faptul că si consi
liul popular, organismele sale si fac
torii direct răspunzători nutresc in
teres ca servirea populației să cores
pundă calitativ si să aibă in vede
re specificul si structura populației 
locale.

, Am aflat multe -lucruri bune des
pre prezenta și controlul direct și 
sistematic in unităti ale tuturor fac
torilor, de la primar la echipele de 
control obstesc. Apoi se remarcă re
ceptionarea promptă si cu seriozi
tate a semnalelor făcute orin „jur
nalul cumpărătorului". Reconstituind 
ultima analiză făcută activității de 
servire a populației de către biroul 
executiv al consiliului popular (la 
data de 9 octombrie a.c.). se ob
servă că numărul celor ce au parti
cipat la dezbateri (8 din 11 membri 
ai biroului executiv) confirmă atitu
dinea activă a edililor, vizibilă și 
din conținutul propunerilor făcute in 
numele cetățenilor, precum si din 
finalizarea dezbaterilor intr-o deci
zie concretă, care prevede lucrări, 
termene si răspunderi precise pentru 
efectuarea lor.

■ bsbbbhuibb

inginer-șef la întreprinde
rea de confecții.

— Care este explicația 
acestui succes ?

— Aplicarea unor noi 
tehnologii, buna calificare, 
conștiinciozitatea și abne
gația in muncă, neîntrerup
ta activitate de creație. 
Știți la cit se ridică gradul 
de înnoire a producției in

București. La început i s-a 
părut cam departe. Dar 
treburile l-au prins de în
dată. Erau atîtea de făcut, 
atitea dealuri sterpe își 
așteptau plantațiile. Acum, 
livada Odorheiului cuprin
de peste 260 hectare de 
meri, peri, vișini, pruni. 
Nicolae Barbu a dobindit 
cele mai mari recolte po-

Semnificativ este si modul eficient 
de folosire a comisiei permanente 
pentru comerț, aprovizionare, pres
tări de servicii și agricultură a con
siliului popular. Din însărcinarea bi
roului executiv, membrii comisiei au 
întreprins un sondai meticulos, atot
cuprinzător. in întregul oraș, ne baza 
unui chestionar care a cuorins în
trebări cum ar fi : în zona studia
tă există dotările comerciale mini
male (centru de piine. de lapte) ? 
Funcționează corespunzător ? Unde 
semnalați lipsuri 7 Ce fel de pres
tări de servicii sint necesare în 
zonă ? Ce magazine ar mai trebui 
înființate ? Răspunsurile la chestio
nare au fost sintetizate intr-un stu
diu dezbătut in sesiunea consiliului 
popular, care a hotărit măsuri con
crete de reprofilare sau înființare a 
unor spatii noi pentru comerț si 
servicii, transpuse acum in reali
tate.

în încheierea raidului am consem
nat o întîmplare cu tilc. Intrind o- 
dată intr-unui din magazinele cele 
mai prezentabile, unul dintre edili a 
constatat că personalul se opintea să 
urnească stelajele mari si restul mo
bilei grele — Vă mutați ? — Nu, 
ștergem praful ; se apropie „Ziua 
gestionarului" 1

Am aflat astfel de încă <una din 
metodele de mare eficacitate in in
fluențarea pozitivă a servirii popu
lației. în a doua marți a fiecărei 
luni, toti responsabilii de unităti de 
comerț si servire se reunesc într-o 
ședință. în prezenta primarului si a 
directorului întreprinderii comerciale. 
Prin rotatie. cite unul din partici
pant informează • cum s-a ocupat 
personal de îndeplinirea sarcinilor. 
Prin „tradiție", este exclusă la a- 
cest punct al ordinii de zi folosirea 
■Prenumelui .-.noi"; vorbitorul fiind 
solicitat să se- refere numai Ia ac
tivitatea sa proprie, personală. E un 
colocviu deschis. Participantii inter
vin cu întrebări, completări, obser
vații. Dezbaterea e precedată de o 
descindere in unităti. alese la în
tîmplare. ceea ce face ca întreaga 
rețea comercială si de servicii să 
fie în alertă citeva zile înainte si 
citeva zile după. „Lucrătorii din co
merț sint fără menajamente, as spu
ne necruțători ca exigentă cind e 
vorba să controleze, ca adevărati spe
cialiști"— ne spunea tovarășul Mihai 
Baltador. secretarul biroului execu
tiv al consiliului popular. De unde 
si ințîmplarea cu stersul prafului oină 
si sub mobilele grele.

Desigur, aspectele ' relatate cunosc 
si excepții. Mai există situații în 
care te intîlnesti cu indiferentă, ne
glijente. discontinuități in aprovizio
nare si servire. Dacă nu ne oprim 
asupra lor. o facem din dorința de 
a retine esențialul, caracteristicul. De 
asemenea, există probleme — cum 
ar fi aceea a spatiilor de servire si 
depozitare — ce ar putea fi mai ușor 
soluționate cu mai multă înțelegere 
si din partea întreprinderilor care 
dau specificul orașului. în treacăt fie 
spus, nu deputății care provin din 
aceste colective de muncă sint cei 
mai activi la dezbaterea si solutio
narea problemelor de larg intereș ce
tățenesc. Sîntem convinși însă că a- 
ceastă atitudine se va schimba. La 
urma urmei, marile unităti economi
ce de oe raza orașului sint si ele 
interesate si răspunzătoare de modul 
în care se desfășoară viata in loca
litate. traiul cotidian al harnicelor 
textiliste. al tuturor concetățenilor.

Serqiu ANDON 
Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii"

locuitorilor săi, prin toate 
înfăptuirile lor. Odorheiu 
Secuiesc este conectat la 
puternica dezvoltare și în
florire a întregii țări. La 
Liceul industrial „dr. Petru 
Groza", străveche institu
ție de învățămînt în care a 
deslușit tainele slovelor 
Aron Pumnul, înțeleptul 
dascăl al lui Mihai Emines-

Embleme contemporane într-o așezare multiseculară
descoperirea și promovarea 
unor soluții și tehnologii 
originale, grija cu totul 
deosebită pentru calitate — 
iată citeva dintre virtuțile 
industriei odorheiene de 
azi.

— Deși exportăm în 37 de 
țări de pe toate meridiane
le globului, în ultimii 10 
ani n-am avut nici un sin
gur refuz Ia calitate. Și, 
gîndiți-vă, e vorba de mi
lioane și milioane de con
fecții, iar partenerii noștri 
din Canada, U.R.S.S., 
S.U.A., Libia. Irak, R.F.G., 
Italia sint extrem de exi- 
genți.

Relatează despre toate 
acestea Kerestey Katalin, 
secretara comitetului de 
partid, și Georgeta Popa,

acest an ? Ei bine, la 91 Ia 
sută. Ținem nespus de 
mult la prestigiul produse
lor noastre în lume, iar a— 
cest prestigiu se poate do- 
bîndi și menține numai 
prin muncă și autoexi
gență.

Munca temeinică, plină de 
pasiune stă la temelia a tot 
ce s-a realizat trainic și 
frumos la Odorheiu Secu
iesc, începind cu marile 
platforme industriale și 
continuind cu blocurile de 
locuințe, cu edificiile pen
tru sănătate, cultură, sport.

într-o livadă din preaj
ma orașului îl întîlnim pe 
inginerul horticol Nicolae 
Barbu. A fost repartizat 
aici în 1977, la terminarea 
Institutului agronomic din

menite vreodată prin aces
te locuri. Oamenii îl apre
ciază, îl stimează.

- Așadar, ați devenit 
ddorheian...

— Asta înseamnă că aici 
a fost nevoie de mine. Fie
care trebuie să-și facă da
toria acolo unde este che
mat. De altfel, mă simt mi
nunat aici : mi-am înteme
iat o familie, am nenumă- 
rați cunoscuti. m-am îm
prietenit cu mulți... Știți, 
intr-o anume privință omul 
este asemeni unui pom care 
prinde rădăcini zdravene și 
rodește frumos într-un sol 
prielnic. Iar la noi în țară 
simți pretutindeni forța 
și căldura solului generos, 
prielnic.

Prin munca spornică a.

cu, aflăm despre o frumoa
să tradiție nouă.

. — Aniversarea fiecărei 
promoții este pentru noi, 
profesorii, o adevărată săr
bătoare, ne mărturisește 
directorul liceului Albert 
David. După strigarea ca
talogului, atunci cind se 
face „raportul" și fiecare 
absolvent ne vorbește des
pre viața sa. despre locul 
său de muncă, avem în 
fata ochilor imaginea între
gii patrii cu marile șan
tiere ale socialismului, cu 
puternicele platforme in
dustriale. cu orașele și sa
tele înnoite. Este o adevă
rată hartă sufletească a 
României socialiste.

„O hartă sufletească" — 
frumoase cuvinte izvorind

din inima unui om care 
educă generații după ge
nerații, pregătind pentru 
propășirea țării tineri des
toinici. cu alese trăsături 
morale.

Emoționante geografii spi
rituale conturate aici, in 
orașul acesta subcarpatic 1 
Iată, într-o seară tirzie a 
acestei toamne, in frumo
sul palat cu coloane masi
ve in care sălășluiește Casa 
de cultură a orașului, asis
tăm la o întilnire a cena
clului literar „Aron Pum
nul". Strinși laolaltă de 
dragostea pentru euvîntul 
adine simțit și frumos ros
tit. în cadrul cenaclului a- 
nimat de profesorul loan 
Mariș, își citesc creațiile 
muncitori, ingineri, profe
sori, elevi : Simion Das- 
călu, George Manolache, 
Molnăr Zoltân, Tudorel 
Urian, Idu Gheorghe...

„Vreau, patrie. Să cresc 
cu grina ta...“ începe una 
dintre poezii și versul mi 
se pare emblematic pentru 
acest oraș care se de’- 
voltă și Înflorește laolaltă 
cu țara.

La multiseculara sa ani
versare Odorheiu Secuiesc
se Înfățișează mai tinăr. 
mai viguros și mai frumos 
ca oricind. Este parte din 
tinerețea, din vigoarea si 
frumusețea care' nimbează 
chipul de azi al întregii 
Românii.

tone.de
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în spiritul sarcinilor stabilite de Comitetul 
Politic Executiv al C. C. al P. C. R.

WfiF TERMOCENTRALELE
SĂ FUNCȚIONEZE 

LA CAPACITATEA PREVĂZUTĂ!
Product! sporite de energie 

prin tai exploatare a agregatelor
De cum intri în incinta termo

centralei Mintia-Deva poți remar
ca ordinea si disciplina ce dom
nesc- in toate sectoarele de pro
ducție. pe estacadă sau în sospo- 
dăria de cărbune. Indiferent de 
locul de muncă, oamenii sint nre- 
zenti la datorie. îsi îndeplinesc cu 
conștiinciozitate si răspundere obli
gațiile de serviciu.

Așa cum aveam să constatăm, 
comitetul de partid, consiliul oa
menilor muncii acordă o deosebită 
atenție înfăptuirii cu toată fermi
tatea a măsurilor stabilite de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. a sarcinilor sl orientă
rilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar gene
ral al partidului, privind realizarea 
programului de creștere a produc
ției de energie electrică în această 
perioadă. Toate 
măsurile cuprin
se în programul 
propriu de activi
tate vizează atin
gerea obiectivu
lui central al 
muncii energeticienilor : funcțio
narea la întreaga capacitate a 
celor 6 grupuri energetice, a tu
turor instalațiilor si utilaielor auxi
liare. In acest scop s-au prevăzut 
măsuri tehnico-organizatorice ri
guroase. precise, la loc de frunte 
situindu-se. cele menite să asigure 
un climat de înaltă răspundere 
pentru respectarea riguroasă a re
gimului tehnologic de lucru pentru 
fiecare grup energetic, de ordine 
si disciplină desăvîrsite în pro
ducție.

— îndeplinirea, punct cu punct, 
a măsurilor stabilite în vederea 
funcționării ireproșabile a termo
centralei nu este posibilă decît in
tr-un climat de ordine și disciplină 
cu adevărat muncitorească — ne 
spune tovarășul loan Irimie. Aș 
releva. în această privință, acțiu
nile cuprinzătoare desfășurate de 
organizațiile' de partid si de sin
dicat. de consiliul oamenilor mun
cii pentru larga popularizare si 
însușire de către fiecare om al 
muncii a prevederilor Decretului 
prezidențial privind instituirea stă
rii de necesitate si a regimului 
militarizat în unitățile din, sistemul 
energetic national. Se poate apre
cia că. în urma acțiunilor între
prinse. ordinea si disciplina s-au 
întărit mult, că peste tot se face 
simtit un spirit de răspun
dere muncitoresc, revoluționar în 
muncă.

Intervenind în discuție, ing. Iero- 
nim Rusan. directorul termocentra
lei. și ing. Adrian Rovinaru. direc
tor al Antreprizei de construcții- 

MINTIA-DEVA

montai. reparații uzine electrice 
Deva, apreciau că numai in ase
menea condiții se pot intreiine si 
exploata la inalti parametri insta
lațiile din termocentrală, că numai 
printr-o muncă exemplară se pot 
efectua revizii si reparații de bună 
calitate sl intr-un termen cit mai 
scurt.

Pentru functionarea la capacita
tea prevăzută a fiecărui grup ener
getic este respectat cu strictete 
graficul de revizii si reparații. 
Chiar în aceste zile s-a finalizat un 
important volum de lucrări de re
vizii si reparații la grupul energe
tic nr. 2. Mai mult ca oricînd. în
treaga activitate de intervenție s-a 
planificat riguros si a fost iudicios 
coordonată fiecare operație în 
parte. Toate piesele sau subansam- 
blele ce trebuiau înlocuite au fost 

din timp procu
rate. S-a acționat 
cu forțe sporite, 
în schimburi ne
întrerupte, la ca
zane, generator, 
pompele de cir

culație a apei, preîncălzitoarele 
de aer, electrofiltre ș.a. For
mațiile de lucru conduse de maiștrii 
Mircea Marc. Nicolae Cazan. Eugen 
Szerestely. Nicolae Sergiu. Con
stantin Murșa. Ilie Minecan și 
Gheorghe Anghel au muncit cu 
multă răspundere si competentă 
profesională, astfel că reviziile si 
reparațiile s-au efectuat cu trei 
zile mai devreme fată de terme
nele planificate, ceea ce înseamnă 
o producție suplimentară de 14 mi
lioane kWh energie electrică.

Conducerea termocentralei, cu 
spriiinul ministerului de resort, se 
preocupă si de continua perfecțio
nare a tehnologiilor de lucru, de 
Introducerea noului în producție. 
Astfel, la cazanul 6 B se vor în
locui două mori cu ciocane cu mori 
cu discuri si sfere, ceea ce va con
duce la mărirea duratei de func
ționare între două reparații și deci 
la creșterea producției de energie 
electrică.

Am notat si faptul că energeti
cienii de la Mintia-Deva se află în 
stadiu de finalizare a' pregătirilor 
pentru buna funcționare a termo
centralei pe' timpul friguros. între 
altele, au fost efectuate reviziile si 
reparațiile necesare la culbutor si 
mașinile de preluat cărbunele, 
s-au schimbat covoarele de cauciuc 
uzate la benzile transportoare, s-au 

•pregătit cele două tunele de dez
ghețare a vagoanelor, au fost re
vizuite ventilatoarele de aer cald, 
s-au reparat liniile ferate.

Așa cum afirma tovarășul Con
stantin Neag. secretar ar comitetu
lui de partid din termocentrală. 

energeticienii de la Mintia-Deva 
sint ferm hotărîti să asigure func
tionarea' tuturor instalațiilor la ca
pacitatea prevăzută, pentru a pulsa 
zilnic cantităti sporite de energie

electrică în sistemul energetic na- , 
țional.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii"

Ordinea si disciplina 
pentru redresarea
Energeticienii de la Turceni au 

înalta răspundere de a asigura 
funcționarea în bune condiții a 
acestei importante termocentrale a 
țării. Rezultatele de pînă acum 
nu corespund insă cerințelor. Au 
avut loc frecvente opriri in func
ționarea celor 6 blocuri energetice, 
determinate de diverse defecțiuni 
care au apărut la agregatele de 
bază și cele auxiliare.

— Pentru prevenirea și elimina
rea unor asemenea stări de lucruri 
— ne-a spus tovarășul Stelian 
Morie, secretarul comitetului de 
partid al platformei energetice 
Turceni — pe baza măsurilor 
adoptate la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv au fost 
concentrate în termocentrala noas
tră ample forțe din partea unită
ților construc
toare de echipa
ment energetic,
specialiști din ca
drul Ministerului 
Energiei Electri
ce, care. împre
ună cu energeticienii, constructorii 
și montorii noștri depun efor
turi susținute în vederea asi
gurării condițiilor necesare bunei 
funcționări a capacităților ener
getice. Sîntem conștienți însă că 
redresarea activității, pregătirea 
termocentralei pentru sezonul de 
iarnă depind In primul rînd de 
munca noastră, de măsura în care 
reușim să eliminăm deficiențele 
existente, să instaurăm un climat 
sever de ordine și disciplină pe 
întregul flux al producției de ener
gie electrică.

Iată deci imperativul major al 
activității energeticienilor de la 
Turceni : creșterea considerabilă a 
spiritului de exigență și răspun
dere muncitorească al întregului 
colectiv pentru asigurarea bunului 
mers al termocentralei; Și aceasta 
pentru că nu puține au fost situa
țiile cînd diminuarea producției de 
energie s-a datorat anumitor gre
șeli în exploatarea instalațiilor, 
abaterilor de la disciplina muncii, 
superficialității în îndeplinirea a- 
tribuțiilor de serviciu. Faptul că în 
acest an staționările' în reparații 
accidentale au totalizat mii de ore 
nu poate fi pus doar pe seama 
fiabilității unor agregate și instala
ții. Așa cum s-a desprins, de altfel, 
și din dezbaterile pătrunse de exi
gență și combativitate comunistă 
ce au avut loc în recentele adunări 
generale de dare de seamă ale or
ganizațiilor de partid.

