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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a făcut o vizită de lucru la întreprinderea „Autobuzul" din Capitală

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a efectuat, miercuri dimineațâ, o vizită de lucru 
ia întreprinderea „Autobuzul" din Capitalâ, principala uni
tate producâtoare de mijloace de transport in comun din 
țara noastrâ.

Vizita »-a desfășurat în clima
tul de intensă activitate creatoa
re în care oamenii muncii din în
treaga tară acționează pentru 
transpunerea în viată a sarcinilor 
si orientărilor formulate de secre
tarul general al partidului în cu- 
vîntările rostite la recenta plena
ră a C.C. al P.C.R. și la sesiunea 
Marii Adunări Naționale, pentru 
îndeplinirea ritmică, integrală, la 
toti indicatorii, cantitativi și cali
tativi. a planului pe 1986 și pre
gătirea corespunzătoare a produc
ției anului viitor. Hotărirea de 
neclintit a oamenilor muncii bucu- 
reșteni de a face totul pentru în
cheierea cu rezultate cit mai bune 
a primului an al celui de-al op
tulea cincinal și-a găsit o eloc
ventă expresie în manifestările 
pline de căldură cu care puterni
cul detașament muncitoresc al în
treprinderii ..Autobuzul", mii de 
locuitori ai Capitalei l-au întîm-

cît mai bine exigentele în conti
nuă creștere ce se manifestă pe 
piața internă și externă.

Analizînd caracteristicile teh- 
nico-funcționale ale noilor mijloa
ce de transport în comun, secre
tarul general al partidului a in
dicat să se revadă proiectele de 
execuție a tuturor modelelor pre
zentate. precum și tehnologia de 
fabricație și să se găsească soluții 
pentru îmbunătățirea performan
țelor constructive ale produselor 
realizate la întreprinderea „Auto
buzul" prin creșterea capacității 
de transport, reducerea consumu
lui de metal și carburanți, spo
rirea performanțelor în exploatare 
și a competitivității lor pe piața 
externă. Totodată, s-a cerut ca la 
noile produse să se folosească un 
număr mai mare de elemente tipi
zate, asigurindu-se prin aceasta o

eficiență superioară întregii acti
vități a întreprinderii. De aseme
nea. secretarul general al parti
dului a indicat să fie luate toate 
măsurile pentru realizarea inte
grală a planului pe acest an, 
o atenție deosebită acordîndu-se 
producției pentru export, aplicării 
programelor de organizare si mo
dernizare a producției si muncii, 
sporirii productivității si creșterii 
eficientei economice.

In continuare. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vizitat secția 
■de montaj general a întreprinde
rii. unde se aflau. în diverse faze 
de execuție, autoutilitare, autobuze 
— simple si articulate — precum 
si troleibuze.

Pe parcursul vizitei, directorul 
întreprinderii. Dumitru Gheorghe, 
a prezentat pe larg măsurile 
.luate pentru aplicarea indica
țiilor date de secretarul gene
ral al partidului cu prilejul pre
cedentei vizite, precum si acțiunile 
initiate în vederea extinderii unor 
tehnologii moderne, de înaltă pro
ductivitate. îmbunătățirii continue 
a calității produselor. In același 
timp, s-a arătat că se acționează 
cu toată hotărirea pentru valorifi
carea deplină a rezervelor existen

te. îndeosebi prin mai buna folo
sire a spatiilor de producție, creș
terea indicilor de utilizare a mași
nilor si agregatelor, reducerea con
sumurilor de materii prime si ma
teriale. întărirea ordinii si disci
plinei la fiecare loc de muncă.

La încheierea vizitei, secretarul 
general al partidului a cerut con
ducerii ministerului, centralei in
dustriale de resort si întreprinderii 
să ia toate măsurile pentru ca. 
pînă la jumătatea lunii decembrie, 
să fie prezentate noi prototipuri de 
autobuze, troleibuze, microbuze si 
autoutilitare, care. în comparație 
cu cele prezentate, să dispună de 
caracteristici tehnico-functionale 
superioare.

Mulțumind pentru vizita efec
tuată, gazdele, l-au asigurat pe to
varășul Nicolae Ceaușescu că oa
menii muncii de la întreprinderea 
„Autobuzul", căre au acumulat 
de-a lungul anilor o bogată expe
riență. vor acționa, cu dăruire si 
abnegație, cu răspundere munci
torească. pentru transpunerea în
tocmai în viată a orientărilor si in
dicațiilor primite cu acest prilej, 
pentru îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a planului pe acest 
an si pe întregul cincinal.