— Toate aceste neajunsuri și de-

TURCENI

sint hotărîtoare 
activități

ficiențe au fost temeinic analizate 
în colectivele noastre de muncă — 
ne-a spus ing. Florea Bereș, direc
torul întreprinderii electrocentrale 
Turceni. Considerăm că stă in pu
terea noastră să le eliminăm, să 
ne organizăm activitatea conform 
cerințelor impuse de instituirea 
stării de necesitate și a regimului 
de lucru militarizat. întregul nos
tru activ de partid, cadrele de con
ducere, specialiștii sint mobilizați 
pentru îmbunătățirea radicală a 
activității de exploatare, de între
ținere și reparare a echipamente
lor și instalațiilor. Am înregistrat 
și unele progrese, realizînd in 
ultima decadă puteri medii instan
tanee de peste 700 MW. Obiectivul 
nostru principal constă în stabili
zarea acestui nivel și ridicarea iui, 

în cel mai scurt 
timp, la o putere t 
de 800—900 MW. 
în acest scop vom 
acționa cu priori
tate pentru întă
rirea răspunderii 

cadrelor de bază, cu deosebire a 
maiștrilor și inginerilor, spre a se 
asigura îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de serviciu, respectarea 
riguroasă a normelor și instrucțiu
nilor tehnice, a ordinii și disciplinei 
la toate punctele de. lucru. De ase
menea. am luat măsuri ferme pentru 
exploatarea corectă a cazanelor și 
eliminarea cauzelor care determină 
funcționarea lor la parametri infe- 
riori. în noua structură, formațiile 
de reparații manifestă mai multă 
operativitate și grijă sporită față 
de calitatea lucrărilor executate. 
Am întărit, totodată, răspunderea 
în întreținerea și exploatarea in
stalațiilor din gospodăria de căr
bune. Vom trece de urgență la se
pararea activității de exploatare de 
cea de oonstrucții-montai și vom 
finaliza acțiunea de ordonare a de
pozitării echipamentelor și pieselor 
'de. schimb, Sîntem conștienți că 
toate aceste măsuri trebuie înde
plinite sub semnul exigenței și dis
ciplinei . exemplare. Iată de .ce or
ganizațiile de partid, consiliul oa
menilor muncii vor continua să 
desfășoare o intensă muncă de la 
om la om, pentru ca fiecare mem
bru al colectivului nostru să înțe
leagă bine și să participe cu toate 
forțele la efortul general de îmbu
nătățire a activității în termocen
trala noastră.

Dumitru PRUNĂ 
corespondentul „Scînteii"

Viteza de lucru in creștere, dar si uneleJ ’ 5

Pînă marți seara. în unitățile agri
cole din județul Teleorman, arături
le adinei de toamnă au fost efectua
te pe 33 la sută din suprafețele pre
văzute — o suprafață mică, dacă 
avem în vedere faptul că timpul 
este foarte înaintat. Prin măsurile 
întreprinse la nivelul tuturor stațiu
nilor de mecanizare a agriculturii. în 
ultimele zile viteza de lucru a cres
cut. în medie, cu peste 1 000 de hec
tare fată de realizările din săntămî- 
na precedentă. Totuși. în unele con
silii agroindustriale — Traianu. Sal
cia. Blejești, Turnu Măgurele și 
altele — rezultatele la arat sint cu 
mult sub posibilități. ..Pe măsură ce 
se finalizează celelalte lucrări din 
cîmp vom mări âe la 3 000 la 3 400 
numărul tractoarelor repartizate la 
arat — ne spune directorul trustului 
S.M.A.. inginerul Constantin Vatau. 
Avem asigurat front de lucru si chiar 
dacă se ară greu — datorită secetei 
prelungite — putem spori producti
vitatea zilnică de la 3 la 3,5—4 hec
tare pe fiecare tractor. în acest scop, 
am stabilit ca, pretutindeni sa se lu
creze in schimburi prelungite, cu cel 
puțin 500 de tractoare — si în schim
bul doi“.

Așa cum am putut constata într-un 
raid întreprins prin mai multe uni
tăți agricole, unde munca’ a fost or
ganizată temeinic, rezultatele la arat 
sint bune. în cooperativele agricole

Suprafața arată, pînă în seara zi
lei de 5 noiembrie, în unitățile agri
cole din județul Ialomița reprezintă 
numai 39 la sută din cea prevăzută. 
Pentru încheierea acestei lucrări la 
15 noiembrie este necesar ca in 24 
de ore să se realizeze la arături o 
viteză de 11 000 hectare. Or, pînă 
acum acest ritm nu a fost atins. 
Cauza ? La ora actuală, la arat sint 
mai puțin de 1 700 tractoare, din care 
doar 400 lucrează în două schimburi, 
în aceste condiții, suprafața arată 
zilnic nu a depășit 8 200—8 500 hec
tare. De aceea, comandamentul ju- ■ 
dețean pentru agricultură a stabilit 
ca, începînd de la 5 noiembrie, o da- . 
tă cu încheierea recoltării porum
bului; peste 700 tractoare să intre cu 
plugurile în brazdă la arat. Unul

■ din cele două schimburi va fi aco
perit de combinerii și mecanicii de 
atelier, în așa fel îneît ziua să se 
are peste 8 000 hectare, iar noaptea 
cel puțin 4 000 hectare.

Am urmărit cum se aplică aceste 
măsuri. în consiliul agroindustrial 
Grivița, Ia ora 6,30 cele 130 tractoa
re repartizate la arat se aflau 
în brazdă. „Vom încheia arăturile 
adinei de toamnă pînă la 15 noiem

din consiliul agroindustrial Roșiori 
de Vede, mecanizatorii ară de la pri
mele ore ale dimineții si oină seara 
tîrziu. la lumina farurilor. La fer
ma nr. 1 a C.A.P. Măldăieni. pe o 
solă de 120 hectare, de pe care s-a 
strîns porumbul, lucrează o forma
ție de 19 tractoare. Aflat aici, pre
ședintele consiliului agroindustrial. 
Zamfir Crîngeanu. verifică adînci-

TELEORMAN

mea brazdei sl se declară mulțumit. 
..Chiar dacă se ară în condiții mai 
dificile, datorită lipsei de precipita
ții. nu admitem nici o abatere de la 
normele agrotehnice" — ne spune 
președintele consiliului agroindus
trial.

La C.A.P. Stejaru. pe ogoarele 
fermei nr. 3, ajungem la ora .12,30, 
exact cînd cei 28 de mecanizatori 
aflati la arat serveau prinzul adus 
aici prin grija conducerii cooperati
vei. Președintele unității. Ion Oneată, 
se află cu un grup de cooperatori pe 
o solă vecină la eliberarea de coceni 
a terenului. „Sint ultimele 50 de hec
tare pe care mai avem resturi vege
tale — ne spune președintele coope
rativei. Practic. într-o zi-două vom 

Nu numai repede, ci și foarte bine!
brie — ne spune tovarășul Nicolae 
Miu, președintele consiliului agroin
dustrial. în următoarele două-trei 
zile se va termina strîngerea coce
nilor de pe toate suprafețele. Noi 
am ajuns la un ritm zilnic de 4 hec
tare pe tractor, ceea ce înseamnă 
că se ară 520 hectare în 24 de ore. 
în prezent, lucrăm cu 90 de trac
toare în schimburi prelungite, de

IALOMIȚA

1.4—15 ore și cu 40 de tractoare în 
două schimburi". La C.A.P. Trăîări, 
șeful secției mecanizare, Mihai 
Duțu, era pe urmele tractoarelor și 
împreună cu specialiștii urmărea 
adîncimea și uniformitatea brazde
lor, cum sint folosite scormonitoare
le. Rezultatul muncii bine organiza
te și respectării programului de lu
cru : din cele 2 250 hectare prevă
zute au fost arate 1 500 hectare. Pe 
înserat am ajuns și la C.A.P. Gri
vița. Se ara înțr-o solă care a fost 
cultivată cu floarea-soarelui. Restu
rile vegetale erau strînse și duse la 

probleme de rezolvai
avea asigurat front de lucru la arai 
pentru toate suprafețele planificate"

Eliberarea terenurilor de coceni 
concentrează importante forte umane 
și mecanice si la C.A.P. Vedea. Pen
tru urgentarea acestei lucrări sint 
folosite patru utilaje. Circa 180 de 
cooperatori string de asemenea, ma
nual. toate tulpinile de porumb. La 
ferma nr. 2. 14 tractoare cu pluguri 
brăzdează ogoarele. Aflat aici, direc
torul S.M.A. Roșiori de Vede, ingi
nerul Nicolae Marin, controlează ca
litatea lucrării si dispune apoi ca 
unul dintre mecanizatori să se 
oprească pentru a schimba brăzda- 
rele plugului.

în vederea încadrării arăturilor in 
termenele planificate, concomitent cu 
măsurile ce trebuie luate in vederea 
bunei folosiri a tractoarelor, este ne
cesar ca organele de resort să re
zolve cîteva probleme :

® aprovizionarea cu motorină să 
se facă în mod ritmic ;

® să se asigure uleiul special pen
tru motoarele celor 150 de tractoare 
A-l 800 ;

® pentru ascuțirea brăzdarelor de 
la pluguri să fie livrați neîntirziat 
cărbuni de forjă.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scînteii"

capătul solei. Tractoarele simt din 
plin duritatea solului determinată 
de seceta prelungită. Directorul sta
țiunii, Ttif Melinton, ne spune : „De 
cind se lucrează în două schimburi 
la arat, tot in două schimburi se 
muncește și la atelierul de forjă, 
acolo unde trebuie ascuțite zilnic 
peste 200 fiare de plug".

Dacă în consiliul agroindustrial 
Grivița executarea ogoarelor adinei 
de toamnă se face la un nivel cali
tativ înalt, nu același lucru îl pu
tem spune, despre unitățile din con
siliul Bordușani. Aici unii mecani
zatori nefiind îndrumați și contro
lați de către specialiști 'execută 
arături de. slabă'calitate. în princi
pal. se constată că nu se respectă 
adîncimea de 30—32 cm, că plugu
rile nu sint reglate corect, astfel 
incit nu toate trei brăzdarele pă
trund uniform în sol. Iată de ce, 
concomitent cu măsurile care se în
treprind în vederea intensificării 
arăturilor adînci de toamnă. tre
buie să se asigure executarea unor 
lucrări de cea mai bună calitate.

Mihai VISOIU 
corespondentul „Scînteii"

CENTRUL DE GREUTATE AL ZOOTEHNIEI - DE LA ȘES ÎN ZONELE DE DEAL Șl MUNTE

Ce se face, ce trebuie să se facă pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de conducerea partidului 
privind creșterea potențialului productiv al pajiștilor naturale

AR PUTEA FI ÎN FRUNTEUN JUDEȚ CARE
Cu cîtva timp în urmă, ziarul nostru („Scînteia" nr. 13 358 din 3 august 

a.c.) a publicat o pagină specială care relată experiențe deosebite in 
înfăptuirea unei sarcini de cea mai mare importanță stabilită de condu
cerea partidului pentru creșterea potențialului productiv al pajiștilor 
naturale. Așa cum precizam în pagina respectivă, continuăm seria de 
analize consacrate acestei importante probleme relatînd atit experiențe 
deosebite, cit și unele neajunsuri care trebuie să fie grabnic înlăturate 
pentru valorificarea superioară a acestui potențial uriaș de resurse 
furajere.

Prevederile 
programului județean 
- gîndite și realizate 

într-o concepție 
unitară

Brașovul se situează printre 
primele județe în ce privește 
disponibilitățile de pajiști natu
rale. încărcătura de animale pe 
hectarul de pășuni naturale este 
în medie de 1,7 vite adulte, 
ea fiind relativ uniform repartizată 
pe principalele zone pastorale, dacă 
ținem seama și de potențialul pro
ductiv al diferitelor categorii de pă
șuni. în actuala structură organiza
torică, de administrarea acestui fond 
pastoral se ocupă două unități : în
treprinderea pentru îmbunătățirea 
și exploatarea pajiștilor, subordona
tă consiliului popular județean, și 
sectorul de îmbunătățire a pajiști
lor, aflat in subordinea inspectora
tului județean silvic. îndrumarea 
tehnică a acestor unități cade in 
sarcina direcției generale agricole. 
Nu comentăm rațiunea oentru care 
au fost înființate aici, la Brașov, două 
unități specializate pe probleme de 
pajiști, dar se impun unele obser
vații in legătură cu modul in care 
este coordonată această activitate. ■

într-o asemenea acțiune de an
vergură ce iși propune schimbarea 
radicală a concepției de organizare 
și exploatare a unui fond pastoral 
de asemenea dimensiuni este abso
lut necesară o gîndire unitară, ma
terializată într-un program unitar la

nivelul întregului județ, acțiune 
coordonată in mod firesc de către 
consiliul popular județeah prin or
ganul de specialitate : direcția agri
colă. De ce mai este necesară o 
asemenea subliniere ? Pentru că in 
practică unele aspecte, în aparență 
minore, iți lasă impresia că ar 
exista o „rivalitate". Să ne refe
rim numai la două exemple. In 
baza programului județean adoptat, 
fiecare din cele două unități specia
lizate are sarcini precise, atit in ce 
privește volumul de lucrări, cit și 
termenele de finalizare. Normal ar 
fi ca in realizarea acestor obiective 
să existe o colaborare intre unități, 
o întrajutorare bazată pe relații eco
nomice corecte. Din diferite motive, 
unitatea din subordinea silviculturii 
nu dispune de dotarea necesară. în 
aceste condiții, pentru recoltarea lo
turilor semincere de graminee — de 
exemplu — în mod normal ar fi 
trebuit să apeleze la ajutorul celei
lalte unități județene, cu atit mai 
mult cu cit aceasta din urmă dis
pune de o combină anume pregătită 
pentru recoltarea semințelor de di
mensiuni mici. Factorii răspunzători 
de la inspectorat au găsit însă de 
cuviință să solicite combinele între
prinderii județene de pajiști Covas- 
na, aflată în subordinea Inspectora
tului silvic Covasna. De asemenea, 
din discuția cu tovarășul Viorel 
Chițu, șeful compartimentului de
pai iști din cadrul Inspectoratului sil
vic Brașov, am aflat că, la data do
cumentării noastre, unitatea ar fi 
trebuit să-și extindă frontul de lu
cru pe șantierele de investiții, dar 
nu putea face acest lucru întrucît 
nu dispunea nici măcar de puținele 
tractoare cite i-au mai rămas din 

dotarea inițială. Acest deficit de 

forță mecanică putea fi acoperit fie 
de la unitățile de mecanizare din 
județ, fie de la cealaltă întreprin
dere județeană de specialitate. Bine
înțeles, cu condiția ca acest ajutor 
să fi fost solicitat. Dacă factorii direct 
implicați în realizarea acestui pro
gram nu reușesc să-și pună de acord 
propriile acțiuni este de datoria 
consiliului pppular județean ca, prin 
organul său’ de specialitate în do
meniul agriculturii, respectiv prin 
direcția agricolă, să facă ordine în 
acest domeniu, să adopte acele mă
suri care să asigure realizarea sar
cinilor stabilite.

Experiențe deosebite 
care ar putea 

să elimine 
„iarba rea”

Cu mai mulți ani în urmă, la in
dicația comitetului județean de par
tid a fost elaborat un program de 
perspectivă privind creșterea sub
stanțială a randamentului pajiștilor 
naturale, pe baza căruia în ultimii 10 
ani, în județul Brașov au fost îmbu
nătățite și amenajate în complexe 
circa 57 000 hectare de pășuni și 
finețe naturale. Chiar în primul an 
de exploatare pe pășunile ameliora
te de la Prejmer, GhimbaV, Dealul 
Frumos, Bod, Vlădeni, Feldioara, 
Codlea, Cheia, Rîșnov sau I-Ioghiz, 
producțiile au crescut de 4—5 ori, 
ajungînd pînă la 30 000—35 000 kg 
iarbă la hectar. Deși pe multe din 
aceste pășuni ameliorate au fost ne
cesare investiții mai mari decît este 
normal, sporurile de producție obți
nute au permis recuperarea integrală 
a cheltuielilor după 3—5 ani, ceea 
ce justifică efortul făcut de către 
societate.

Punînd în evidență aceste preo
cupări în acțiunea de redresare a 
pajiștilor naturale, trebuie spus însă 
că pe ansamblul agriculturii rezul
tatele sint inferioare nivelurilor sta
bilite prin programul județean. De 
aici și concluzia că în gospodărirea 
și exploatarea pajiștilor twturale se 

cer eforturi de concepție și orga
nizatorice. mai bine chibzuite. Și 
ne-am referi în primul rînd la răs
punderea cu care trebuie să se ac
ționeze pentru punerea in valoare 
a potențialului productiv a acelor 
pășuni și finețe pentru ameliorarea 
cărora statul a investit sume mari 
de bani. Am văzut la C.A.P. Sinpe- 
tru o pajiște care atit prin modul 

. în care a fost organizată, prin, fer- 
' tilitatea ridicată a terenului și prin 

compoziția floristică valoroasă, ar 
putea constitui un adevărat model 
în acțiunile ce se întreprind pentru 
îmbunătățirea pășunilor și fînețelor. 
Aruncind privirea pe întinsul pa- 
jiștei ai însă1 impresia că unele par
cele au fost semănate nu cu iarbă, 
ci cu tot felul de bălării și scaieți. 
Președintele cooperativei, tovarășul 
Emil Gubernat, încerca să ne convin
gă că starea deplorabilă de întreți
nere în care se afla pășunea în acel 
moment este un „accident" cau
zat, chipurile, de ploile căzute cu 
cîtva timp î«> urmă.

în zona Codlea am văzut supra
fețe întinse de pășuni ajunse într-un 
stadiu avansat de degradare după 
mai puțin de 3—4 ani de la amelio
rarea lor. Dar în cazul acestora se 
pare că nu atît beneficiarii lor poar
tă vina, cit factorii chemați să asi
gure puritatea compoziției floristice 
și sănătatea pajiștilor naturale. Des
pre ce este vorba ? Pășunile și 
finețele naturale din zona Codlea și 
nu numai de aici au ajuns pur și 
simplu să fie invadate de o buru
iană deosebit de viguroasă și rapace, 
cu un sistem radicular de forma 
buretelui, ce se extinde în stratul 
fertil pînă ce înăbușe tot covorul 
ierbos. Combaterea acestei buruieni 
s-ar putea face pe cale chimică, dar 
din diferite motive nu se asigură 
substanța necesară. Agricultorii de 
aici au încercat și calea biologică 
de combatere prin introducerea a- 
cestor suprafețe în asolamente nor
male de cultură. Și trebuie spus că 
s-au obținut unele rezultate încu
rajatoare. La această metodă se a- 
pelează însă din ce în ce mai rar 
pentru că mulți din cei care au a- 
plicat-o au fost puși în situația de 
a-și vedea diminuate suprafețele de 
finețe. Pentru că în fapt s-a petre

cut un lucru absolut nefiresc : o dată 
desțelenite finețele, ele au fost tre
cute la arabil și cultivate ca atare. 
Este do datoria consiliului popu
lar județean să intervină cu fer
mitate pentru eliminarea cu de- 
săvîrșire a unor asemenea prac
tici deosebit de păgubitoare pen
tru zootehnie, în general pen
tru economia județului. Ideea a- 
plicării in exploatarea pajiștilor a 
unui regim specific plantelor culti
vate, prin aplicarea unor asolamen
te normale, pornește de la rațiunea 
de a schimba în mod radical con
cepția actuală cu privire la gospo
dărirea pajiștilor, de. la necesitatea 
obiectivă de a valorifica în cel mai 
înalt grad acest potențial uriaș de 
resurse furajere. Iată de ce, pretu
tindeni trebuie să se garanteze că 
toate suprafețele de pajiști supuse 
acțiunilor complexe de ameliorare 
vor rămîne în circuitul productiv că
ruia i-au fost destinate investițiile.