„Istoria milenară a poporului român, ca, de altfel, a tuturor 
popoarelor, este istoria dezvoltării forțelor de producție, a produ
cerii și perfecționării uneltelor de muncă, ce au determinat unirea 
și organizarea oamenilor în grupe și formațiuni statale, pînă la sta
tul centralizat al dacilor, sub Burebista, și apoi, corespunzător di
feritelor epoci, pînă la orinduirea capitalistă și trecerea la făurirea 
societății socialiste”.

NICOLAE CEAUȘESCU
Istoria românilor este, din cele 

mai vechi timpuri și pînă astăzi, 
cind se afirmă cu putere idealurile 
libertății și unității naționale, ale 
progresului social, istoria unui popor 
statornic, plămădit unitar în una și 
aceeași vatră de viată. în care si-a 
urmat făgașul propriu de acțiune si 
manifestare, de făurire a culturii 
materiale și spirituale. Numeroase 
vestigii arheologice si mărturii scri
se ale antichității amintesc despre 
strămoșii poporului român, geto- 
dacii, care făceau parte din nu
merosul neam al tracilor, cu adinei 
rădăcini in spațiul carpato-danubia- 
no-pontic, și despre care părintele 
istoriei. Herodot. scria, consemnînd 
evenimente de acum 2 500 de ani. că 
„sint cei mai viteji si mai drepți 
dintre traci". Geții si dacii alcătuiau 
in fapt un popor unic. Singura deo
sebire dintre geti si daci era regio
nală. primii locuind în părțile de șes 
de la sud și răsărit de Carpați, mai 
ales pe cele două maluri ale Dunării 
de jos, iar ceilalți fiind prin exce
lență stăpînitorii ținuturilor intra- 
carpatine ale Transilvaniei.

După unele încercări de organizare 
statală, cum a fost cea din. vremea 
regelui Dromichete, învingătorul re
gelui macedonean Lisimach in anul 
292 î.e.n., în secolul I î.e.n., sub con
ducerea regelui Burebista, apreciat 
intr-un izvor al antichității drept 
„cel dinții si cel mai mare dintre 
toți regii care au domnit vreodată 
asupra Traci ei", s-a format un pu

ternic stat centralizat și indepen
dent daco-get, care a demonstrat, 
prin existenta sa, cu peste 2 050 de 
ani în urmă, condițiile prielnice uni
ficării politice a strămoșilor daco- 
geți, faptul stind implicit și la te
meiul ideii-forță a unității poporu
lui român pe vatra strămoșească a

2500 de ani de 
luptă a poporului 
pentru libertate 

și neatîrnare
Daciei. Statul condus de Burebista 
(secolul I î.e.n.) lși exercita influența 
pe un vast teritoriu, mergînd în 
nord-vest pînă la munții Slovaciei și 
Dunărea mijlocie. în nord-est pînă 
dincolo de Tyras, spre sud pînă la 
munții Balcani, iar spre sud-est pînă 
în vestul Mării Negre, cuprinzînd și 
orașele grecești de pe țărmul pontic.

Epoca lui Burebista a pregătit 
epoca lui Deoebal, regele-erou al 
dacilor, care a avut de înfruntat una 
dintre cele mai mari forte ale anti
chității — Imperiul Roman. Intre 
timp. încă din vremea regelui Bu
rebista, n-au avut loc numai con

fruntări între daco-gețl și romani, 
ci și schimburi de valori materiale 
și spirituale. împletiri ale civiliza
țiilor. ceea ce va înlesni ulterior pro
cesele unificatoare Pe plan etnic, al 
culturii materiale și spirituale.

După cucerirea unei părți a Da
ciei de către romani. în urma răz
boaielor din 101—102 și 105—106 e.n., 
— cucerire oare, oa orioe cucerire, a 
avut și urmări negative pentru po
porul geto-dac — viata acestor ținu
turi a cunoscut un nou stadiu da 
progres, pe baza împletirii celor 
două civilizații și culturi — dacă si 
romană. Evocind acest fenomen, to
varășul Nicolae Ceaușescu sublinia 
că „in luptele grele și în conviețui
rea, timp de secole, a dacilor și a 
romanilor, s-a plămădit un popor 
nou, care a păstrat și dezvoltat în
sușirile și virtuțile cele mai bune 
ale înaintașilor săi". Permanența 
elementului autohton a fost o con
diție esențială a proceselor de etno- 
geneză ce au avut loc în spațiul Da
ciei antice.