Condiții necesare 
pentru realizarea 

programului 
de ameliorare

Nu ne oprim de data aceasta asu
pra problemelor ce privesc dotarea 
celor două unități specializate în 
probleme de pajiști, pentru că ele 
sint în general comune tuturor în
treprinderilor de acest gen. Dar tre
buie să notăm că pentru a face efi
cientă acțiunea acestor întreprinderi, 
pentru a realiza în condiții bune 
obiectivele prevăzute și în termene 
scurte trebuie să li se asigure toate 
mașinile și utilajele de care au ne
voie. Cu actuala dotare nu se poate 
vorbi de organizarea unor acțiuni 
complexe de ameliorare a pajiștilor 
montane. Așa se și explică de ce, 
in general, așa-numitele „pajiști- 
model" din județul Brașov sînt or
ganizate in general pe terenuri pla
ne, accesibile sistemei de mașini fo
losite pentru cultura mare. Urmă

toarea etapă, de fapt cea mai impor
tantă, o constituie, se înțelege, zona 
montană. Este un lucru de căpetenie 
să se asigure mecanizarea operațiu
nilor care condiționează aplicarea 
măsurilor agrotehnice de ameliora
re. în această ordine de idei, este 
absolut obligatoriu să se întocmeas
că un plan special pentru dotarea 
acestor unități, plan care să intre în 
planul general de dotare a econo
mici județului, raportindu-se siste
matic modul îh care se desfășoară 
programul de îmbunătățire a pajiști
lor naturale, așa cum se raportează 
despre stadiul lucrărilor agricole, 
despre nivelul producțiilor realizate, 
despre îndeplinirea sarcinilor privind 
efectivele de animale.

Una din condițiile esențiale pen
tru realizarea programului de ame
liorare a pajiștilor naturale o con
stituie asigurarea semințelor, cu 
deosebire a celor de leguminoase. 
Facem această subliniere pornind 
tocmai de la faptul că în mod con
stant județul Brașov s-a situat în 
ultimii ani între județele cu cea mai 
slabă activitate în producerea se
mințelor de leguminoase perene. Cau
zele unei asemenea stări de fapt țin 
în primul rînd de mentalitatea gre
șită a unor cadre de conducere din 
unitățile agricole care au găsit de 
cuviință că este mai ușor să cum
pere semințe, decît să producă. 
Ce-i drept, organele agricole jude
țene au reușit în acest an să pro
ducă 150 tone de sămîntă tri
foi, dar este puțin în compa
rație cu ceea ce s-a realizat aici 
în trecut și mai ales față de posibi
litățile existente. După părerea 
noastră, problema ar putea fi re
zolvată revenindu-se la sistemul 
folosit cu ani în urmă, cînd sămîn- 
ța se producea în special în zona 
Rupea, în cîteva unități profilate pe 
trifoi roșu. Deocamdată, o preocu
pare mai deosebită în acest sens 
există la întreprinderea județeană de 
pajiști, care deține la această dată 
250 hectare loturi semincere de tri- 
foliene, din care 90 hectare le repre
zintă trifoiul alb. De pe această su
prafață s-au obținut în acest an 
circa 10 tone sămînță trifoi alb. 
Este o realizare pe care o con
semnăm mai mult în ideea extinde
rii loturilor semincere de trifoi alb, 
știut fiind că de fapt el ar trebui 
să reprezinte principala leguminoasă 
în compoziția floristică a pășunilor 
naturale.

Răspunderea 
consiliilor populare - 
integral restabilită

Revenim la ceea ce spuneam la în
ceputul acestor rînduri, și, anume, că 
în conformitate cu prevederile legii 
ce reglementează activitatea consi

liilor populare, acestea, că organe 
locale ale puterii de stat, trebuie să 
răspundă direct, concret, de gospo
dărirea și exploatarea pajiștilor na
turale, această activitate fiind parte 
integrantă a activității economice 
generale pe care o coordonează. Or, 
ce se constată ? O dată cu trecerea 
pășunilor montane de la consiliile 
populare în administrarea unor in
spectorate silvice, a apărut in mod 
nefiresc și s-a instalat in unele 
locuri mentalitatea că din moment 
ce în actul normativ ce reglemen
tează regimul de gospodărire a pa
jiștilor naturale a apărut formularea 
trecerii acestui patrimoniu în admi
nistrarea inspectoratelor silvice, con
siliilor populare, chipurile, nu le-ar 
mai reveni răspunderi in această 
privință. Și mentalitatea se concreti
zează în activitatea practică, în ati
tudinea concretă sau mai exact spus 
în lipsa de atitudine a unora din 
aceste organisme. Am relatat despre 
starea precară de întreținere a1 pă
șunii ameliorate de la Sînoetru. Dar 
în județ, la Teliu, Șinca, Șercaia, 
Cața și în alte locuri, din pășunile 
ameliorate cu "mi în urmă a mai: ră
mas doar numele, pentru că, nefă- 
cîndu-se lucrările de întreținere; u- 
nele din acestea pur și simplu sint 
în situația de a se împăduri. Tot 
din lipsa unei coordonări și a unui 
control sistematic nu în puține 
locuri pășunile îmbunătățite ajung 
să rămînă fără iarbă tocmai în mie
zul verii, atunci cînd animalele ar 
putea atinge vîrful de Producție. 
Pajiștea de la Măieruș, utilizată ex
cesiv în prima parte a primăverii, 
constituie in acest sens un „exem
plu" de cum nu trebuie exploa
tată o pajiște ameliorată. în mod 
normal, consiliile populare, primarii 
sînt primii întrebați de mersul acti
vității și rezultatele la cultura 
mare, din zootehnie și trebuie spus 
că in cele mai multe cazuri aceștia 
fac dovada răspunderii cu care au 
fost învestiți. Cu atît mai nefirească 
aoare această lipsă de preocupare 
din partea unor consilii populare 
față de modul în care este gospo
dărit fondul pastoral, atitudine care 
contravine normelor legale ce regle
mentează activitatea acestor orga
nisme.

Așa cum menționam la începutul 
acestor rînduri. județul Brașov dis
pune de experiențe notabile în acest 
sens. Este de datoria consiliilor popu
lare, a organelor agricole de la ju
deț să facă cunoscută și însușită a- 
ceastă experiență a unităților frun
tașe, să restabilească ordinea și dis
ciplina acolo unde sînt încălcate, să 
adopte, pe baza unei analize minu
țioase, măsuri care să asigure con
dițiile necesare înfăptuirii' programu
lui de ameliorare a pășunilor.

Iosif POP 
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"
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CLIMATUL MUNCII,
CLIMATUL PASIUNII CREATOARE
Cu mai multe luni în urmă primearn la redacție 

scrisoarea conținind civica îngrijorare a unui citi
tor din Iași față de soarta „bojdeucă!" din Țicău 
a_ lui Ion Creangă. Corespondentul nostru voluntar 
făcea și o sumară descriere a caselor memoriale 
G. Topîrceanu și P. Poni, invitînd „la o cit mai 
rapidă meditație pe factorii răspunzători și la o 
și mai rapidă Îndreptare a lucrurilor". Nu de alta, 
avertiza ingrijorat cititorul nostru, dar să nu pățim 
cum 
mult

zicea marele Creangă însuși : „Leneșul mai 
aleargă, iar scumpul mai mult păgubește !“.

im
Contraforți pentru 
„castel al

Am fost recent la Iași. 
Sintem in măsură să-1 li
niștim pe corespondentul . 
nostru : nu, nici o mărtu
rie de seamă a trecutului 
n-a fost lăsată să se pă- 
răgineascâ, casa memo-' 
rială Topîrceanu este 
deja restaurată, a lui 
P. Poni se va deschide 
in anul viitor. Cit priveș
te „bojdeuca" marelui 
povestitor, ne-am con
vins cu ochii noștri, ea a 
fost integral restaurată, 
operațiile de consolidare 
fiind, realmente, compa
rabile prin amploare eu 
acelea destinate restaură
rii unui castel medieval 1 
Valurile de pămint și 
contraforții din spate au 
oprit definitiv aluneca
rea dealului in virful că
ruia se înaltă „bojdeuca", 
un adevărat castel al a- 
mintirilor. Șapte fintini 
adinei captează pinza 
freatică. în fată, o mare 
placă de beton împiedică 
pătrunderea amenință
toare a apei în pereții 
clădirii. în fine, acoperi
șul a fost integral înlo
cuit. precum și timplăria 
ce fusese atacată de o 
ciupercă.’ Mai mult, ală
turi se construiește o clă
dire nouă destinată unei 
expoziții documentare 
permanente „Ion Crean
gă", iar aceasta, împreună CU _ hnidp»i" 
tuită 
un 
„Ion 
mint 
tură 
larg.
tie in fosta mahala a Ti- 
căului. Iată deci că fac
torii răspunzători invo
cați de cititorul nostru, 
probabil insuficient in
format. au acționat nu 
numai din imboldul pro
priei lor conștiințe pa
triotice, dar și făcîndu-și 
datoria de a respecta 
și aplica întocmai rigorile 
unei legi izvorîte din 
grija statului și a parti
dului nostru fată de păs
trarea vastului tezaur al 
trecutului 'dt'rott* 1
rii patrimoniului cultu
ral national al. Repu
blicii Socialiste România 
(63/1974).

Veritabil muzeu in aer 
liber, spațiu al unor mari 
ctitorii de care și-au le
gat numele voievozii ro
mânilor, Iașiul lui Ale
xandru Lăpușneanu și 
Vasile Lupu cunoaște azi 
o nouă epocă de renaștere 
multilaterală. Este adevă
rat. nu o dată monumen
tele lui istorice au sufe
rit valul nemilos al vre
murilor, dar, cum cu în
dreptățire s-a subliniat, 
nici agresiunea năvălito
rilor și nici capriciile na
turii n-au reușit să dis
trugă vestigiile acestui 
colț de țară fiindcă grija 
contemporanilor a fost 
mai puternică decît nepă
sarea timpului. Nepăsare 
dureroasă, care n-a lip
sit în istoria îndelungată 
a orașului. „lașul — scria 
savantul geograf Ion Si» 
mionescu în 1925 — poate 
fi luat ca tipul orașului 
spre asfințitul vieții (...). 
Instituțiile culturale cele 
dinții căpătaseră pecetia 
părăsirii și mai ales a 
desconsiderării". Și iată 
ce ne spune. în noiembrie 
1985. tovarășul Ion Arhip, 
jefui oficiului județean 
pentru patrimoniul cultu
ral, director al Complexu
lui muzeistic : „Avem la 
ora actuală în evidenta 
noastră 403 monumente.

„bojdeuca" reconsti- 
. integral vor alcătui 
Centru documentar 
Creangă", un așeză- 
de cercetare și cul- 

destinat publicului 
o adevărată institu-

amintirilor"
Numai in complexul mu
zeistic funcționează 20 de 
muzee și expoziții. Pala
tul culturii, clădire mo
numentală in stil neogo
tic flamboyant, proiectat 
de arhitectul Ion D. Be- 
rindei, înălțat pe locul 
vechii „curți domnești", 
adăpostește cîteva din 
marile muzee ale tării — 
Muzeul de artă. Muzeul 
de istorie a Moldovei, 
Muzeul etnografic al 
Moldovei și Muzeul poli
tehnic. (Să notăm o pre
mieră ce face onoare ie
șenilor: de curind au fost 
terminate lucrările de 
restaurare a minunatei 
Săli a Voievozilor, cu 
fresce și portrete pictate, 
în 1932, de Ștefan Dimi- 
trescu și elevii lui. în 
rindul aceleiași atente 
preocupări pentru conser
varea tuturor vestigiilor 
ce atestă „fala trecutului" 
se înscriu lucrările de la 
Teatrul național „Vasile 
Alecsandri", unde o echi
pă de tehnicieni condusă 
de prof. dr. Dinu Moraru 
— specialistul care și-a 
adus contribuția și la sal
varea Veneției — a oprit 
distrugerea clădirii prin 
implantarea unor elec
trozi contra igrasiei ce 
amenința pereții monu
mentalei clădiri, institu
ție de educație națională 
îndrumată de Kogălni- 
ceanu, Alecsandri. Ne- 
gruzzi, Sadoveanu, To- 
pirceanu. Ionel Teodo- 
reanu. M. ' Codreanu.) Au 
fost- renovate in ultimii 
ani Casa Pogor. Casa Sa
doveanu, Casa Dosoftei. 
Muzeul teatrului din 
Casa Alecsandri — „mu
zeu tematic, nu de diver

tisment. cum subliniază 
tovarășul Arhip, institu
ție menită să ilustreze 
ideeâ de slujire cu mij
loacele scrisului artistic 
a istoriei poporului ro
mân. a marilor sale idea
luri." Ar trebui adăugat 
acum că toate cele 20 de 
muzee ale Iașiului sint 
organizate nu numai ca 
simple depozite de re
licve ale trecutului, ci 
ca instituții vii. dina
mice, integrate actualită
ții. răspindind perma
nent. ca niște centre de 
lumină, razele culturii în 
conștiința publicului larg. 
Noile „Prelecțiuni" ale 
Junimii din Casa Pogor 
adună lunar în jurul unor 
conferențiari oameni de 
cultură și artă români și 
străini, un numeros pu
blic. Muzeul de artă, la 
rîndu-i. printr-o mani
festare periodică. „Plasti- 
cieni ieșeni in dialog cu 
publicul" sau Muzeul de 
istorie, prin 
și expoziții în instituții și 
întreprinderi / 
luni : peste 360 de astfel 
de acțiuni). „Arcul peste 
timp" asigurat lunar de 
Muzeul etnografic, pre
cum și cicluri de șezători 
organizate în satele ie
șene „De la străbuni la 
nepoți" servesc aceluiași 
obiectiv educativ, perma
nent prezent în progra
mele de activități ale 
Complexului muzeistic 
din Iași. Ultima dintre 
aceste manifestări. „De 
la străbuni la nepoți", 
împreună cu ciclul de 
expuneri „Valori de artă 
populară românească" 
prilejuiesc un larg și 
fructuos dialog al specia
liștilor etnografi cu locui
torii satelor și comunelor, 
fiind, in același timp, o 
cercetare de teren pentru 
descoperirea și valorifi
carea bogățiilor inepuiza
bile ale artei noastre 
populare. Se fac expozi
ții. sint dezbătute carac
teristicile motivelor popu
lare autentice, consoli- 
dindu-se astfel conștiința 
tradiției, dar și precizîn- 
du-se modalitățile valori
ficării elementelor ei in 
diverse ramuri de pro
ducție : țesături, mobile 
ș.a.

zarea modernă : sistemul 
de comandă-program pe 
cilindru cu știfturi utili
zat acum 500 de ani la 
carillonuri este folosit și 
astăzi, aproape in aceeași 
formă. Există, deci, ana
logii de formă între înre
gistrările muzicale și di
ferite operații pe care

trebuie să le execute a- 
numite mașini-unelte la 
care se aplică astăzi pro
gramarea. analogii pline 
de tilc. îndeosebi pentru 
strinsa împletire dintre 
cultură, artă, știință, din
tre creația artistică și 
producția modernă a oa
menilor de azi.

In spiritul atașamentului 
față de marile valori 

naționale

manifestări
(in șase

un domeniuMuzica
ăl „tehnicii de vîrf"

Nu este de mirare că, 
în asemenea împrejurări, 
pot fi întîlniți pe teren, 

• .-în calitate1- de __
tori", oameni de la în
treprinderea de prelucra-1 
re a lemnului din Iași 
ori de la Țesătoria de 
mătase, ingineri, maiștri, 
pictori din colectivele de 
creație ale acestor între
prinderi care-și caută iz
voarele împrospătării 
mo'delelor în bogatul te
zaur, încă viu. al artei 
noastre populare. Despre 
asemenea preocupări 
căutări rodnice 
vorbit pe 
Rodica, Hașeganu 
na. Ciocan Emilia. Iones- 
cu Florica de la Țesăto
ria de mătase, precum și 
Emil Gentimir, Lică Va- 
sile, Lucan Ana Maria, 
Roșea Rodica de la între
prinderea de prelucrare 
a lemnului.

Sînt preocupări și sco
puri în care, cum se 
vede, se întîlnesc acțiu
nile muzeografilor de la 
complexul muzeistic cu 
obiectivele și dorințele 
oamenilor muncii de Ia 
cele două mari întreprin
deri ieșene, confirmîn- 
du-se astfel larga deschi
dere a unei complexe ac
tivități 
tive.
dintre cultură, artă, cer
cetare și producție. între
pătrundere ce mai poate 
fi ingenios ilustrată și 
prin conținutul secției, u- 
nice i 
trarea 
tului" 
zeului 
Palatul 
înființată în 1972, această

Cronica zilei
La București au avut loc con

vorbiri între ministrul comerțului 
exterior si cooperării economice in
ternaționale. Vasile Pungan. si mi
nistrul comerțului exterior al R.P. 
Mongole, Jamsrangiyn Dulmaa.

La încheierea, convorbirilor cei doi 
miniștri au semnat Acordul dintre 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia si Guvernul Republicii Populare 
Mongole privind schimbul reciproc 
de mărfuri si plățile pe ndrioada 
1986—1990 și Protocolul comercial pe 
anul 1986.

La convorbiri si la semnare a fost 
de fată Togoociin Ghenden. amba
sadorul R.P. Mongole la București.