Retragerea administrației șl arma
tei romane din Dacia. în anii 271—275, 
în sudul Dunării, prin ordinul împă
ratului Aurelian, n-a însemnat o 
abandonare totală a Daciei. Puterni
ce capete de pod au legat în conti
nuare imperiul cu regiunea nord- 
dunăreană a fostei provincii Dacia. 
„Păstrînd de la daci — arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu — setea
(Continuare în pag. a IV-a)
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Referendumul de la 23 noiembrie
— expresia voinței unanime a poporului român

„DA înseamnă DA spus dezarmării, 
păcii, vieții pe planeta Pămînt"

O nouă zi de muncă la întreprinderea de mașini electrice Bucu
rești. La „strunguri grele", la „bobinaj", la „proiectare", la „prototipuri", 
în toate secțiile. în toate compartimentele se fac simțite eforturile pen
tru realizarea celor 8 000 de motoare — cit prevede planul pe luna oc
tombrie. „E o zi de efort obișnuit, de angajare muncitorească, așa cum 
sint toate zilele la noi — ne spune Gheorghe Nica. secretarul comitetu
lui de partid al întreprinderii. Oamenii noștri dau viață motoarelor 
electrice care. Ia rîndul lor. vor da viață instalațiilor și utilajelor. Am 
îndeplinit planul pe 9 luni cu bune rezultate — ceea ce probează că 
oamenii muncii de la I.M.E.B. iși fac datoria patriotică și revoluționară. 
La producția-marfă am înregistrat o depășire de 6.1 milioane de lei ; 
planul de export a fost realizat într-o proporție de 100.7 Ia sută. Sintem 
implicați In toate programele prioritare ale economiei naționale. Intr-un 
cuvint. ne străduim să răspundem pe deplin chemărilor înflăcărate ale 
secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. de a 
imprima. într-o si mai mare măsură, spirit revoluționar activității

Dinat. la sosire, pe conducătorul 
partidului și statului nostru. Cei 
prezenți au scandat îndelung, cu 
înflăcărare. „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu și poporul !". „Stima 
noastră și mîndria. Ceausescu — 
România !“. Mulțimea purta por
trete ale conducătorului iubit, 
steaguri roșii și tricolore, mari 
pancarte pe care se aflau înscrise 
urări la adresa partidului și se
cretarului său general, a eroicu
lui popor român, constructor în
cercat al vieții noi socialiste pe pă- 
mîntul patriei.

In cinstea sosirii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se afla aliniată 
o formație alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice și al detașa
mentelor de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei, care a 
prezentat onorul. Tinere și tineri 
au oferit flori.

La analiza modulul în care 
’ acționează colectivul întreprinde

rii pentru continua înnoire și 
modernizare a producției au 
participat tovarășii Nicolae 
Constantin, Constantin Olteanu, 
Silviu Curticeanu, precum și Marin 
Nedelcu, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, reprezen
tanți ai centralei industriale de 
profil și ai consiliului oamenilor 
muncii de la „Autobuzul".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat noile tipuri de autobuze, 
troleibuze, microbuze și autoutili
tare de diferite puteri, capacități 
și grad de confort, expuse pe pla
toul din fața întreprinderii. Mo
delele prezentate reflectă preocu
parea specialiștilor, a oamenilor 
muncii de aici de a concepe și 
realiza produse care să satisfacă

noastre".

VIAȚA — avuția noastrâ 
cea mai de preț

O zi de muncă obișnuită — dar 
una din zilele cind întreaga tară vi
brează puternic sub impresia cuvin- 
tării tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în fata- forului legislativ suprem al 
țării, referitoare la activitatea inter
națională a României, privind dez
voltarea relațiilor politico-economi- 
ce, a colaborării multilaterale cu 
toate statele, participarea activă la 
soluționarea problemelor complexa 
ale vieții mondiale prin dialog și ne
gocieri — în mod deosebit la lupta 
pentru înfăptuirea dezarmării. Cei ce 
muncesc la întreprinderea de mașini 
electrice București, la fel ca oame
nii muncii din întreaga tară, au pri
mit cu imensă satisfacție, cu

nețărmurită bucurie adoptarea Legii 
cu privire Ia reducerea de către Re
publica Socialistă România cu 5 la 
sută a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare și la consul
tarea poporului in legătură cu a- 
ceasta In cadrul unui referendum.

Ne propunem să aflăm opiniile 
unora dintre oamenii muncii de la 
I.M.E.B. în legătură cu aceste eve
nimente de seamă din viata poporu
lui român. Primul cu care stăm de 
vorbă este comunistul Dumitru 
Cochecl. reglor de mașini :