(Agerpres)

Excelenței Sale ALI HASSAN MWINYI
Președintele Republicii Unite Tanzania

DAR ES SALAAM

Cu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al 
Republicii Unite Tanzania,' vă adresez calde felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate, fericire și succes deplin in realizarea misiunii care v-a 
fost încredințată.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre 
partidele și țările noastre se vor dezvolta tot mai mult în viitor, spre 
binele popoarelor român și tanzanian, al păcii, progresului și înțelegerii 
în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

VIZITA OFICIA OF PRIETENIE A TOVARĂȘEI «(A PIANINE,
PREȘEDINTELE CONSILIULUI EXECUTIV FEDERAL Al R.S.F. IUGOSLAVIA

5
în „bătrînul" Iași spiri

tul novator, dinamic este 
azi la el acasă, curmînd 
pentru totdeauna vechea 
biografie a Iașiului în
scris. de același geograf 
I. Simionescu. printre „o- 
rașele adormite". Sub 
puternicul impuls al re
voluției socialiste, spiri
tul ațipit al orașului s-a 
trezit de mult, dind la 
iveală o nouă vitalitate 
și punind la lucru o mare 
forță creatoare. Despre 
reperele acestei vitalități 
creatoare ne vorbește to
varășul Pavel Florea, 
președintele Comitetului 
pentru cultură și educa
ție socialistă al județului 
Iași : „Mai întii să aflăm 
că unul din trei locuitori 
ai județului nostru parti
cipă la activitatea forma
țiilor artistice în ca
drul Festivalului națio
nal „Cintarea României". 
Un locuitor al județului 
citește 16 cărți pe an. Ju
dețul Iași a primit la edi
ția a IV-a 592 de premii, 
iar în urma celei de-a V-a 
ediții, numai formațiile 
aparținînd așezămintelor 
culturale au fost distinse 
cu peste 400 de premii. 
Festivalul a scos în evi
dentă că Iașiul este o pu
ternică vatră folclorică, 
cu centre specifice de 
mare forță: Hirlău — 
Vircovaci, Răducăneni, 
Ruginoasa, Fintinele. A 
crescut valorificarea po
tențialului cultiural in în
treprinderi. îndeosebi in 
orașele Iași. Pașcani. Tg. 
Frumos. La Hirlău. bună
oară. avem unul dintre 
cele mâi puternice teatre 
populare și. în general, 
echipele de teatru au cu
noscut o mare înflorire. 
Nu in ultimul rînd și da
torită generoasei atitudini 
adoptate de artiștii Tea
trului Național — și l-aș 
menționa în acest sens pe 
Virgil Raiciu, un adevă
rat artist-cetățean. ata
șat de mișcarea de ama
tori. căreia . ira . dăruit 
energia, talentul, cunoș
tințele .sale. Avem o artă 
de • amatori competiti
vă : ne-a ,canfirmat-o și 
ecoul turneelor forma
țiilor noastre din Rugi
noasa și Deleni in Belgia 
și, respectiv. Finlanda.

Festivalul este o mani
festare a muncii și a 
creației, nu numai de tip 
sărbătoresc ori folcloric. 
Astfel, în formații sint 
cei mai buni elevi, cei 
mai buni studenți, cei 
mai buni muncitori și ță
rani. fruntașii prețuiți 
pentru atitudinea și com
portarea lor în muncă și 
viață. Sint. firește, și 
locuri în care aceste lu
cruri se uită ori nu se 
respectă. Trebuie să atra
gem în aceste activități 
pe cei mai buni, al căror 
exemplu este în stare să 
impună, să-i mobilizeze 
pe toți la muncă, la gîn- 
dire creatoare. Aș vrea 
să menționez, printre co
laboratorii noștri cei mai 
apropiați, oameni ca Ion 
Muscalu din Scinteia. 
Toadere Blîndu. din Coș- 
tuleni, Marieta Matei din 
Răducăneni. Gîdea Flo
rin din Ruginoasa. Hoțea 
Cecilia din Hălăucești : 
primarii comunelor men
ționate. adevărat! anima
tori ai activității cultu
ral-educative și artistice, 
membri de frunte ai 
echipelor artistice de 
amatori.

Urmărim cu atenție 
menținerea la un nivel 
corespunzător a manifes
tărilor cultural-artistice

tradiționale, de mare va
loare și putere educativă, 
între ele trebuie mențio
nat Festivalul de poezie 
„Mihai Eminescu". De a- 
semenea, organizăm aici 
un prestigios festival al 
muzicii românești, în 
cursul căruia o săptămî- 
nă întreagă, în toate săli
le, în întreprinderi și co
mune răsună muzica ro
mânească. Anual, in Co- 
pou au loc Tirgul de ce
ramică românească „Cu- 
cuteni 5 000", Salonul de 
carte, festivaluri de poe
zie, expoziții de artă și 
florale, Sărbătoarea teiu
lui. De altfel, privitor la , 
valorificarea culturală a 
Copoului am putea spune 
că aici am instaurat in 
acești ani un adevărat 
complex cultural ema- 
nind un climat spiritual 
de certă elevație". Des
pre climatul Copoului 
vorbește și Dumitru Gru- 
măzescu, de la Combina
tul de utilaj greu : „încă 
de cind eram copil mer
geam in grădina Copou și 
priveam cu pioșenie la 
busturile iluștrilor noștri 
oameni de cultură, la 
obeliscul cu cei patru lei, 
la bătrînul și legendarul 
tei. Alături era o circiu
mă. botezată „Rarău". 
care polua atmosfera ce 
trebuie să dăinuie in Co
pou. Și iată că la 18 iunie 
1983 (an in care se împli
nea un secol de la apari
ția „Poesiilor" lui Emi
nescu) a fost inaugurat 
Centrul expozițional «Mi
hai Eminescu» din Co
pou". Trebuie să spunem 
că respectiva expoziție a 
fost alcătuită atunci din 
exponatele colecției lui 
D. Grumăzescu. colec
ționar de acum cunoscut, 
din pioșenia de care vor
bește năseîndu-se o im
presionantă colecție cu- 
prinzind 5 000 de expona
te. Sub mireasma nemu
ritoare a teiului emines
cian s-a născut o mare și 
frumoasă pasiune. După 
un clasament neoficial, 
făcut .de o publicație 
suedeză, autorul acestei, , 
cotttiții este socotit' al. 
doilea colecționar din 
lume, după un american 
— carte și documente 
Shakespeare — și înain
tea unui francez, dețină
tor a peste 3 500 expona
te Jules Verne. 11 între
băm pe tovarășul. Pavel 
Florea ce părere are des
pre pasiunea lui Grumă
zescu : „La nivelul său, 
este un adevărat model. 
Ca muncitor, este un mo
del de ceea ce poate-face 
un om pasionat, de ata
șament față de marile 
valori. Nu este un „emi- 
nescolog" — căci emines- 
cologi sînt Ibrăileanu, 
Perpessicius. Călinescu — 
ci un muncitor pasio
nat și atașat de Emines
cu. un colecționar care a 
dat un conținut nobil pa
siunii și energiei sale. Un 
exemplu stimulativ pen
tru toți tinerii".

La Iași, ca peste tot in 
țară, există condiții mi
nunate pentru o bogată 
viață culturală, astfel in
cit, cum scria corespon
dentul citat la începutul 
acestui articol, „tineretul 
să crească și să se dez
volte în spiritul dragostei 
față de înaintași, față de 
cultura străveche și isto
ria milenară a poporului 
român, față de mărețul 
său prezent socialist".

C. STANESCU 
Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii”

încheierea convorbirilor oficiale
Miercuri s-au încheiat convorbirile 

oficiale dintre primul ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Constantin 
Dăscălescu. și președintele Consiliu
lui Executiv Federal al Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, to
varășa Milka Planinț.

Tovarășul Constantin Dăscălescu si 
tovarășa Milka Planinț au subliniat 
hotărirea comună a celor două gu
verne de a acționa în continuare 
pentru transpunerea în practică a 
hotărîrilor și înțelegerilor convenite 
cu prilejul întîlnirilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și conducătorii 'de 
partid și de stat ai Iugoslaviei, pen
tru extinderea conlucrării economi
ce, tehnico-științifice, pentru lărgirea 
schimburilor de mărfuri și dezvol
tarea colaborării în alte domenii de 
interes reciproc. în folosul și spre 
binele țărilor și popoarelor noastre, 
al cauzei generale a socialismului, 
păcii și progresului social.

La încheierea convorbirilor, cei doi 
prim-miniștri au relevat caracterul 
fructuos al vizitei, al schimbului de 
păreri purtat, manifestindu-și con
vingerea că acestea vor contribui la 
amplificarea și întărirea colaborării 
pe multiple planuri și a prieteniei 
■tradiționale româno-iugoslave.

în prezenta celor doi șefi de gu
verne. tovarășul Vasile Pungan. mi
nistrul comerțului exterior si coope
rării economice internaționale, pre
ședintele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală de colaborare 
economică, și tovarășul Milenko Bo- 
ianici, membru al Consiliului Execu
tiv Federal, secretar federal pentru 
comerț exterior, președintele părții 
iugoslave in comisia mixtă, au sem
nat Acordul între Guvernul Republi
cii Socialiste România și Consiliul 
Executiv Federal al Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia privind 
schimburile de mărfuri și servicii pe 
perioada 1986—1990.

A fost adoptat Comunicatul pri
vind vizita oficială de prietenie în 
țara noastră a tovarășei Milka 
Planinț.

în cartiere
ale Capitalei

Tovarășa Milka Planinț. președin
tele Consiliului Executiv Federal al 
R. S. F. Iugoslavia, și celelalte per
soane oficiale iugoslave au făcut, 
miercuri dimineața, o vizită in unele 
cartiere ale Capitalei.

Vizita a oferit oaspeților posibili
tatea să cunoască aspecte ale dezvol
tării edilitare și urbanistice a Bucu- 
reștiului, atenția acordată de parti
dul și statul nostru îmbunătățirii și 
ridicării condițiilor de viață ale 
populației.

Coloana oficială de mașini a stră
bătut principalele artere ale cartiere
lor Pantelimon și Balta Albă, zonă 
în care locuiesc peste 200 000 de oa
meni ai muncii, care au la dispoziție, 
in afara unor locuințe confortabile, 
numeroase edificii de cultură, invă- 
țămînt și de ocrotire a sănătății, baze 
sportive, precum și o. largă rețea de 
unități comerciale și de prestări 
servicii. Au fost vizitate, de aseme
nea. Parcul Tineretului, precum și 
bulevardele din centrul Capitalei.

COMUNICAT
S-a efectuat un schimb de păreri în 
legătură cu unele aspecte ale situa
ției internaționale actuale.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România și pre
ședintele Consiliului Executiv Fede
ral al Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia au dat o deosebită 
apreciere caracterului fructuos al 
convorbirilor avute și au exprimat 
convingerea că vizita va contribui si 
mai mult la dezvoltarea prieteniei și 
colaborării multilaterale dintre cele 
două țări. în interesul poporului 
român și al- popoarelor iugoslave.

Tovarășa Milka Planinț, președin
tele Consiliului Executiv Federal al 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia. a invitat pe tovarășul 
Constantin Dăscălescu. prim-minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, să efectueze o vizită 
oficială de prietenie in Iugoslavia. 
Invitația a fost acceptată cu plăcere.

Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia. a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism, și a vizitat obiective 
social-economice și culturale din 
municipiile București și Tirgoviște.

Cei doi șefi de guvern au avut 
convorbiri oficiale, care s-au desfă
șurat intr-o atmosferă de prietenie, 
stimă și deplină înțelegere.

în cursul convorbirilor s-a efectuat 
un schimb reciproc de informații 
privind dezvoltarea economico-so- 
cială a celor două țări. A fost anali
zat stadiul realizării hotărîrilor 
adoptate cu prilejul convorbirilor la 
cel mai înalt nivel cu privire la 
dezvoltarea raporturilor dintre cele 
două țări. îndeosebi în ceea ce pri
vește creșterea schimburilor comer
ciale și intensificarea cooperării eco
nomice. De asemenea, au fost exami
nate modalități și posibilități de 
adincire și diversificare a acestora.

La invitația tovarășului Constantin 
Dăscălescu. prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
tovarășa Milka Planinț. președintele 
Consiliului Executiv Federal al Re
publicii Socialiste Federative Iu
goslavia, a efectuat. în perioada 4—6 
noiembrie 1985. o vizită oficială de 
prietenie in țara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit • pe 
tovarășa Milka Planinț. Cu acest 
prilej a avut loc un cordial 
schimb de mesaje intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășii Rado
van Vlăikovici. președintele Prezi
diului Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, și Vidoie Jarkovici, 
președintele Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Tovarășa Milka Planinț, președin
tele Consiliului Executiv Federal al-
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în rețeaua atit de variată și întin
să a sistemului de biblioteci publice 
din Capitală, bibliotecă municipală 
„Mihail Sadoveanu" are un rol bine 
stabilit, - cu o importanță majoră. 
Unitatea municipală cu cele 55 de 
filiale ale sale răspîndite în toate 
cartierele susține lectura de masă 
de tip enciclopedic, atit prin servire 
la sălile de lectură, cît, mai ales, 
prin împrumut. Organizarea internă 
îi dă posibilitatea să răspundă soli
citărilor diverse ale unor categorii 
socio-profesionale și vîrste dife
rite. Aici pot fi citite, ascultate sau 
vizionate, deopotrivă, cărți, perio
dice, discuri și partituri, diapozitive 
și diafilme. Biblioteca are o înzes
trare complexă cu aproape 1.5 mili
oane volume, un valoros fond de 
carte veche românească, și cărți rare 
străine tipărite între secolele XVI— 
XIX, un număr însemnat de volume 
cu autograf, colecții de publicații pe
riodice, unele complete, prin care 
cei 133 mii cititori înscriși împru
mută peste 3,2 milioane exempla
re anual. Diversificarea ofertei de 
carte s-a realizat prin înființarea, 
succesivă, a secției pentru copii, a 
Bibliotecii tineretului, bogat înzes
trată cu publicații din toate dome
niile, inclusiv o secție specializată 
de colecții de artă, a bibliotecii de 
muzică cu împrumut de disc la do
miciliu și audiție la cască etc. Aceas
ta este, intr-o prezentare succintă, 
zestrea bibliotecii municipale „Mi
hail Sadoveanu". acum cînd iși săr
bătorește 50 de ani de Ia înființare.

Parametrii actuali o plasează prin
tre marile biblioteci ale țării cu un

rulaj intens al cărții. Organizată mo
dern, cu un serviciu de informare 
complet, biblioteca elaborează. Ia so
licitare, diverse bibliografii tematice 
sau alte materiale informative nece
sare pregătirii politice și profesio
nale. Semestrial se alcătuiește o bi
bliografie a municipiului București, 
care indică materialele de presă 
care conțin informații referitoare la 
diverse aspecte ale activității social-

au devenit de-acum tradiționale : 
prezentări și expoziții de carte, la 
sediu sau în întreprinderi, la ocazii 
din cele mai diverse, teatrul de 
poezie, saloanele literar-artistice, 
științifice, de muzică, întîlniri cu 
cititorii, aniversări ale unor perso
nalități de seamă. De peste un de
ceniu funcționează aici un,teatru de 
păpuși, prezent periodic cu specta
cole la secția de copii a bibliotecii,

acțiune revoluționară", „Din gîndi- 
rea economică, filozofică, social-po- 
litică a președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu", „Lupta poporu
lui român pentru libertate și inde
pendență", „Cartea in formarea per
sonalității tinerei generații", „Cartea 
in sprijinul producției" etc. Mai 
buna cunoaștere a cărții științifice 
și tehnice, implicarea ei în procesele 
economice, productive preocupă bi-

Virtuțile modelatoare ale cărții
economice, politice și cultural-știin- 
țifice a Capitalei. Un loc aparte re
vine activității de sprijinire a învă- 
țămîntului politico-ideologic de 
masă și a universităților cultural- 
științifice, muncii de popularizare a 
celor mai de seamă apariții edito
riale.

Diversificarea și aprofundarea 
participării bibliotecii la procesul 
formării și instruirii se regăsesc 
tot mai mult în domeniul muncii 
culturale și educative, avînd ca te
mei cartea. Simplul rol de interme
diar între raftul cu carte și cititor 
a fost de mult completat cu funcția 
de for public a cărții și a bibliote
carului. Aproape nu există activita
te educativă, științifică și culturală 
de la care să lipsească cartea sau 
învățămintele ei. Unele modalități

în școli, grădinițe, Întreprinderi. 
Preocuparea pentru atragerea gene
rațiilor tinere spre lectură se află 
în atenția colectivului bibliotecii și 
în secția pentru tineret, printr-o 
serie de acțiuni care vizează pregă
tirea profesională și comportamentul 
civic.

In ultimul timp, după cum subli
nia directorul bibliotecii, George Io- 
nescu, au fost inițiate forme și ac
țiuni de propagandă cultural-educa- 
tivă, sistematice, cu caracter de 
masă, care concură la mai buna cu
noaștere și realizare a obiectivelor 
conținute în documentele de partid, 
în cuvîntările secretarului general 
al partidului. în acest sens, se des
fășoară o serie de cicluri lunare de 
interes general : „Congresul al XIII- 
lea al P.C.R., tezaur de gîndire și

blioteca, care și-a propus să dezvol
te mai mult decît pină acum cola
borarea cu întreprinderile și școlile, 
să găsească modalități specifice de 
popularizare a acestui gen de carte 
legată nemijlocit de dezvoltarea ran
damentului profesional.

în continuarea unei frumoase tra
diții, biblioteca susține și îndrumă 
cenaclul literar „Nichita Stănescu", 
unde se dezbat și se valorifică opere 
literare contemporane. în cadrul 
recitalurilor de poet, o serie de apre- 
ciați autori citesc din propria 
creație sau în colaborare cu bine- 
cunoscuți actori bucureșteni prezintă 
lecturi pentru publicul larg. Un loc 
aparte în această acțiune revine stu
diourilor de limba română „Al. Odo- 
bescu" și „Liviu Rebreanu", orga
nizate pe lingă Liceul industrial de 
mecanică fină și Liceul industrial

Președintele Consiliului Executiv 
Federal al Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, tovarășa Milka 
Planinț. care, la invitația tovarășului 
Constantin Dăscălescu. prim-minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a efectuat o vizită 
oficială de prietenie in tara noastră.

Plecarea spre patrie 
a părăsit miercuri dună-amiază Ca
pitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
tovarășa Milka Planinț. ceilalți oas
peți iugoslavi au fost sălutati de tp- 
varăsul Constantin Dăscălescu. prim- 
ministru al guvernului. Erau nre- 
zenti tovarășul Gheorghe Oprea.

prim viceprim-ministru. alti membri 
ai guvernului. •

Au fost de fată ambasadorul 
României la Belgrad si ambasadorul 
Iugoslaviei la București.

S-au intonat imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România si Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia.

Cu prilejul celei de-a 68-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
,,Decada cărții sovietice"

Cu prilejul celei de-a 68-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, miercuri a început în 
tara noastră „Decada cărții sovieti
ce", manifestare intrată in tradiția 
relațiilor de colaborare culturală 
româno-sovietice. Deschiderea deca
dei a fost marcată de inaugurarea 
unor ample expoziții de carte in Ca
pitală. precum si la Iași. Timișoara 
și Tirgoviște.