— Am ascultat cu emoție și cu 
mîndrie cuvintarea rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la sesiunea 
Marii Adunări Naționale ; cu emo
ție. pentru că regăseam acolo pro
priile mele gînduri și sentimente, ale 
tovarășilor mei de muncă, ale între
gului popor ; cu mîndrie. pentru că

ea a exprimat într-o rostire magis
trală idei pe care, sint convins, fie
care locuitor ai planetei ar dori să 
le audă de la toti șefii de state — 
voința de pace, dar, și mai impor
tant. voința de a face ceva concret, 
fără întirziere. pentru apărarea ei. 
în calitate de cetățean al acestei țări, 
de comunist. în calitate de locuitor 
al acestei planete sint cuprins de în
suflețire la gindul că un stat — șl 
anume patria mea iubită. România — 
dă un exemplu concret, că acțio
nează în mod foarte concret pen
tru realizarea dezarmării. Ca orica 
om care trăiește conștient vremea sa, 
știu că în lume sint forte care se 
împotrivesc pregătirilor de război și 
cred că actul de mare cutezanță po
litică al României are darul să la 
însuflețească, să ofere o pildă pa 
care o doresc urmată de cît mai 
multi, de toti. de toate statele lu
mii. După atitia ani de . nenumăra
te discuții din care nu au rezultat 
măsuri concrete, iată că un stat. 
România, dovedește că se poate !'Sa 
poate întreprinde ceva concret, se dă 
un exemplu care, cu cit mai repede 
va fi urmat, cu atît va fi mal bina 
pentru omenire. Chemarea de a se 
lua măsuri concrete de dezarmare 

_se adresează în primul rînd Euro
pei. pentru că nici un alt continent 
nu a cunoscut distrugerile si oro
rile care au marcat tragic viata a- 
cestuia si pentru că nicăieri în lume 
nu există o asemenea concentrare de 
mijloace de distrugere. Bunul nos-
(Continuare în pag. a V-a)

Europa - continentul arsenalelor,
dar și al

O răspundere istorică, D°" 
cument programatic al politicii ex
terne a României socialiste, cuvinta
rea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la tribuna 
Marii Adunări Naționale proiectează 
într-o puternică lumină rolul Euro
pei in actualele împrejurări inter
naționale. răspunderea istorică ce-1 
revine pentru destinele păcii pe plan 
mondial.

Intr-adevăr, nicicînd în îndelun
gata ei istorie Europa nu a polarizat 
intr-o asemenea măsură atenția uni
versală. Nicicind ea nu a fost pri
vită — dinlăuntru, ca și din afară— 
cu atita neliniște, dar și cu atîta 
speranță.

Neliniște, generată de acumularea 
necontenită in spațiul nostru geo
grafic a unor imense cantități de 
arme. Căci Europa deține astăzi în
grijorătoare „recorduri" in ce pri
vește cheltuielile pentru înarmări 
(împreună cu S.U.A. și Canada — 
circa 80 la sută din cheltuielile mon
diale), numărul de militari pe kilo
metru pătrat, numărul de tancuri, 
blindate, avioane, nave de război, 
de diverse arme din cele mai perfec
ționate, inclusiv teribilele arme chi
mice din ultima „generație", in
comparabile cu cele ce au produs 
spaimă și oroare pe cimpurile de 
luptă ale primului război mondial. 
Armamentelor așa-zis clasice li s-au 
adăugat in ritm accelerat armamen
tele nucleare — de la rachetele cu 
rază redusă de acțiune, minele si 
tunurile atomice, la noile tipuri da

forurilor de
rachete cu rază medie de acțiune. 
Mai exact, din a căror rază de ac
țiune nu rămîne în afară nici un 
oraș european. Și nu există in Eu
ropa atitea orașe cite ar putea fi 
transformate in ruină prin intrarea 
in funcțiune doar a unei părți din 
cele peste 15 000 de încărcături nu
cleare amplasate pe continent...

Munți de arme, munți de rachete 
de o parte și de alta a unei linii de 
demarcație impuse artificial de-a 
curmezișul între popoare ce au con
viețuit și conlucrat de veacuri. îm
bogățind laolaltă tezaurul de civili- . 
zație al întregii omeniri. Intre po
poare ce au trecut împreună și prin 
cele mai cumplite încercări, ce au 
trăit împreună tragedia celor două 
conflagrații mondiale, ale căror flă
cări s-au ridicat, înalte și mistui
toare, tot de pe vatra Europei.

Iată de ce, cu conștiința acestei 
implacabile comunități a destinelor, 
dar și a răspunderii ce revine con
tinentului nostru în lumina lecțiilor 
severe ale trecutului, popoarele pri
vesc spre Europa nu numai cu neli
niște, dar și cu speranță. Pentru că 
Europa nu este numai continentul 
celor mai mari și amenințătoare ar
senale. ci și continentul principalelor 
foruri de negocieri avînd ca tel creș
terea încrederii și întărirea securi
tății, oprirea cursei înarmărilor, de
zarmarea.

De ce Europa ? Poat*câ *- 
cest fapt să apară ea întîmplător, în 
sensul că decizia organizării da ne-

negocieri
gocieri aici și nu în altă parte ar fi 
fost dictată de factori subiectivi, de 
preferințe pentru un oraș sau altul 
de pe continentul european. Realita
tea este că opțiunile respective se 
înscriu pe fundalul unor profunde 
motivații obiective : desfășurarea 
principalelor negocieri de dezarmare 
in Europa nu este simplă coinciden
tă in lumina faptului că popoarele 
acestui continent au dat .cele mal 
mari jertfe in comparație cu popoa
rele tuturor celorlalte continente în 
cele două conflagrații mondiale. La 
fel, in lumina faptului că Europa 
este continentul cel mai înarmat, că 
aceasta este zona de contact a celor , 
două blocuri militare, că aici se în
registrează in mod deosebit de as
cuțit importante contradicții politice, 
că de aici se profilează și cele mai 
niari amenințări la adresa păcii mon
diale. De aceea, nu ar putea fi apre
ciat ca „egocentrism" sau denumit 
„euromindrie" faptul că aproape sis
tematic orașe europene sint alese ca 
sedii ale negocierilor de dezarmare.

Dar această alegere are doar o va
loare simbolică, o semnificație mo
rală ? Nu ! — s-ar putea răspunde, 
căci este vorba de o importantă pre
misă geopolitică, din care decurg 
concluzii practice, concrete. Dacă 
am face, de pildă, o analogie de or
din sportiv, am spune că soarta 
dezarmării se joacă nu pe „teren 
străin", nu undeva aiurea, într-o zonă 
a lumii unde popoarele nu sint prea
(Continuare în pag. a Vl-a)
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SCRISORILE SI AUDIENTELE
— bogată sursă de initiative gospodărești

jCASA CU MULȚI COPII |
j — semnul răspunderii de bun cetățean pentru viitorul națiunii j

Analize sistematice, te
meinice în vederea realiză* 
rii unui dialog continuu, efi
cient Complexitatea ariei de pro
bleme cu care se confruntă consi
liul popular impune realizarea imul 
dialog continuu, multilateral cu ce
tățenii, atragerea lor la înfăptuirea 
obiectivelor ce și le propune. Tova
rășul Constantin Lăuneanu, prim- 
vicepreședinte al consiliului popular, 
ne spunea că scrisorile oamenilor 
muncii, problemele cu care el se 
adresează în audiențe, care practic 
se țin zilnic de către cadre cu mun
că de răspundere, reprezintă o amplă 
sursă de cunoaștere a realităților 
din toate domeniile de activitate, de 
informare directă și de implicare 
profundă a cetățenilor în rezolvarea 
complexelor probleme ale activității 
curente și de perspectivă. „Apreciez 
pozitiv faptul că, de-a lungul ani
lor, au intervenit schimbări care re
flectă o aprofundare a conlucrării 
consiliului popular cu masele largi 
de cetățeni, preciza interlocutorul 
nostru. Dacă în anii precedent!
un mare număr de probleme le 
desprindeam din scrisorile ce erau 
adresate organelor centrale de partid 
și de stat, astăzi numărul acestora 
a scăzut lă mai mult de jumătate, 
deși populația sectorului a crescut 
simțitor. în același timp, scrisorile 
constituie o modalitate 
felul în care populația 
apreciază munca noastră, 
tului executiv, a activului 
toate compartimentele. Acesta este șl 
considerentul pentru care acordăm 
o atenție sporită, sub îndrumarea 
biroului comitetului de partid al 
sectorului, creșterii operativității șl 
răspunderii în soluționarea opera
tivă a problemelor ridicate în scri
sori și la audiențe, pentru a trans
pune în viață indicațiile conducerii 
partidului nostru".

Intr-adevăr, din investigațiile fă
cute rezultă că munca de soluționa
re a scrisorilor face parte integran
tă din activitatea ce o desfășoară 
comitetul executiv privind îndepli
nirea programelor sale de activita
te. Pentru asigurarea cunoașterii 
permanente a tematicii scrisorilor, 
precum și a problemelor ridicate la 
audiențe există un sistem bine pus 
la punct de primire, citire, reparti
zare spre soluționare șl de controi 
al îndeplinirii indicațiilor date pen
tru fiecare caz in parte. Astfel, toa
te scrisorile, indiferent de unde so
sesc., după ce sint înregistrate se 
dau, după cum sint adresate, primu
lui secretar si președinte al consi
liului popular, primului vicepre
ședinte, secretarului comitetului exe
cutiv, care indică modul de soluțio
nare. persoana răspunzătoare și ter
menul. Ceea ce se urmărește cu 
prioritate este intrarea cît mal ope
rativă a scrisorilor in circuitul ana
lizei faptelor semnalate, ca una din 
condițiile soluționării în termen a 
problemelor.