Așa cum se sublinia in cadrul fes
tivității de deschidere, ce a avut, loc 
la librăria „Dacia" din Capitală, 
„Decada cărții sovietice" este un pri
lej de prezentare a celor mai, noi lu
crări traduse din literatura acestei 
țări si publicate de editurile româ
nești. ca si a unui mare număr de 
volume în limba rusă si in limbi de 
circulație internațională importate 
din U.R.S.S. De menționat, că în pe
rioada 1949—1984 editurile din tara 
noastră au publicat. în traducere. 
10 370 de titluri. în peste 137 mili
oane exemplare. înlesnind cititorilor 
români cunoașterea celor mai repre
zentative creații literare, științifice si 
artistice, precum si valoroase lucrări 
din domeniul științelor social-politi-

ce din tara vecină. Un loc distinct în 
expoziții este rezervat literaturii ro
mâne publicate în limba rusă de edi
turi sovietice, albumelor si lucrărilor 
de artă, cărților pentru copii si tine
ret. unele dintre acestea rod al co
laborării dintre edituri sovietice si 
românești.

La festivitatea de deschidere a 
„Decadei cărții sovietice44 au luat 
parte reprezentanți ai Consiliului 
Culturii si Educației Socialiste. Cen
tralei editoriale. Uniunii scriitorilor, 
oameni de cultură, un numeros 
public.

Au fost prezenți E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, membri ai ambasadei.

„Zilele filmului sovieiic"
La cinematograful „Studio" din 

Capitală au început, miercuri, „Zi

lele filmului sovietic", o edificatoa
re retrospectivă a lung-metrajului 
artistic realizat de cineaștii sovietici 
în ultimii ani.

La spectacolul de gală, cu filmul 
artistic „Căsătorie legală", au luat 
parte reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Mi
nisterului Afacerilor Externe, Aso
ciației cineaștilor, un numeros pu
blic, precum și membrii delegației 
de cineaști sovietici aflați cu acest 
prilej în țara noastră.

Au participat E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la1 
București, șefi de misiuni diploma
tice acreditați în țara noastră, mem
bri ai corpului diplomatic.

★

„Zilele filmului sovietic" vor avea 
loc și în orașele Rimnicu Vîlcea șt 
Slatina. (Agerpres)

cinema

nr. 6 cu scopul de a face mai acce
sibile limba și literatura română 
unor tineri care se pregătesc in do
meniul tehnic. Accentul se pune pe 
încărcătura formativă a acțiunilor, 
pe capacitatea acestora de a face 
educația patriotică a tinerei gene
rații, de a sădi și dezvolta senti
mente de mindrie pentru trecutul si 
prezentul eroic al patriei, de anga
jare deplină în opera de transfor
mare a societății noastre. Colabora
rea cu personalități de seamă ale 
științei și culturii noastre se dove
dește a fi deosebit de rodnică, cu 
influență decisivă asupra profesio- 
nalității manifestărilor. Mai mult, 
biblioteca îndeplinește și o impor
tantă funcție metodologică și de 
cercetare. Sesiunile de comunicări, 
simpozioanele, dezbaterile organiza
te au în centrul lor perfecționarea 
activității cu cartea, sporirea contri
buției acesteia la cultura și educația 
cititorilor.

Biblioteca municipală „Mihail Sa
doveanu" și-a asigurat un loc dis
tinct in viața culturală și științifică 
a Capitalei printr-o muncă stăruitoa
re și de calitate. Creșterea colecții
lor, diversificarea activităților oferi
te cititorilor, participarea la opera 
de educație preocupă , tot mai mult 
colectivul de aici, conștient de fap
tul că etapa actuală de dezvoltare a 
societății noastre reclamă stăruitor 
perfecționarea în toate domeniile, 
proces în care cartea, cartea valo
roasă, modernă, are virtuți înalt 
modelatoare, dovedite cu atita stră
lucire, eficiență și frumusețe de-a 
lungul secolelor.

E. VASILESCU

© Căsătorie cu repetiție : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11 : 13: 15: 17,15: 19,30, 
MELODIA (1113 49) — 9: 11; 13; 15: 
17; 19, CULTURAL (83 50 13) — 11 ; 
13: 15: 17: 19.
@ Moștenirea („Zilele filmului sovie
tic") : STUDIO (59 53 15) — 9,30: 11.15; 
1'3; 14,45: 16,30; 18,15: 20.
& Evadarea: BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9,15: LI.15; 13,15: 15,15: 17.15; 19,15. 
© Cu miinile curate : COTROCEN1 
(49 48 48) — 15; 17; 19.
© Aripi de zăpadă — 15: 17; 19, Kra
mer contra Kramer — 11: 13 : PACEA 
(71 30 85).
© Promisiuni: FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13; 15: 17; 19. MIORIȚA 
(14 27 14) — 9: 11: 13: 15: 17: 19.
© Secretul lui Bacchus : POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17; 19.
© Spectacol la miraj : PATRIA 
(11 86 25) — 8,30; 11 : 13,30: 16.30: 18.45: 
FAVORIT (45 31 70) — 11: 13; 15:
17; 19.
© Moscova nu crede în lacrimi : CA
PITOL (16 29 17) — 8.30: 11,30; 14.30: 
17.30.
© Osceola : FESTIVAL (15 63 84) — 
8.30: 10.30: 12.30; 14.45: 17: 19.15.
© Contrabandiștii din Santa Lucia : 
SALA MICA A PALATULUI — 15:
17,15: 19.30.
© Tributul zilelor cenușii : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9: 11: 15: 17: 19.
© Căluțul cocoșat — 9: 11: 13: 15: 17. 
Alexandru Nevski — 19 : DOINA
(16 35 38).
© Lovitură fulgerătoare : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9: 11; 13: 15: 17: 19. 
AURORA (35 04 66) — 9: 11 : 13; 15: 
17: 19.
© Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni în Rusia : GIULEȘTI (50 43 58)
— 9: 11:13: 15: 17: 19.
© Cavalerii teutoni : DACIA (50 35 94)
— 8.30: 1'1,45: 15: 18.15.
© Cămin pentru nefamiliști : VIITO
RUL (10 67 40) — 15: 17: 19.
© Primăvară fără soare : PROGRE
SUL (23 94 10) — 15: 17: 19.
O Spartacus : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 8.30: 11.30: 15: 18.
© Superman : VICTORIA (16 28 79) — 
9; 12: 16: 19.
© Lupii mărilor : LUMINA (14 74 16)
— 9: 11; 13: 15: 17: 19.
© Undeva. cindva : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9: Îl: 13: 15: 17: 19.

© Cei șapte fantastici ; GRIVITA 
(17 08 58) — 9: 11: 13; 15: 17; 19.
@ în numele papei rege : UNION 
(13 49 04) — 9: 11: 13: 15: 17: 19.
© Călărețul electric : LIRA (31 71 71) 
— 15: 17; 19.
© Confidențe : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19.

teatre
© Teatrul Național (14 7171. sala 
mică) : Opțiunea. Spectacol susținut 
de Teatrul Komissarjevskaia din Le
ningrad — 19 : (sala Atelier) : Po
veste din Hollywood — 18.
£ Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Basarab. 
Solistă: Victoria Iagling (U.R.S.S.) — 
18: (sala Studio): „Panoramic XX". 
Ion Nedelciu — clarinet. Liliana Ne- 
delciu — pian. își dă concursul Matei 
Alexandru — percuție — 17,30.
© Opera Română (13 18 57) : Lacul 
lebedelor — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) ; Con
tesa Maritza — 18.
© Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 17,30 : (sala Gră
dina Icoanei. 11 95 44) : Cintec despre 
mine însumi — 17.30.
Q Teatrul Mic (14 70 81) ; Cerul înste
lat deasupra noastră — 17.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tîrzie — 17.30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Măseaua de minte — 18.
© Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Cum vă place — 
17.30 : (sala Studio) : Variațiuni pe 
tema dragostei — 18.
© Teatrul Giulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
seară — 17.30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Corina — 18 : 
(sala Victoria. 50 58 65) : Băiatul cu 
sticleți — 18.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe sub cetini la izvoare 
— 18.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 9 : Muzicanții veseli 
— 15: 18.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): O 
fetită caută un cîntec — 10 : (sala 
din Piața Cosmonauților) : Dana și 
Leul — 10 : Lungul nasului — 15.

Circul Globus (10 41 95) : Tom șl 
Jerry la circ — 18.
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CU PRILEJUL PREZENTĂRII SCRISORILOR DE ACREDITARE

A 68-A ANIVERSARE A MARII REVOLUȚII
SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

Ambasadorul Republicii Indonezia
(Urmare din pag. I)

înminind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul indonezian RADEN HE- 
MAN BENNY MOCHTAN a arătat că 
îi revine plăcuta misiune de a trans
mite președintelui Nicolab Ceaușescu, 
din partea președintelui Suharto, un 
cald și prietenesc salut, împreună cu 
cele mai bune urări de fericire și să
nătate, de progres și prosperitate 
pentru poporul român.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador sînt relevate relațiile de 
prietenie și colaborare dintre Indo
nezia și România, care au înregistrat 
o evoluție ascendentă, îndeosebi 
după vizita de stat efectuată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Indonezia, în noiembrie 1982.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU

a mulțumit pentru mesajul ce i-a fost 
transmis și a adresat, la rîndul său, 
președintelui Suharto cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, precum 
și urări de progres. și bunăstare po
porului indonezian prieten.

în cuvîntarea de răspuns a pre
ședintelui României se arată că re
lațiile de prietenie și cooperare din
tre România și Indonezia, bazate pe 
stimă. încredere și respect reciproc, 
au cunoscut un puternic impuls în 
ultimii ani, în spiritul înțelegerilor 
convenite cu prilejul dialogului la 
nivel inalt de la Jakarta și Bucu
rești. Evidențiindu-se că există am
ple posibilități pentru extinderea ra
porturilor româno-indoneziene, pe 
baze reciproc avantajoase și. de. lungă 
durată, în cuvîntare este reafirmată 
hotărîrea României de a acționa în 
continuare pentru a imprima un curs 
dinamic legăturilor dintre cele două

țări, pentru lărgirea colaborării din
tre ele în toate domeniile de interes 
comun, îndeosebi pentru dezvoltarea 
schimburilor comerciale și intensifi
carea cooperării in producție. Este 
exprimată, totodată, convingerea că 
România și Indonezia pot să conlu
creze tot mai strins pe plan interna
țional, pentru soluționarea construc
tivă a problemelor grave și complexe 
ce confruntă lumea contemporană.

Președintele Nicolae • Ceaușescu a 
urat ambasadorului .Republicii Indo
nezia deplin succes în misiunea sa 
în România, asigurindu-1 de întregul 
sprijin al Consiliului de Stat, al gu
vernului român și al său personal.

în continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cu ambasadorul Raden Heman 
Benny Mochtan. care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE 
PREZIDIULUI SOVIETULUI SUPREM AL UNIUNII REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL UNIUNII REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE
MOSCOVA

Ambasadorul Republicii Populare Ungare

Cu prilejul celei de-a 68-a aniversări a victoriei Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie — sărbătoarea națională a Uniunii Sovietice — în 
numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de 
Stat, Guvernului- Republicii Socialiste România, al poporului român și al 
nostru personal, transmitem Comitetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem și Consiliului de Miniștri 
ale U.R.S.S., popoarelor frățești ale Uniunii Sovietice, felicitări cordiale și 
cele mai bune urări.

Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, înfăptuită sub conducerea 
Partidului Comunist făurit de V. I. Lenin, a deschis in istoria omenirii era 
nouă a socialismului și comunismului, a eliberării naționale și sociale a 
popoarelor.

în perioada care a trecut de la victoria Revoluției Socialiste din Octom
brie, popoarele Uniunii Sovietice au obținut, sub conducerea Partidului 
Comunist, rezultate remarcabile in dezvoltarea economiei, științei, tehnicii, 
culturii, in ridicarea nivelului de trai material și spiritual.

Comuniștii, toți oamenii muncii din România se bucură din inimă de 
succesele însemnate obținute de Uniunea Sovietică, văzind in aceasta o con
tribuție de mare importanță la întărirea și afirmarea socialismului, la destin
dere. pace și colaborare în- întreaga lume.

Relațiile tradiționale de strînsă prietenie și colaborare multilaterală, din
tre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice,

dintre Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică cunosc o continuă 
întărire și dezvoltare pe baza principiilor înscrise in Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală și a înțelegerilor realizate in cadrul con
vorbirilor la nivel înalt.

Sintem ferm convinși că acționind împreună, în spiritul înțelegerilor 
realizate cu prilejul întilnirilor pe care le-am avut, solidaritatea militantă 
dintre partidele și statele noastre, cooperarea fructuoasă pe plan politic, 
economic, tehnico-științific și in alte domenii ale construcției socialismului 
și comunismului, conlucrarea noastră pe arena internațională se vor am
plifica și aprofunda tot mai mult, în interesul popoarelor țărilor noastre, 
al cauzei generale a socialismului și păcii.

Acordăm o importantă deosebită intensificării colaborării cu Uniunea 
Sovietică, cu celelalte țări socialiste, cu forțele progresiste și democratice 
de pretutindeni, in lupta pentru oprirea neintîrziată a cursei înarmărilor, 
pentru înfăptuirea dezarmării, in primul rind a dezarmării nucleare, salv
gardarea păcii, pentru instaurarea unui climat de încredere și colaborare 
internațională.

Vă adresăm încă o dată, dragi tovarăși, dumneavoastră, comuniștilor, 
popoarelor sovietice prietene, urarea de a obține noi și tot mai mari reali
zări în intimpinarea celui de-al XXVII-lea Congres al P.C.U.S., în progresul 
continuu al patriei dumneavoastră, în lupta pentru triumful păcii și colabo
rării internaționale.

(Urmare clin pag. I)

înminind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul R. P. Ungare,' SZUTS 
RAL, a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialișțe România, pre
cum și poporului român, salutul și 
urările Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar, 
Consiliului Prezidențial și Consiliu
lui de Miniștri ale Republicii Popu
lare Ungare,' personal din partea 
tovarășului Janos Kadar și a tova
rășului Pal Losonczi.

în cuvîntarea prezentată de am
basador este subliniat rolul impor
tant al întilnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Janos Kadar, 
al înțelegerilor convenite pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări, pe plan politic, econo
mic și cultural, în interesul și spre 
binele ambelor popoare.

CONSTANȚA
Extinderea transportului feroviar pe șantiere

Transpunind în viață sarcinile 
reieșite din recentele măsuri sta
bilite de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. privind re
ducerea cheltuielilor de transport, 
colectivele Centralei de antrepriză 
generală pentru construcții hidro
tehnice si ale întreprinderii de 
construcții hidrotehnice portuare 
Constanța, care lucrează la Cana
lul Poarta Albă — Midia Năvo
dari și la porturile Constanta Sud 
și Midia, au trecut la extinderea 
liniilor de cale ferată pe șantiere 
pentru transportul materialelor de 
construcții. Astfel, prin construcția 
■unei linii de cale ferată pe axul 
canalului se elimină transportul

20.00 Telejurnal
20.20 Pe coordonatele dezvoltării (co

lor). Reportaj
20,35 Școala șl uzina (color). Parteneri 

ai pregătirii forței de muncă
20.50 Seara televiziunii sovietice (color)

© Itinerar in U.R.S.S. : Moscova — 
Leningrad. Reportaj realizat de 
Radioteleviziunea română A Cîn- 
tece populare rusești @ Popas la 
Vladivostok A Muzică ușoară cu

©SPORT ©SPORT

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru urările transmise 
și a adresat salutul său călduros și 
cele mai bune urări tovarășului 
Janos Kadar și tovarășului Pal Lo
sonczi, Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar, 
Consiliului Prezidențial și Consiliu
lui de Miniștri ale Republicii Popu
lare Ungare, poporului ungar prie
ten.

în cuvîntarea de răspuns a tova
rășului Nicolae Ceaușescu se relevă 
că Partidul Comunist Român, Consi
liul de Stat al Republicii Socialiste 
România, guvernul și poporul român 
acordă o atenție deosebită dezvoltă
rii, pe multiple planuri, a relațiilor 
de prietenie și colaborare româno- 
ungare. Este exprimată convingerea 
că, acționînd împreună, in spiritul 
Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistentă mutuală, al înțelegerilor 
stabilite cu prilejul convorbirilor la 
cel mai înalt nivel, raporturile ro- 

auto al materialului derocat cu 
autobasculantele pe o distantă de 
3,2 km, cu o importantă economie 
de motorină si anvelope. De ase
menea, a fost pusă in funcțiune 
o cale ferată în zona fronturilor 
de lucru de la exploatarea de ca
riere Sitorman, realizindu-se ast
fel încărcarea vagoanelor cu cal
car pentru construcția digurilor 
portului Constanța-Sud direct din 
carieră. O altă extindere, cu 3 ki
lometri a liniei de cale ferată pe 
digul de sud al acestui port pen
tru transportul de materiale con
tribuie și la realizarea unor în
semnate economii de combustibil. 
(George Mihăescu).

Alia Pugaciova șl formațiile Ori
zont. Ralll si laie

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 7 noiembrie, 
ora 20 — 10 noiembrie, ora 20. In (ară : 
Vreme schimbătoare, cu cer temporar 
noros. Vor cădea burnițe si ploi slabe. 

mâno-ungare vor cunoaște o dez
voltare continuă — atît pe plan bi
lateral, cit și pe arena internațio
nală — în interesul ambelor țări și 
popoare, al cauzei socialismului și 
păcii în lume.

Adresîndu-i urări de deplin suc
ces în îndeplinirea misiunii in 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
l-a asigurat pe ambasadorul Repu
blicii Populare Ungare de întregul 
sprijin al Consiliului de Stat, âl gu
vernului român și al său personal.

După solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare, președin
tele Nicolae Ceaușescu a avut o con
vorbire cu ambasadorul Szuts Pal, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

★

La solemnități și la convorbiri au 
participat Aurel Duma, ministru se
cretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, și Dumitru Apostoiu, 
secretar prezidențial și al Consiliu
lui de Stat.

SIBIU : Dezvoltarea

rețelei de troleibuze
Rețeaua de troleibuze a Sibiului 

a fost extinsă în aceste zile cu încă 
10 kilometri. Noul tronson, legat 
de rețeaua de troleibuze 1 Gară — 
cartierul Hipodrom — Pădurea 
Dumbrava, rezolvă în condiții îm
bunătățite transportul în comun și 
pentru oamenii muncii din nu
meroase întreprinderi riverane Ci- 
binului — „Independența", „Liber
tatea", „7 Noiembrie", „Flamura 
roșie", întreprinderea de prelu
crare a lemnului, întreprinderea 
poligrafică și altele. (Nicolae 
Brujan).