înycazul scrisorilor In care sînt 
ridicate probleme deosebite, acestea 
sînt încredințate colectivelor de cer
cetare și analiză, conduse de mem
bri ai' comitetului executiv al consi
liului popular. Pe baza concluziilor 
rezultate se adoptă măsuri cu vala
bilitate pentru întregul sector. De 
exemplu, în mai multe scrisori sem
nate de oameni ai muncii de la 
„Tricodava", întreprinderea de con
fecții și tricotaje București, I.M.E.B., 
I.A.U.C. se reclama faptul că nu se 
respectă legalitatea în acordarea lo
cuințelor. Faptul a fost analizat în 
ședința comitetului executiv de la 
sfirșitul lunii august a.c., care a 
hotărît ca două colective, conduse 
de membri ai comitetului executiv, 
să verifice un număr de 15 unități 
din sector în legătură cu modul cum 
se respectă tabelele de priorități la 
acordarea locuințelor din fondul 
locativ de stat. întocmit pentru per
sonalul încadrat în muncă și cum au 
fost întocmite tabelele pentru anul 
1987, Aceste colective nu și-au ter
minat încă verificările, dar s-au 
putut trage totuși unele concluzii. 
Pe lingă faptul că s-au făcut și

de a afla 
sectorului 
a comite- 
nostru din

Amplasarea unităților micii industrii 
alimentare lingă grădinile de legume 
și livezi este 
distanțele de 
la recoltarea 
legumelor și

• tactă prospețimea acestor produse. A- 
ceste avantaje sint evidente cu deose
bire în Dolj, Olt, Bihor, Buzău, Brăi
la și in alte județe unde ș-au construit 
microfabrici pentru industrializarea 
legumelor și fructelor în vecinătatea 
unor grădini de legume și livezi de 
pomi fructiferi.

O experiență interesantă în dez
voltarea micii industrii alimentare 
are județul Dolj. în cursul deplasării 
în cileva mari bazine legumicole și 
pomicole din acest județ, am remar
cat faptul că microfabricile s-au rea
lizat cu investiții materiale reduse, 
chiar foarte reduse, datorită amena
jării unor construcții simple — ma
gazii, șoproane etc. în acest scop 
conlucrează eficient consiliile popu- 

organele agricole județean 
întreprinderea pentru pro- 

Iegu- 
— I.P.I.L.F. 
sublinia to- 

prim-vicepre-

de natură să micșoreze 
transport și timpul de 

pînă la industrializarea 
fructelor, asigurînd in-

agricole 
pentru 

și industrializarea 
și fructelor 

După cum 
Ion Știucă,

unele greșeli, scrisorile se datoresc 
în mare măsură necunoașterii pre
vederilor legale de către petențl și 
chiar de către unele comisii sociale 
ale întreprinderilor care nu au ve
rificat pe teren 
afara unor măsuri 
controlului, membrii 
sectorului au procedat 
comisiilor respective.

Altă categorie de

unele situații. în 
luate în timpul 

colectivelor 
la instruirea

__  aesizări, mal 
multe la număr, se referă la activi
tatea asociațiilor de locatari. Pentru 
cunoașterea exactă a situației au 
fost constituite colective, îndrumate 
de secretara comitetului executiv, 
tovarășa Maria Filip, alcătuite din 
activiști obștești cu pregătire fi- 
nanciar-contabilă, contabili de la 
unitățile socialiste de pe raza teri
toriului. care verifică gestiunile aso
ciației, propunind, totodată, măsuri 
corespunzătoare în cazul constatării 
unor încălcări ale disciplinei finan
ciare. în același timp, ele instruiesc 
comisiile de cenzori și pe admini
stratori în vederea gospodăririi cu 
chibzuință a fondurilor asociației, 
respectării legislației, precum și a 
obligativității lor de a discuta pro
blemele ridicate de locatari, de a da 
răspunsuri corecte pentru a nu mal

însemnări din activitatea 
Consiliului popular 

al sectorului 6 din Capitală

determina sesizări la consiliul popu
lar.