îndeosebi in nordul si estul tării. V!n- 
tul va sufla slab pină la moderat cu 
intensificări in zonele estice si de 
munte. Temperatura aerului va scădea 
la început, apoi va crește din nou. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre minus 4 si 6 grade. Izolat mai 
coborîte in depresiuni, unde pe alocuri 
se va mal produce brumă, iar maxi
mele între 4 șl 14 grade. local mai ri
dicate în sud. Dimineața si seara, ceată 
slabă. La munte, la peste 1 500 de me
tri altitudine, lapovită și ninsoare. La 
București : Vreme schimbătoare cu cer 
temporar noros. Vor cădea burnițe si 
ploi slabe. Vint moderat. Temperaturile 
minime, vor fi cuprinse intre 3 și 5 
grade, iar maximele intre 10 și 12 grade.

Cu 68 de ani în urmă, istoria uni
versală consemna un eveniment de 
însemnătate epocală : victoria Ma
rii Revoluții Socialiste din Octom
brie. încununare a luptei revolu
ționare a proletariatului rus, sub 
conducerea partidului comunist 
făurit de Vladimir Ilici Lenin, 
Marea Revoluție din Octombrie a 
inaugurat o eră nouă în viata și 
destinele Rusiei. Pentru prima oară, 
pe a șasea parte a globului se pu
nea capăt exploatării și asupririi 
naționale și sociale, creîndu-se un 
stat al muncitorilor și țăranilor. 
Pentru prima oară s-a trecut la 
transpunerea în viață a mărețelor 
idei ale socialismului științific.

Marea Revoluție din Octombrie, 
salutată, alături de muncitorimea 
de pretutindeni, de către forțele 
revoluționare din România, care 
și-au manifestat solidaritatea 
activă cu proletariatul rus. a 
exercitat totodată o înrîurire 
covirșitoare asupra evoluției 
mondiale, stimulînd lupta po
poarelor de pretutindeni pen
tru triumful idealurilor de drep
tate. de libertate și progres. Ea a 
inaugurat, în fapt, epoca revolu
țiilor socialiste, epoca trecerii ome
nirii de la capitalism la socialism, 
în condițiile marii victorii de acum 
patru decenii asupra fascismului, 
noi și noi popoare, sub conducerea 
forțelor lor revoluționare, au trecut 
la edificarea orînduirii socialiste, 
ceea’ ce a determinat afirmarea pu
ternică a socialismului ca proces 
mondial, ca uriașă forță politică a 
lumii contemporane. Totodată, a 
cunoscut un puternic avînt mișca
rea de eliberare națională, găsin- 
du-și expresie in apariția, pe rui
nele colonialismului, a zeci de state 
independente, dintre care unele au 
proclamat drept tel al eforturilor 
și luptei lor societatea socialistă.

Drumul parcurs de popoarele Ru
siei sovietice după victoria Revo
luției din Octombrie a fost un drum 
greu, de luptă : sub conducerea 
partidului comunist, ele au apărat 
cu eroism cuceririle revoluționare, 
au reconstruit economia distrusă de 
război, au înregistrat apoi progre
se remarcabile în construcția socia
listă. O teribilă încercare a consti
tuit-o Marele Război pentru Apăra
rea Patriei, cînd poporul sovietic, 
manifestând un spirit de sacrificiu 
legendar, a înscris nepieritoare pa

gini de eroism în lupta împotriva 
agresiunii hitleriste, adueîndu-și o 
contribuție hotâritoare la zdrobirea 
fascismului.

Superioritatea socialismului, ca
pacitatea sa novatoare, nutrită per
manent din forța creatoare a ma
selor, și-au găsit strălucite expre
sii în succesele grandioase obținu
te in dezvoltarea multilaterală a 
Uniunii Sovietice, Astăzi, țara Ma
relui Octombrie înfățișează imagi
nea unui stat socialist în plin și pu
ternic progres. Stau mărturie pro
fundele transformări în însăși geo
grafia economică — trezirea la 
viață și dezvoltarea puternică a 
unor întinse zone, apariția a zeci 
de mii de uzine și fabrici, con
struirea giganților hidroenergetici 
de pe fluviile ce brăzdează terito
riul sovietic. Semnificativ pentru 
saltul uriaș înregistrat este și fap
tul că în prezent U.R.S.S. realizea
ză peste 20 la sută din producția . 
industrială mondială. O puternică 
dezvoltare a cunoscut agricultura 
sovietică, dotată cu o modernă bază 
materială și tehnico-știirițifică. Im
portante succese au fost obținute 
în dezvoltarea științei. Uniunea So
vietică sltuîndu-se azi în primele 
rînduri în asemenea domenii de 
vîrf cum sînt folosirea energiei nu
cleare în scopuri pașnice, cucerirea 
spațiului cosmic, utilizarea laseri- 
lor, electronica și microelectronica 
etc. în același timp, a cresquJ;T ne

întrerupt nivelul de cultură și edu
cație, de ocrotire a sănătății... S-a.u 
îmbunătățit an de an condițiile de 

blocfuît' — ,'toate;'Ja un loc ilustrînd 
creșterea generală a nivelului ma
terial și spiritual al poporului.

întreaga activitate constructivă 
din Uniunea Sovietică se desfășoa
ră in prezent sub semnul pregătiri
lor pentru cel de-al XXVII-lea 
Congres ăl P.C.U.S.. care va avea 
loc în anul viitor. Comuniștii, oa
menii muncii sovietici se află an
gajați intr-un amplu efort creator 
pentru a întimpina marele forum 
al partidului cu noi și mărețe rea
lizări. Tot în pregătirea congresu
lui a fost dat publicității proiec
tul Programului Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice. în noua 
sa redactare, care a fost supus 
dezbaterii în rîndurile membrilor 
de partid, ale celor mai largi pături 
ale populației.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Concomitent cu rodnica activitate 
de construcție socialistă și comu
nistă, Uniunea Sovietică desfășoa
ră o intensă politică internațio
nală, joacă un rol deosebit de 
important pe plan mondial, în 
lupta pentru soluționarea în in
teresul tuturor popoarelor a mari
lor probleme ale contemporaneită
ții. Inițiativele și propunerile sale 
din ultimul timp, cum ar fi insti
tuirea unui moratoriu unilateral 
asupra experiențelor nucleare, mă
surile preconizate pentru preve
nirea militarizării Cosmosului, 
pentru oprirea cursei înarmărilor 
nucleare si trecerea la dezarmare 
— propuneri și inițiative salutate 
de România — se înscriu ca un 
aport constructiv pe linia preocu
părilor și eforturilor pentru asi
gurarea păcii, pentru promovarea 
colaborării și progresului în lume.

Comuniștii din România. întregul 
nostru popor se bucură sincer de 
marile realizări dobîndite de po
porul sovietic în construcția socia
listă și comunistă. Aniversarea de 
astăzi constituie un prilej de a evi
denția prietenia strînsă. cu vechi și 
luminoase tradiții, dintre popoarele 
noastre, relațiile de colaborare rod
nică statornicite de-a lungul anilor 
între România socialistă și Uniunea 
Sovietică.

Este cunoscută, așa cum a subli
niat în repetate rinduri tovarășul 
Njcolae Ceaușescu. importanta pe> 
care partidul și statul nostru, în 

• cadrul general al relațiilor cu toate- 
țările socialiste, si în primul rînd 
cu cele vecine, o acordă dezvoltă
rii prieteniei și conlucrării largi, 
pe toate planurile, cu Uniunea So
vietică. Este o orientare constantă, 
consacrată în Programul P.C.R.. în 
toate documentele partidului, re
afirmată de Congresul al XIII-Iea.

Un factor determinant in dez
voltarea ansamblului raporturilor 
româno-sovietice îl au legăturile 
de prietenie și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist al Uniunii Sovieti
ce, convorbirile la nivelul cel mai 
îhalt, o deosebită însemnătate 
avind intîlnirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Mihail Gorbaciov.

întemeiate pe deplină egalitate 
în drepturi, pe stimă și respect re
ciproc, pe principiile independen

tei și suveranității naționale, ale 
întrajutorării tovărășești, colabora
rea și cooperarea romăno-sovietică 
cunosc o continuă dezvoltare, slu
jind accelerării construcției socia
liste și comuniste in cele două țări. 
Această evoluție este în mod sem
nificativ ilustrată de extinderea an 
de an a colaborării economice. Uni
unea Sovietică deținind in mod 
constant primul loc în totalitatea 
legăturilor economice externe ale 
României. O deosebită importantă 
o are evoluția tot mai accentuată a 
colaborării dintre țările noastre spre 
forme superioare de cooperare si 
specializare în producție, spre con
lucrarea în realizarea prin eforturi 
comune a unor obiective economice.

Este convingerea comună că dez
voltarea impetuoasă a Uniunii So
vietice. ca și înfăptuirile remarca
bile ale României socialiste oferă 
noi și noi posibilități pentru adîn- 
cirea colaborării economice reciproc 
avantajoase.

Se lărgește totodată colaborarea 
în domeniul științei. învățămîntului 
și culturii, se dezvoltă schimbul de 
experiență pe linie de partid și de 
stat, al organizațiilor de masă și 
obștești, toate acestea contribuind 
la mai buna cunoaștere reciprocă, 
la întărirea prieteniei dintre cele 
două țări și popoare.

în același timp. România și Uni
unea Sovietică conlucrgifgă in mod 
'activ" pe plan--international. acțio- '1 
nind pentru redțicqr.ea încordării, 
pentru dezarmare și. pace, pentru 
înfăptuirea -unei- securități' trainice ' 
în Europa și in lume, pentru destin
dere și colaborare.

La glorioasa aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
care are loc intr-un moment cind 
comuniștii, întregul popor sovie
tic se pregătesc în vederea mare
lui eveniment pe care-1 reprezintă 
Congresul al XXVII-lea al P.C.U.S., 
poporul român își reafirmă senti
mentele de caldă prietenie față de 
poporul sovietic, încrederea că dez
voltarea continuă a colaborării în 
toate domeniile de activitate este 
în interesul progresului operei mă
rețe de construcție socialistă și co
munistă în țările noastre. înscriin- 
du-se deopotrivă ca o contribuție la 
triumful cauzei socialismului. la 
promovarea păcii și înțelegerii in
ternaționale.

O foarte frumoasă victorie a echipei campioane a României

Steaua - Honved 4-1
Reprezentanta noastră s-a calificat în sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni"

Milioanele de iubitori ai sportului 
din țara noastră au așteptat de mai 
mulți ani cu încredere revenirea 
echipei „Steaua" în rindul echipelor 
fruntașe ale fotbalului românesc, re
venirea reprezentativei clubului ar
matei la frumoasele tradiții ale fot
balului promovat la acest club care 
a încîntat numeroase generații. Revi
rimentul s-a petrecut cu citva timp în 
urmă cind, ca rezultat al unei munci 
tenace, răbdătoare, bine gindite în 
perspectivă, „Steaua" s-a instalat 
treptat, dar din ce în ce mai temei
nic și pe merit, în fruntea nu numai 
a clasamentului ci și a fotbalului 
nostru, confirmind speranțele iubito
rilor fotbalului, ale numeroșilor sim- 
patizanți ai acestui club. Ieri, echipa 
„Steaua" a confirmat încă o dată că 
în organizarea, conducerea și pregă
tirea echipei s-au petrecut lucruri 
pozitive, de fond, ea repurtînd o 
frumoasă și pe deplin meritată vic
torie în fata echipei campioane a 
Ungariei.

Spectacolul de pe stadionul Steaua 
a fost privit și, fără îndoială, aplau
dat nu numai de cei din tribune ci 
și de toți cei prezenți în fața micu-' 
lui ecran. De aceea nu vom insista 
asupra desfășurării jocului, nu vom 
nota cu minuțiozitate fazele și mo
mentele cheie ale acestei partide, ci 
vom încerca doar să subliniem cîteva 
din elementele care au asigurat acest 
frumos succes echipei noastre cam

Campionatele mondiale de gimnastică
După exercițiile impuse, echipa noastră feminină se situează pe locul al doilea

MONTREAL 6 (Agerpres). — Cam
pionatele mondiale de gimnastică de 
la Montreal au continuat cu exerci
țiile obligatorii ale concursului femi
nin. Pe echipe, conduce selecționata 
U.R.S.S.,. cu 195,900 puncte, urmată de 
România — 193,450 puncte. R.D. Ger
mană — 192,875 puncte, Bulgaria — 
191,825 puncte, Cehoslovacia — 191,275 
puncte. R.P. Chineză — 190,725 punc
te, S.U.A. — 109,425 puncte etc.

La individual, pe primul loc se

PE SCURT
HANDBAL. în Sala sporturilor 

din Iași a început competiția inter
națională de handbal feminin „Tro
feul Carpați", meciurile din prima zi 
încheindu-se cu următoarele rezul
tate : Polonia — Bulgaria 32—23 
(17—11) ; România A — România 
tineret 26—18 (10—7). 

pioane. Se situează pe prim plan, 
fără îndoială, spiritul de, dăruire, 
frumoasa ambiție sportivă a jucăto
rilor echipei „Steaua". Desfășurarea 
întregii partide a pus clar in eviden
ță luciditatea cu care a fost abordat 
meciul în ansamblu, probind, prin 
aceasta, o gindire tactică ordonată, 
bine adaptată jocului prestat de va
lorosul partener, manevre tactice și 
pase rapide, derutante care au făcut 
ca cele mai multe din fazele de atac 
construite de echipa „Steaua" să. re
prezinte pericole reale pentru poarta 
adversă. Să notăm în același timp 
prestația excepțională a jucătorilor 
de la mijlocul terenului, locul din 
care au fost concepute, construite și 
declanșate cu eficacitate toate acțiu
nile de atac ale echipei noastre.

Nu ne propunem să evidențiem un 
jucător sau altul și nici să facem 
cuvenitele observații critice la adresa 
unuia sau altuia, ceea ce nu în
seamnă că nu au existat în această 
intîlnire jucători cu o prestație de 
excepție (frumoasă și eficientă coo
perarea dintre Stoica și Bbloni, care 
a dat un plus de maturitate jocului 
echipei), și unii cu o prestație sub 
posibilitățile lor. Important este că 
echipa în ansamblu s-a prezentat ca 
o formație care a gîndit acțiunile 
inițiate, a știut să anihileze pe jucă
torii cei mai penetranți din valoroasa 
parteneră de joc și să facă în final 
ca raportul de forțe de pe teren să

află Olga Mostepanova (U.R.S.S.) — 
39.275 puncte, urmată de Ecaterina 
Szabo (România) — 39.175 puncte, 
Oksana Omeliancik (U.R.S.S.) —
39,125 puncte, Irina Baraksanova 
(U.R.S.S.) — 39.100 puncte. Natalia 
Iurcenko (U.R.S.S.) — 39,000 puncte, 
Dagmar Kersten (R.D.G.) — 38,975
puncte. Daniela Silivaș ocupă locul 8, 
cu 38,750 p., iar Camelia Voinea, lo
cul 9, cu 38,675 p.

ȘAH. Cea de-a 22-a partidă a me
ciului pentru titlul mondial de șah 
dintre marii maeștri sovietici Anatoli 
Karpov și Gări Kasparov, întreruptă 
marți, s-a încheiat cu victoria lui 
Karpov, partenerul său cedind fără 
a mai relua jocul. Scorul a devenit 
11,5—10.5 pupcts in favoarea lui 
Kasparov. 

fie în mod real net în favoarea echi
pei „Steaua", mai mult decît a arătat 
în final tabela de marcaj. Desigur 
se pot spune încă multe cuvinte de 
laudă Ia adresa echipei, a jocului 
prestat in compania formației cam
pioane a Ungariei. Dar e bine în 
același timp să subliniem și noi ceea 
ce desigur au văzut și antrenorii, 
tehnicienii echipei, că în jocul for
mației noastre campioane au apărut 
și unele scăderi, unele minusuri a 
căror corectare trebuie să constituie 
subiect de temeinică și lucidă ana
liză, urmată de măsuri care să vizeze 
ansamblul, fiecare compartiment și 
jn mod deosebit pe unii dintre 
jucătorii care nu numai ieri n-au 
dat randamentul firesc, așteptat.

Convinși că victoria o să-i îmbăr
băteze, o să-i facă și mai realiști, in 
analiza exactă a reușitelor și a scă
derilor, urâm echipei „Steaua", ju
cătorilor ei, antrenorilor succes în 
turul următor al celei mai impor
tante competiții europene inter- 
cluburi !

Valeriu MIRONESCU

Alte rezultate din cupele 
europene la fotbal

• Aseară, la Kiev, in meci retur 
pentru „Cupa cupelor", echipa Di
namo Kiev a întrecut cu scorul de 
3—0 (3—0), formația Universitatea
Craiova, prin golurile marcate de 
Rats (min. 7), Belanov (min. 11), De
mianenko (min. 13). Primul meci se 
terminase la egalitate (2—2), astfel 
că Dinamo Kiev se califică în sfer
turile de finală.

A în „Cupa campionilor europeni", 
Juventus Torino a învins, pe teren 
propriu, cu 2—0 (1—0), formația Ve
rona. Cum prima întilnire s-a în
cheiat Ia egalitate (0—0), Juventus 
s-a calificat în sferturile de finală. 
A La Istanbul, echipa Fenerbahce 
a întrecuta cu 2—1 (0—0) formația 
suedeză Goteborg. învingători în pri
ma partidă cu 4—0, suedezii s-au ca
lificat pentru sferturile de finală.

© în „Cupa U.E.F.A.", la Odessa, 
formația locală. Cernomoreț. a termi
nat nedecis (0—0). cu Real Madrid. 
Echipa spaniolă, care ciștigase cu 2—1 
primul joc, s-a calificat în turul trei.

& 
început

Am poposit la Baku, noaptea, 
coborind de pe șoselele nevăzute 
ale inalturilor. Avionul, înainte de 
a ateriza; a. mai făcut un rond 
deasupra orașului de la țărmul 
Caspicei. Inundat de lumini, ii des
coperim acestuia contururile de 
amfiteatru antic, avind ca fundal, 
în locul scenei. Marea. Asocierea 
cu formele anticului, întrevăzută 
la început, avea să stăruie in su
fletul meu, in zilele următoare, 
pentru că, vizitind cîteva lăcașuri 
de artă, s-a țesut, treptat, mai clar, 
imaginea străveche a acestui pă
mânt și a oamenilor lui, susținută 
prin zestrea de frumuseți trans
misă din trecut și admirabil con
servată și continuată astăzi. Ascul- 
tindu-mi pașii pe lespezile de la 
Sirvan-han, odihnindu-mi privirile 
pe dantelăria extraordinară durată 
cu dalta in zidurile palatului Seki- 
han sau, pur și simplu, urmărind- 
jocul culorilor de pe covoarele 
vestite in întreaga lume, am re
constituit, ca un antropolog, din- 
tr-un singur subiect, un întreg. 
Aveam' să confrunt, apoi, și pei
sajul natural, și satele și orașele pe 
care le-am vizitat, și chiar oame
nii, cu imaginea construită de 
mine. Totul se suda perfect.

Arhitecții au știut, aici, surprin
zător de bine să topească intr-un 
tot modern aurul vechi al arhitec
tonicii specifice Azerbaidjanului, 
nerenunțind la cuceririle secolului 
nostru. Bijuterii arhitectonice! In 
aceeași măsură, am admirat arta 
bijutierilor azerbaigeni— metalul 
topit sau gravura sînt pentru ei 
mijloace obișnuite de a făuri mi
nunate obiecte, condensînd in li
niile lor istorie sensibil umană, 
adine grăitoare despre tumultul 
vremilor trecute. Natura este din 
belșug solicitată să-și spună cuvin- 
tul despre om și faptele lui, dind 
substanță ideilor care constituie te
melia nobilă a existenței umane. 
Gigatai, bijutierul pe care l-am 
cunoscut la Baku, prefera bijuteria 
sculptată cu apă tare întrunind, 
intr-un singur simbol, o infinitate 
de trăiri ale unui intreg popor 
aflat in impetuos zbor spre ori
zonturi, mereu noi, de cunoaștere 
și de împlinire, O casetă octogo- • 
nală — unică prin motivele ei ar
tistice — toată lucrată in filigran 
reconstituia, în irizări de argint, 
viforul „celor zece zile care au 
zguduit lumea" în octombrie 1917.

Urmărind „slova" filigranului, 
am revăzut cheiurile Nevei... Gra
nit cenușiu, asemenea norilor care 
se rostogolesc, in valuri, biciuiți

c/e noiembrie istoric
de vint rece, minați spre Baltica... 
Coloane rostrale, prove de corăbii 
încastrate in alt granit, gălbui, do- 
minind apele fluviului... Ploaia de 
toamnă, piezișă, atit de caracteris
tică latitudinii nordice, spală co
loanele, dindu-le reflexele oțe
lului. Cetățuia Petropavlovsk își în
fige săgeata turnului în norii scă- 
moșați. La fel, săgeata turnului 
Amiralității. Un peisaj propriu 
orașului Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie întrețesut în argint. 
Așa arăta el, cu 68 de ani in urmă, 
în acel ceas de răscruce al ridi
cării la luptă pentru izbinda 
nobilelor idei de libertate, de 
echitate socială și politică, de 
eliberare din lanțurile exploatării 
a maselor de milioane și milioane

însemnări de călătorie

de muncitori, soldați, țărani, inte
lectuali de pe întinsul nemărgini
tei Rusii. In bubuitul tunurilor de 
pe „Aurora", in salvele mitraliere
lor și puștilor asaltatorilor Pala
tului de lamă, în iureșul șarjelor 
de cavalerie se făcea auzit glasul 
VIITORULUI, Se ridicau, măreț, 
zorii noii societăți, societatea in 
care omul muncitor își este sieși 
singur stăpin, hotărîndu-și soarta 
potrivit fierbintei sale dorinți de 
mai bine, de prosperitate, de deve
nire. Acești zori ii sugera, in fapt, 
artistul in filigranul artei sale.

Filigranul meșterului azerbaigean 
sudează prin imaginile lui trecutul 
cu prezentul. Cerne, din epopeea 
timpului acestuia tot ce are el mai 
caracteristic, pecete a unei lumi 
noi, pe temelii noi, o lume pe care 
revoluționarii din acea primă 
toamnă incandescentă, la fel de 
shălucitoare, ca simbol, și acum, 
după 68 de ani, o întrezăreau doar, 
ru încrederea lor nestrămutată in 
forța creatoare a omului.

Roadele acestei forte sînt pre
zente peste tot, vorbind elocvent 
despre saltul uriaș al unei țări so
cotite la începutul drumului ei in 
spațiul altei orinduiri sociale prin
tre cele mai din urmă ca dezvol
tare economică. Meditez in fața 
filigranului de argint și-mi revin 
în minte argumentele unui econo
mist sovietic care, cu numai două 
zile in urmă, folosind sinteza cifre
lor, nu bănuia că voi avea prilejul 
să o asociez sintezei artistice a 
meșterului de la țărmul Caspicei.

— Realizăm — spunea el — o 
cincime din producția industrială 
mondială. Rusia prerevoluționară 
nu obținea decît ceva mai mult de 
4 la sută. Numai in perioada ulti
melor patru decenii, venitul națio
nal a crescut de 16 ori, iar volu
mul producției industriale — de 24 
de ori. S-au aprins, pe intreg cu
prinsul Uniunii Sovietice, luminile 
a numeroase noi orașe in care pul
sează viguros ritmurile impuse de 
revoluția tehnico-științifică, ritmuri 
de neîncetată înnoire in toate do
meniile de activitate. Numai in ul
timul deceniu volumul producției 
industriale a U.R.S.S. a cres
cut cu 78 la sută. Creșterea stabilă 
a producției sociale este însoțită de 
o ridicare tot mai fermă a nivelu
lui de trai al oamenilor — venitu
rile reale pe un locuitor se dublea
ză, la noi, la aproximativ 15 ani. In 
această atmosferă efervescentă a 
muncii creatoare energiile umane 
își concentrează competența mereu 
crescindă spre valorificarea si mai 
înaltă a bogatelor resurse naturale 
ale țării, folosind știința si tehnica 
înaintate pentru pregătirea și mai 
temeinică a' viitorului comunist. 
Viitorul este problema prioritară a 
prezentului. Civilizația actuală, ca
racterizată prin tehnica de calcul 
și prin ofensiva automatizării in 
toate ramurile industriale. își are 
reperele ei grăitoare — numai în 
ultimul deceniu si ceva producția 
de tehnică de calcul a crescut de 8 
ori, iar cea a mijloacelor de auto
matizare de la 120 la peste 10 700 
de roboti industriali. Sînt. poate, 
date disparate, dar ele dezvăluie, 
ca niște proiectoare de mare putere, 
orizonturi tot mai largi de pro
gres. de bunăstare, care se deschid 
generos in fața omului. '

I-am spus toate acestea meșteru
lui. El a dat din cap, aprobator și 
mi-a arătat, pe a opta fațetă a cu
tiei lui. zborul unei nave cosmice in 
'spații siderale. Avea zîmbet înțe
lept în colțul buzelor si în priviri 
ideea permanenței sentimentului de 
dragoste și de prietenie de cea mai 
mare simplitate. Si am înțeles că 
drumul sure viitor rămîne mereu 
deschis. Este drumul început în acel 
Octombrie de foc al Marii Revolu
ții Socialiste, generos, cu visurile 
de libertate, de pace, de împlinire 
umană. Drept care am revăzut, cu 
emoție, redate în filigran de ar
gint. imaginile chefurilor Nevei sub 
ploile îmbelșugate ale începutului 
de noiembrie istoric.

Dionisie SINCAN

TELEGRAME
Cu ocazia sărbătorii naționale a 

Uniunii Sovietice, ministrul apără
rii naționale al Republicii Socialiste 
România a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului apărării al 
U.R.S.S.

Cu același prilej au transmis te
legrame de felicitare instituțiilor 
centrale si organizațiilor de masă si 
obștești similare din Uniunea Sovie
tică, Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 
Comitetul Central al Uniunii Tine
retului Comunist. Consiliul National 
al Femeilor. Comitetul Național pen
tru Apărarea Păcii, alte instituții 
centrale si organizații de masă si 
obștești.

Adunări fesiive
Ia Constanța și Borzești
La Constanta si Borzești au avut 

loc. miercuri, adunări festive dedi
cate celei de-a 68-a aniversări a vic
toriei Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid si de stat, 
ai organizațiilor de masă si obștești, 
numeroși oameni ai muncii.

Au luat parte membri ai Ambasa
dei Uniunii Sovietice la București.

Importanta istorică a evenimentu
lui aniversat a fost evocată : la Con
stanta — de Teodora Avram, secre
tar al Comitetului județean de 
partid, si' Kallibek Kamalov. consu
lul general al Uniunii Sovietice la 
Constanta, iar la Borzești — de Va
lentin Anastasiu. directorul general 
al combinatului petrochimic din lo
calitate. si I. E. Vorobiov. nrim- 
secretar al Ambasadei U.R.S.S. la 
București. Vorbitorii au înfățișat 
succesele obținute de oamenii mun
cii sovietici, sub conducerea P.C.U.S.. 
în edificarea socialismului si comu
nismului. precum si realizările po
porului nostru, sub conducerea 
P.C.R.. în opera de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. Au fost relevate tradiționalele 
relații de prietenie si strinsă conlu
crare dintre P.C.R.-si P.C.U.S.. din
tre România si Uniunea Sovietică, 
șubliniindu-se rolul determinant al 
întilnirilor si convorbirilor la nivel 
înalt româno-sovietice în dezvoltarea 
colaborării bilaterale. în interesul re
ciproc. al cauzei generale a socia
lismului si păcii.

în încheierea adunărilor, partici- 
nantii au vizionat filme documenta
re. precum si expoziții de fotografii 
infățisind aspecte din rqunca si 
viata popoarelor sovietice. '

★

Cu acela'si prilei. consulul general 
al U.R.S.S. la Constanta a oferit o 
recepție.

(Agerpres)
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Mii de mesaje 
intre președintele Mi Qsausescu 

si președintele fcpfti Hene
ATENA 6 (Agerpres). — In nu

mele președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au fost transmise 
un mesaj de prietenie și cele mai 
bune urări președintelui Republicii 
Elene. Christos Sartzetakis.

Mulțumind, președintele Christos 
Sartzetakis a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceausescu sen
timentele sale de stimă și înaltă 
prețuire, împreună cu cordiale urări 
de sănătate, fericire și de noi 
succese.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin
tele Republicii Elene a tovarășului 
Stefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, care, în calitate de trimis 
special al președintelui Republicii 
Socialiste România, efectuează o 
vizită în Grecia.

*
Primul ministru al Republicii 

Elene, Andreas Papandreu, l-a pri
mit, miercuri seara, pe tovarășul 
Stefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, trimis special al președinte
lui Republicii Socialiste România.

Cu acest prilej, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a fost transmis un cald salut 
prietenesc.

Primul ministru elen a mulțumit 
cu cordialitate și a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu 
sentimentele sale de înaltă prietenie 
și deosebită considerație. împreună 
cu cele mai bune urări de succes și 
în viitor în conducerea poporului 
și statului român, în activitatea des
fășurată pe plan internațional.

în cursul primirii, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România a prezentat considerentele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu

privire la dezvoltarea în continuare 
a relațiilor româno-elene pe multi
ple planuri, precum și în legătură cu 
unele probleme ale vieții internațio
nale actuale.

Primul ministru elen. Andreas 
Papandreu. a exprimat hotărîrea sa, 
a guvernului elen de a acționa în 
continuare pentru realizarea înțele
gerilor la nivel înalt, pentru dezvol
tarea relațiilor bilaterale și a coope
rării pe plan internațional între cele 
două state, în interesul popoarelor 
român și elen, al cauzei păcii, co
laborării și securității în Balcani, în 
Europa și întreaga lume.

★

In timpul șederii sale în capitala 
Greciei, tovarășul Ștefan Andrei a 
avut întîlniri cu loannis Haralambo- 
poulos, vicepremier. Karolos Papou- 
lias, ministrul afacerilor externe, cu 
miniștrii comerțului, industriei, ener
giei și tehnologiei, transporturilor și 
telecomunicațiilor, precum și cu pri
mul subsecretar de stat în Ministerul 
Economiei Naționale.

în cadrul întrevederilor au fost 
analizate căile de dinamizare șî am
plificare a relațiilor politice, eco
nomice și tehnico-științifice dintre 
România și Grecia.

*
Miercuri seara, tovarășul Ștefan 

Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit cu președintele 
Partidului Noua Democrație. Con
stantin Mitsotakis, care a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, sentimentele sale 
de înalt respect, cele mai bune urări 
si a exprimat hotărîrea Partidului 
Noua Democrație de a contribui la 
dezvoltarea relațiilor româno-elene.

Partidele socialiste din țările Pieței comune 
se pronunță împotriva „războiului stelelor"

BRUXELLES 6 (Agerpres). — 
Uniunea partidelor socialiste din 
țările membre ale Pieței comune, 
respingînd programul administra
ției S.U.A. — Inițiativa de apărare 
strategică (S.D.I.). cunoscut sub 
numele de „războiul stelelor", a 
adresat guvernelor statelor respec
tive apelul de a nu participa la 
acest program.

Reprezentanți ai partidelor socia
liste din Franța, Italia și R.F.G. 
au prezentat, pentru prima dată, 
la Bruxelles, în cadrul unei con
ferințe de presă comune, o decla
rație expunînd concluziile la care 
au ajuns în cursul unei reu

niuni desfășurate recent la Viena. 
Documentul subliniază că progra
mul american S.D.I. „nu este opor
tun", adoptarea lui neducînd decît 
la declanșarea „unei noi curse a 
înarmărilor".

Partidele socialiste semnatare ale 
documentului se pronunță, pe de 
altă parte, în favoarea realizării 
programului de cercetări civile 
„Eureka" al unor țări vest-europe- 
ne, inițiat de către Franța, care să 
le permită statelor participante să 
devină competitive pe plan inter
național în domenii ale tehnologiei 
de vîrf.

ÎN POFIDA OPOZIȚIEI OPINIEI PUBLICE

în S.U.ă. continuă programul de realizare 
a Inițiativei de apărare strategică

WASHINGTON 6 (Agerpres). în 
pofida tot mai frecventelor luări de 
poziții — inclusiv în Statele Unite — 
împotriva militarizării Cosmosului 
și a avertismentelor privind marile 
pericole pe care le reprezintă aceas
ta, în S.U.A. continuă acțiunile de 
realizare a programului militar de 
cercetări spațiale Inițiativa de 
apărare strategică („războiul stele
lor" — n.r.). Astfel — după cum 
informează agenția France Presse — 
un centru de testare a laserelor, 
prevăzut în programul respectiv, a

fost declarat operațional, după ce au 
fost efectuate aici primele experi
ențe.

Pentru realizarea acestui centru de 
testare a laserelor cu energie înaltă 
au fost alocate fonduri de circa 300 
milioane dolari, din totalul de 1,4 
miliarde de dolari prevăzuți pentru 
primul an de finanțare a proiectelor 
cuprinse în Inițiativa de apărare 
strategică, arată agenția, citind surse 
oficiale americane. în total, pentru 
realizarea programului vor fi nece
sare aproximativ 26 miliarde.

Adunarea festivă de la Moscova 
consacrată aniversării Marii Revoluții Socialiste 

din Octombrie
MOSCOVA 6 (Agerpres). — M. 

Chebeleu transmite : La Palatul 
Congreselor din Kremlin a avut Ioc, 
la 6 noiembrie, adunarea festivă 
consacrată celei de-a 68-a aniversări 
a victoriei Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

în prezidiul adunării au luat loc 
Mihail Gorbaciov. secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., A. A. Gromîko, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., Niko
lai Rîjkov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al
U. R.S.S., alți conducători de partid 
și de stat sovietici, veterani ai parti
dului comunist, fruntași în producție 
din Moscova și regiunea Moscova, 
oameni de știință și cultură, gene
rali și ofițeri ai forțelor armate so
vietice.

în raportul „Sub steagul lui oc
tombrie, spre noi culmi ale perfec
ționării socialismului", prezentat de
V. M. Cebrikov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Comitetului securității de stat 
al U.R.S.S., au fost evocate succese
le obținute în dezvoltarea social- 
economică a țării, în anii care au 
trecut de la victoria revoluției din 
Octombrie, în ridicarea bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului sovie
tic. Raportul a evidențiat, totodată, 
hotărîrea cu care comuniștii, oa
menii muncii, întregul popor acțio
nează pentru înfăptuirea sarcinilor

și obiectivelor stabilite de ultimele 
hotărîri ale conducerii sovietice de 
partid și de stat, vasta activitate 
politică șî social-economică pe care 
o desfășoară întregul popor sovie
tic pentru a întimpina cu noi și im
portante succese în muncă Con
gresul al XXVII-lea al P.C.U.S. O 
parte a raportului a fost consacrată 
principalelor orientări ale politicii 
externe a U.R.S.S., acțiunilor parti
dului și statului sovietic puse în 
slujba cauzei socialismului și păcii, 
a colaborării internaționale. „C.C. al 
P.C.U.S. și guvernul sovietic, s-a 
arătat în raport, acordă o mare im
portanță apropiatei întîlniri sovieto- 
americane la nivel înalt și fac totul 
pentru ca aceasta să se încheie cu 
rezultate concrete. Considerăm că 
dacă se manifestă voință politică 
și venim unul în întîmpinarea celui
lalt mai pot fi îndreptate multe 
lucruri. în orice caz, partea sovie
tică va milita la Geneva pentru so
luționarea echitabilă și constructivă 
a celor mai acute probleme ale con
temporaneității". Vorbitorul s-a re
ferit, de asemenea, la o serie de 
probleme ale actualității internațio
nale.

După adunare a avut loc un con
cert festiv.

*
Adunări festive, prilejuite de ani

versarea a 68 de ani de la victoria 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, au avut loc, de asemenea, 
î-n capitalele republicilor unionale 
și în alte orașe ale Uniunii Sovietice.

O.N.U.: Pentru o soluție de pace 
justă și durabilă în Orientul Mijlociu

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 
— Nicolae Chilie transmite : Comi
tetul politic special al Adunării Ge
nerale a O.N.U. continuă examinarea 
raportului Comitetului special al 
O.N.U. pentru investigarea practici
lor Israelului care afectează dreptu
rile populației din teritoriile arabe 
ocupate. în dezbaterile pe această 
temă, reprezentanții unui mare nu
măr de state aii condamnat practi
cile Israelului în teritoriile ocupate, 
crearea de așezări israeliene în a- 
ceste teritorii si au cerut guvernului 
israelian să garanteze drepturile ci
vile. politice, economice, sociale si 
culturale ale locuitorilor din zonele 
aflate sub ocupație, să înceteze abu
zurile si actele de violentă, subli
niind. totodată, necesitatea unor mă
suri care să conducă. în final, la în
cetarea stării de ocupație.