Pentru cunoașterea de către toți 
membrii comitetului executiv a te
maticii scrisorilor ce l-au fost adre
sate, a stadiului soluționării șl con
cluziilor ce se desprind, rezultate din 
cercetările efectuate, lunar se pre
zintă informări pe teme mal frecvent 
reieșite din propunerile, sugestiile 
și sesizările cetățenilor. Anul acesta 
astfel de informări s-au referit la 
probleme edilitar-gospodărești, da 
sistematizare, la activitatea aso
ciațiilor de locatari ș.a. Aseme- 

. nea informări sînt prezentate se
mestrial și în cadrul sesiunilor de 
deputați ale consiliului popular al 
sectorului. In aceiași timp, în pro
gramele întocmite de comitetul exe
cutiv al consiliului popular la În
ceputul acestui an pe teme privind 
sistematizarea, organizarea locurilor 
de joacă pentru copil, amenajarea 
spatiilor din jurul blocurilor, apli
carea programului de dezvoltare a 
rețelei comerciale ș.a. au fost in
cluse prevederi rezultate din scri
sorile oamenilor muncii și din proble
mele aduse la cunoștință de ei în 
cadrul audiențelor. De asemenea, se 
poate aprecia că majoritatea proble
melor care au fost incluse in ana
liza comitetului executiv al consi
liului popular al sectorului referi
toare la activitatea I.C.R.A.L.-Giu- 
lești; administrației domeniului pu
blic. a circumscripției financiare au 
rezultat din urmărirea cu atenție a 
sesizărilor, a criticilor formulate da 
cetățeni prin scrisori și Ia audiente. 
La aceasta se adaugă și faptul că 
șefii de compartimente informează 
săptămînal asupra stadiului solu
ționării scrisorilor din domeniul lor 
da activitate.

Participarea membrilor 
comitetului executiv, a de- 
putaților la soluționarea 
propunerilor și sesizărilor. 
Din discuțiile avute cu unele cadre 
cu muncă de răspundere la consi
liul popular a rezultat că latura pe 
care se insistă în activitatea de solu
ționare a 
trena pe 
executiv, 
depizie la 
zărilor și 
scrisori sau a celor 
diență. Faptul pare mai mult decit 
firesc și necesar intrucît munca de 
rezolvare a scrisorilor nu este nu
mai a președintelui consiliului popu
lar și a locțiitorilor săi, ci a între-

scrisorilor este de a an- 
toți membrii comitetului 
precum și alți factori de 
rezolvarea directă a sesi- 
propunerilor cuprinse în 

expuse la au-

tone). Cu mențiunea că investiția la 
microfabricile de tip gospodăresc 
este cu circa 70 la sută mai redusă 
decit la cele de tip industrial, că se 
realizează, de regulă, în construcții 
existente reamenajate. O microfabri- 
că de tip gospodăresc nu costă mult. 
Așadar, există posibilitatea amena
jării construcțiilor cu mijloacele pro
prii ale unităților agricole sau ale 
cooperativelor pentru producția, a- 
chiziționarea și desfacerea mărfuri
lor. Tocmai această posibilitate ex
primă gradul înalt de adaptabilitate 
a sistemului constructiv la condițiile

lare. 
și 
ducerea 
melor 
Calafat, 
varășul 
ședințe al consiliului popular jude
țean, caracterul unitar al acestei ac
țiuni se bazează pe aplicarea progra
mului aprobat de comitetul județean 
de partid, care prevede, între altele, 
producerea in acest an a unei can
tități de șase mii tone de .conserve 
din legume șl fructe in cadrul micro- 
f ibricilor. Din calculele efectuate re
zultă că Investițiile pentru construc
ția microfabricilor de tip gospodă
ri? o se pot amortiza într-un singur 
an de producție. Implementarea micii 
industrii alimentare în mediul rural, 
pe lingă valorificarea surplusului de 
legume și fructe din cursul verii șl 
toamnei, contribuie la permanentiza
rea și stabilizarea forței de muncă a 
satelor, care, atunci cînd este nece
sar. participă la lucrările agricole.

CE ESTE O MICROFABRICA DE 
LEGUME ȘI FRUCTE, CUM SE A- 
SIGIJRĂ SPAȚIUL CONSTRUIT? în 
județul Dolj s-au construit două ti
puri de microfabrici : tipul gospo
dăresc (cu o capacitate de 300—500 
tune de conserve de legume și fructe 
pe an) și tipul așa-numit industrial 
(cu o capacitate anuală de 800—1 000

gulul comitet executiv. Pe de altă 
parte, la consiliul popular continuă 
să sosească un număr apreciabil de 
scrisori — în 9 luni din acest an 
s-au primit peste 2 300. iar audiență 
au solicitat aproape 2 500 oameni — 
ceea ce înseamnă in primul rînd 
creșterea încrederii lor în organul 
local al puterii de stat, dar și faptul 
că nu toate compartimentele, nu toți 
activiștii din cadrul acestora rezol
vă la un nivel corespunzător, în 
conformitate cu cerințele oamenilor 
și prevederile legale, problemele din 
domeniul lor de activitate.