Reprezentantul român a prezentat 
poziția consecventă a tării noastre 
privind necesitatea respectării stric
te. de către toate statele, a princi
piilor si normelor dreptului interna
tional. a principiului cardinal al 
note curgerii la forță, a inadmisibili- 
tătii dobîndirii de teritorii prin for
ță si agresiune. în context, a fost 
înfățișată poziția consecventă a 
României. a președintelui 
Nicolae Ceaușescu de promovare a 
unei soluții de pace cuprinzătoare, 
justă si durabilă. în'Orientul Mijlo
ciu ne căi politice, pașnice, prin ne
gocieri între părțile implicate. în 
interesul popoarelor respective, al 
cauzei păcii si securității în întreaga 
lume. S-a relevat că există o singu
ră cale pentru rezolvarea justă si 
durabilă a conflictului arabo-israe- 
lian — calea negocierilor, a tratati
velor. cu participarea tuturor părți
lor interesate. în această privință. 
România s-a pronunțat si se pronun

ță pentru retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967. pentru recunoaș
terea drepturilor poporului palesti
nian Ia autodeterminare, inclusiv a 
dreptului său de a avea un stat pro
priu. independent, pentru asigurarea 
securității si independentei tuturor 
statelor din această regiune.

Vorbitorul a arătat, în acest sens, 
că România, personal președintele 
Nicolae Ceausescu s-au pronunțat, 
încă din 1978. pentru organizarea 
unei conferințe internaționale în ca
drul O.N.U.. cu participarea tuturor 
părților interesate, inclusiv a Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
si au subliniat. în repetate rînduri. 
importanta intensificării eforturilor 
politico-diplomatice pentru solutio
narea politică globală a situației din 
Orientul Mijlociu si instaurarea unei 
păci juste si trainice în această zonă.

*

în Comitetul pentru problemele e- 
conomice si financiare al Adunării 
Generale au loc ample dezbateri în 
legătură cu problematica dezvoltării 
si cooperării economice internațio
nale. O atare abordare s-a impus tot 
mai mult la Națiunile Unite ca ur
mare a unei initiative a „Grupului 
celor 77". care, pornind de la agra
varea continuă a situației economi
ce' internaționale. în special a țări
lor în purs de dezvoltare, si de Ia 
impasul dialogului Nord-Sud în pro
blemele economice si financiare 
mondiale, a avansat ideea elaborării 
unui raport al O.N.U.. menit să iden
tifice domeniile-cheie si măsurile ur
gente prioritare de întreprins pe 
plan international pentru depășirea 
dificultăților existente, pentru relan
sarea durabilă si generalizată a eco
nomiei mondiale.

X

SESIUNEA SEIMULUI R. P. POLONE

ai

TRANSMITZbigniew
funcția de președinte

Miniștri, însărci-

DE PRESĂ
AGENȚIILE

VARȘOVIA 6 (Agerpres).
Varșovia s-au deschis, miercuri, lu
crările primei sesiuni a noii legis
laturi a Seimului R.P. Polone, ales 
la 13 octombrie 1985.

Seimul l-a ales în funcția de pre
ședinte al Consiliului de Stat al 
R.P. Polone pe tovarășul Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. A fost stabilită, ............
componența Consiliului de

totodată, 
Stat.

Plenara C. C.
VARȘOVIA 6 (Agerpres). 

Varșovia a avut loc prima 
celei de-a 22-a plenare a 
P.M.U.P. Potrivit agenției P.A.P., în 
cursul plenarei s-a prezentat infor
marea privind participarea P.M.U.P. 
la campania electorală pentru alege
rile în Seimul celei de-a1 IX-a le
gislaturi, iar Comitetul Central a re
comandat candidații pentru posturile 
de conducere în Seim, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri.

Partea a doua a plenarei C.C. al 
P.M.U.P. urmează să aibă loc la 11 
noiembrie.

în cuvîntarea rostită la 
primei părți a plenarei, 
Jaruzelski, prim-secretar 
P.M.U.P., a subliniat că 
recentelor alegeri pentru 
răspuns intereselor poporului și sta
tului socialist polonez, au contribuit 
la creșterea autorității Poloniei în 
rîndul opiniei publice mondiale". 
Majoritatea populației, a spus, el, a 
demonstrat în cursul alegerilor o

— La 
parte a 
C.C. al

încheierea 
Wojciech 

al C.C. al 
rezultatele 
Seim „au

Seimul 
Messner 
al Consiliului de 
nindu-1 cu formarea guvernului.
Deputății forului suprem legislativ 
polonez au desemnat, totodată, pe 
mareșalul și vicemareșalii Seimului, 
în funcția de mareșal al Seimului a 
fost ales Roman Malinowski.

al P.M.U.P
responsabilitate patriotică.înaltă

Campania electorală a făcut bilanțul 
marilor și micilor probleme cu care 
se confruntă poporul, statul nostru 
și care sînt, în fond, ale fiecăruia 
dintre noi — a spus W. Jaruzelski.

După ce a trecut în revistă unele 
dificultăți — cum sînt problema lo
cuințelor, rămînerea în urmă din 
punct de vedere tehnologic, greutăți 
în domeniul științei, invățămintului 
și culturii — vorbitorul a subliniat 
că fără creșterea producției și îm
bunătățirea calității produselor nu 
vor exista posibilități pentru soluțio
narea lor. Căile de dezvoltare a ță
rii, a spus el, vor fi reflectate în 
planul național de dezvoltare social- 
economică pe anii 1986—1990, precum 
și în programul pînă în anul 1995. 
Analizînd o serie de măsuri îndrep
tate spre creșterea mijloacelor ma
teriale și financiare, s-a relevat im
portanța realizării de economii și a 
folosirii depline a tuturor rezervelor 
de care dispune societatea.

Evoluția situației din Liban
BEIRUT 6 (Agerpres). — Miercuri 

s-a înregistrat o intensificare a 
schimbului de focuri dintre milițiile 
creștine si musulmane de-a lungul 
liniei care separă cele două sec
toare ale capitalei libaneze. Agen-

tiile Reuter si U.P.I. relevă că aces
tea sînt cele mai puternice ciocniri 
înregistrate la Beirut de la anun
țarea proiectului unui acord de pace, 
realizat în urmă cu 12 zile de prin
cipalele trei miliții libaneze.

Zi de protest în Chile
SANTIAGO DE CHILE 6 (Ager

pres). — în capitală și în marile 
orașe din Chile s-au desfășurat 
marți ample demonstrații, în cadrul 
unei zile de protest național, organi
zate de mai multe formațiuni poli
tice care se opun actualului regim 
dictatorial. Potrivit relatărilor agen
țiilor Reuter și France Presse, în 
mai multe cartiere din Santiago de 
Chile, ca și în alte orașe au fost 
ridicate baricade. Forțele militare și 
de poliție, mobilizate în număr mare 
de autorități, au tras asupra mani- 
festanților, înregistrîndu-se zeci de 
răniți. De asemenea, au fost folosite 
jeturile de apă pentru împrăștierea

participanților la diferitele marșuri 
și mitinguri de protest împotriva 
perpetuării măsurilor represive ale 
guvernului militar, cerîndu-se, totr 
odată, anularea stării de urgență și 
eliberarea liderilor sindicali arestați 
în ultimul timp și deportați în dife
rite regiuni îndepărtate din țară.

în timpul nopții de marți spre 
miercuri, numeroși polițiști și sol
dați susținuți de elicoptere de luptă 
cu reflectoarele aprinse au invadat 
cartierele muncitorești ale capitalei, 
efectuînd numeroase arestări.

în provincie, sursele citate arată 
că. practic, a fost întreruptă întreaga 
activitate economică.

Măsuri antiteroriste în Belgia
BRUXELLES 6 (Agerpres). — Că 

urmare a înregistrării unei recrudes
cențe a atentatelor cu bombe în 
Belgia, guvernul demisionai’ condus 
de Wilfried Martens, care deține din 
nou majoritatea în parlament în 
urma alegerilor legislative din 13 oc
tombrie, a anunțat adoptarea unor 
măsuri în vederea coordonării activi
tăților antiteroriste. Măsurile, vizează 
o întărire a forțelor de politie în 
lupta împotriva grupurilor teroriste 
și a criminalității organizate. Gu
vernul a lansat, de asemenea, 
populației apelul de, a alerta poliția

caztll con- 
persoane 

__ ,_________ ______ unor vehi
cule sau obiecte neobișnuite plasate 
în diferite zone.

Numai în cursul zilelor de luni și 
marți, în Belgia s-au înregistrat 
patru atentate teroriste cu bombe la 
sediile unor bănci, soldate cu răniți 
și cu pagube materiale. De la 2 oc
tombrie pînă în prezent — precizează 
agenția France, Presse — numărul 
total al atentatelor atribuite de poli
tie grupărilor teroriste a fost, în 
Belgia, de 23.

si organele de justiție în 
statării prezenței unor 
suspecte sau al existenței
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DEZARMAREA, REDUCEREA CHELTUIELILOR MILITARE
— cerințe de bază pentru stimularea dezvoltării economice

si lichidarea flagelului șomajului

Proporțiile fără precedent si trăsă
turile calitativ noi ale cursei înar
mărilor si cheltuielilor militare în
grijorează profund opinia publică de 
pretutindeni, deoarece pun în peri
col însăși existenta vieții ne planeta 
noastră și. totodată, duc in mod ne
mijlocit la accentuarea dramatică a 
dificultăților cu care se confruntă 
omenirea. Așa cum arată realitățile, 
uriașele cheltuieli militare se consti
tuie în cauza primordială a fenome
nelor de criză din economia mon
dială. iar unul din rezultatele nemij
locite ale accentuării crizei este pu
ternica creștere a șomajului.

De la escalada înarmări
lor Ia escalada „armatelor" 
de șomeri. Des>sur- șomajul nu 
este o noutate pentru capitalism. 
Cauzele șomajului sînt multiple, sis
temul capitalist avînd nevoie, după 
cum se știe, de o substanțială „ar
mată de rezervă", pe care s-o folo
sească în scopul adîncirii exploată
rii. De obicei însă, țările capitaliste 
au căutat întotdeauna să mențină 
șomajul la un nivel „rezonabil", 
care era depășit doar în momentele 
de criză, provocînd consecințe din 
cele mai serioase ne plan politic si 
social general. Perpetuarea în ulti
ma vreme a flagelului șomajului Ia 
cote mereu mai ridicate renrezintă 
una din consecințele pompării masi
ve de fonduri în industria de arma
ment.

Nu este întîmplător. de pildă, fap
tul că numărul șomerilor din țările 
pactului Atlanticului de Nord a 
crescut brusc, depășind. în prezent. 
30 de milioane, tocmai o dată cu ho
tărîrea Consiliului N.A.T.O. din 1979 
de a spori cheltuielile militare cu 
cite 3 la sută pe an. Nu este o sim
plă coincidentă că acele țări care 
și-au sporit programele militare 
peste limita prevăzută au și un șomaj 
mai ridicat. De cînd Marca Britanie 
și-a înscris în programele sale mo
dernizarea arsenalelor nucleare prin 
achiziționarea sistemului de subma-

rine și rachete „Trident" în locul 
sistemului „Polaris". la un preț de 
peste 10 miliarde lire sterline, in 
1985 bugetul militar sporind cu un 
miliard lire fată de ctnul trecut, 
numărul șomerilor a crescut la 3,3 
milioane, ceea ce reprezintă 13,8 la 
sută din întreaga forță de muncă a 
țării.

în Italia. Institutul Central de Sta
tistică din Roma anunță că în prima 
jumătate a acestui an s-a înregis
trat o nouă reducere, de 5,5 la sută 
(fată de anul trecut), a forței de 
muncă din marile întreprinderi, care 
au fost nevoite să-și amputeze pro
ducția din pricina lipsei fondurilor 
de investiții. Fonduri insă au exis
tat din abundentă, numai că acestea 
au fost înghițite de bugetul militar, 
care a sporit cu 2 miliarde de lire 
pe anul în curs fată de 1984.

Și in R.F.G. cheltuielile pentru 
înarmare au atins un nivel ridicat — 
circa 50 miliarde mărci; ceea ce re
prezintă aproape 20 la sută din to
talul bugetului. Aceasta si explică 
de ce numărul celor rămași fără lu
cru este în jur de 2,2 milioane. Pro
cente semnificativ de înalte a atins 
șomajul — între 12 si T8 la sută din 
întreaga populație activă — si în 
alte țări membre ale N.A.T.O.. ca 
Belgia, Olanda, Canada, Spania etc.

Nici chiar puternica economie a 
Statelor Unite nu poate suporta fără 
serioase implicații povara tot mai 
mare a cheltuielilor militare. Cifrele 
oficiale sînt elocvente : în anul 
fiscal 1983—1984. bugetul militar al 
Statelor Unite se ridica la 249,8 mili
arde dolari, iar șomajul la 8 130 000; 
anul următor (1984—1985), cheltuie
lile pentru înarmare au „sărit" la 
292 miliarde dolari. în timp ce pe 
lista șomerilor s-au mai adăugat 
320 000 persoane. Relația directă din
tre înarmări si somai este astfel ex
primată de Seymour Melman, pro
fesor la Universitatea Columbia : 
„Cheltuielile militare și producția de 
război duc la o irosire colosală a re
surselor — capitaluri, fabrici, muncă 
de înaltă calificare — deturnează 
forțele care ar trebui consacrate 
sectorului dezvoltării și transformă 
regiuni industriale de tradiție în 
«ghetouri» de șomeri și în cimitire 
de construcții părăsite".

Cit de falsă este teoria formulată 
de promotorii cursei înarmărilor că 
sporirea cheltuielilor militare ar 
„stimula" economia si. ca atare, ar 
crea un mare număr de locuri de 
muncă se poate vedea si din exem
plul unei țări ca Japonia. Este bine

cunoscut faptul că. după cel de-al 
doilea război mondial, cheltuielile 
pentru înarmare ale Japoniei s-au 
situat la niveluri minime, de mai 
puțin de 1 la sută din produsul na
tional brut. Or. atît timp cît aceste 
cheltuieli s-au menținut la un ase
menea nivel scăzut. Japonia a cu
noscut cel mai înalt ritm de dezvol
tare economică din țările capita
liste. Totodată. în perioada respec
tivă, numărul șomerilor, raportat la 
numărul populației, a fost la cel mai 
scăzut nivel din toate țările capita
liste dezvoltate. Din momentul in 
care insă guvernul japonez a în
ceput să sporească cheltuielile mili
tare, au început să se ivească serioa
se dificultăți economice, iar șomajul 
să înregistreze creșteri vizibile. De
vine clar că alocarea de fonduri tot 
mai mari in industria de război nu 
constituie un remediu pentru pro
blema șomajului, care în țările capi
taliste dezvoltate a depășit cifra de 
32 milioane. Dimpotrivă.

Efectele binefăcătoare ale 
reconverting in scopuri paș
nice, a fondurilor destinate 
înarmărilor. Sint nenumărate 
exemple și dovezi care atestă cu 
tărie că tocmai înghețarea și redu
cerea cheltuielilor militare ar con
stitui unul din factorii hotăritori în 
diminuarea șomajului pe plan mon
dial.

Studiile elaborate de O.N.U., ca și 
de numeroși experți de reputație 
mondială atbstă faptul că folosirea, 
într-o direcție utilă umanității, a 
fondurilor destinate înarmărilor ar 
putea schimba rapid fața întregii 
planete. Practic, în țările capitaliste, 
de la oficiile de plasare a brațelor 
de muncă ar dispărea imensele cozi 
ale șomerilor, care așteaptă fără 
speranță ivirea unui post liber.

Deosebit de benefice ar fi, pentru 
țările in curs de dezvoltare, efectele 
reconvertirii in scopuri pașnice ale 
cheltuielilor militare mondiale. Se 
știe că, la ora actuală, ca urmare a 
adîncirii decalajelor, numărul per
soanelor din țările lumii a treia care 
nu au de lucru se ridică la aproape 
o jumătate de miliard, situație da
torată, în parte, faptului că, în ulti
mul timp, aceste țări sînt atrase 
crescînd în vîrtejul cursei înarmări
lor. Or, investirea in aceste state a 
unei părți din sumele devenite dis
ponibile pe plan mondial ca urmare 
a reducerii cheltuielilor militare ar
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crea posibilitatea — concomitent cu 
soluționarea altor probleme ale lumii 
a treia, ca foametea, maladiile, anal
fabetismul — diminuării acestui te
ribil flagel al șomajului, care afec
tează atit de grav țările în curs de 
dezvoltare.

Să pornim, în prezentarea fapte
lor, de la calculele determinate de 
propunerea țării noastre privind re
ducerea bugetelor militare cu 5—10 
la sută anual. Aceasta ar însemna, 
la nivelul actual de circa 1 000 mili
arde dolari, reconvertirea unei sume 
de 50—100 miliarde dolari anual. Re

zultatele pozitive rezultă de la sine, 
tinînd seama de studiile expertilor, 
potrivit cărora un miliard de dolari 
poate crea 57 000 locuri de muncă în 
industria civilă sau 75 000 în con
strucția de locuințe, sau 71 000 în in- 
vătămînt. sau 132 000 în sfera servi
ciilor — față de numai 28 000 de 
locuri de muncă în industria de răz
boi (date citate după revista vest- 
germană „WERKSCHAFTER").

în țările in curs de dezvoltare ci
frele respective privind crearea de 
noi locuri de muncă ar fi si mai 
mari, tinînd seama că în „lumea a

treia" revine mult mai ieftin crea
rea unui loc de muncă. Să ne gin- 
dim. de pildă, cîte sute de mii si mi
lioane de oameni ar căpăta de 
lucru dacă s-ar reda agriculturii te
renuri aride în suprafață de circa 
50 milioane hectare (la costul mediu 
de 1 000 de dolari pentru revalorifi
carea fiecărui hectar)?! Dar prin 
construirea — cu 100 miliarde do
lari — a 300 termocentrale de cîte 
125 MW fiecare, sau a 1 000 de fabrici 
de îngrășăminte chimice, sau a 200 
fabrici de cauciuc sintetic, cîti spe
cialiști si muncitori nu ar obține

posibilitatea unul loc de muncă 
sigur ?!

Devine astfel deosebit de limpede 
că a sosit timpul, asa cum subli
niază cu tărie România socialistă, 
președintele Nicolae Ceaușescu, să se 
treacă neîntîrziat la înghețarea și 
apoi la reducerea bugetelor militare, 
ca sumele devenite astfel disponi
bile să fie folosite în vederea solu
ționării dosarelor urgente ale uma
nității.

Nicolae PLOPEANU
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