Or. atragerea tuturor membrilor 
comitetului executiv, a deputaților 
la cercetarea faptelor semnalate și 
mal ales a cauzelor care le-au ge
nerat este de natură să înlăture 
deficientele, să asigure progresul 
continuu al dezvoltării economice, 
sociale, edilitar-gospodărești. Unele 
exemple sînt concludente. în urma 
unor sesizări privind activitatea de 
servire în unități specializate și co
merciale, atitudinea necorespunză
toare a unor lucrători din acest do
meniu. comisia permanentă de co
merț, aprovizionare, industrie mică, 
prestări servicii și agricultură a an
trenat un mare număr de deputați 
la verificarea fiecărui caz In parte 
și a propus o seamă de măsuri pri
vind întărirea ordinii șl disciplinei, 
repartizarea mai judicioasă a fondu
lui de marfă pe întreg teritoriul sec
torului — măsuri adoptate de comi
tetul executiv.

Trebuie subliniat că majoritatea 
acțiunilor inițiate sau aflate în curs 
de desfășurare au fost declanșate 
la sugestia cetățenilor sectorului, 
concretizate In scrisori și audiente, 
atitudinea lor civică nellmitindu-se 
numai la propuneri, ci la partici
parea directă, prin muncă patrio
tică. la amenajarea zonelor verzi șl 
a spațiilor din jurul blocurilor în 
care locuiesc, a locurilor de joacă 
pentru copii și a celor pentru parcă
rile auto etc. Valoarea muncii pa
triotice realizate pe cele 9 luni ale 
acestui an s-a ridicat la peste 3 800 
lei pe fiecare locuitor.

După cum afirma primul vice
președinte al consiliului popular al 
sectorului, o privire retrospectivă a 
muncii de ' rezolvare a scrisorilor și 
problemelor de la audiențe din acest 
an dă posibilitatea șă se desprindă 
cîteva concluzii atît pentru activita
tea proprie a cadrelor de condu
cere, cît și pentru cea a comitetului 
executiv. în primul rind. este vorba 
de a se face mai mult, atît la nive
lul unităților, cît si în cartiere, pen
tru cunoașterea mai aprofundată a 
legislației în vigoare, prin acțiuni 
conjugate ale organelor și cadrelor 
din unități, precum și ale comitetu
lui executiv al consiliului. popular, 
aceasta deoarece multe scrisori vă
desc din partea autorilor necunoaș
terea legii. Totodată, se impune, în 
continuare, desfășurarea unui dialog 
mai apropiat, mai eficient al cadrelor 
de conducere din unitățile sectorului, 
o legătură mai strinsă a deputaților 
cu cetățenii și. nu în ultimul rînd, 
o mai mare solicitudine și operativi
tate în soluționarea problemelor și 
doleanțelor cetățenilor, în special 
din partea Întreprinderilor care au 
relații mai largi cu publicul, în pri
mul rind I.C.R.A.L., întreprinderile 
comerciale și de servire, I.S.B., 
G.I.C.C., I.C.A.B., ale căror dispece
rate pot avea un rol mai eficient în 
clarificarea șl rezolvarea probleme
lor ridicate de cetățeni. La toate 
acestea am mal adăuga necesitatea 
respectării cu mai mare strictețe a 
termenelor de soluționare a scrisori
lor, prevăzute în hotărîrile de partid 
și de stat.

Perfecționarea continuă a muncii 
cu scrisorile, ridicarea acestei acti
vități la cotele cerute de procesul 
adincirii democrației socialiste pe 
care o cunoaște întreaga noastră 
activitate, atragerea maselor de oa
meni ai muncii la conducerea trebu
rilor. înlăturarea deficiențelor sem
nalate și înfăptuirea tuturor propu
nerilor și sugestiilor lor sînt ce
rințe impuse de mersul nostru înain
te, de realizarea progresului în toa
te domeniile de activitate.

Ne aflăm în Humuleștl, In casa 
copilăriei neîntrecutului nostru po
vestitor Ion Creangă, casă mereu 
invadată de copiii veniți să-si con
frunte copilăria 
„Amintiri", casă 
că s-a oprit în 
coincide cu cea 
a IlI-a de la o 
Roman, prilej de a reînvia, prin pre
zența copiilor, universul povestitoru
lui. Vocea muzeografului Nicolae 
Popa evocă scene și chipuri dragi din 
Cartea Copilăriei. întrebările curg, 
copiii vor să afle — și află — că 
cireșul mătușil Mărioara a dat un pui 
care atrage azi alti copii din Humu- 
lești cu cireșele lui timpurii, că pe 
locul teiului de odinioară un tei tînăr 
își rotunjește coroana, că ceaslovul 
de 
la
a ------- _ ---- .
tirlm, aducînd prăpăd pe capul 
„cuvioaselor muște" șl al „cu- 
vioșilor bondari".., Copiii recunosc 
cu bucurie cotruța mițelor și locul 
de unde Smaranda lega motocei si 
grinda la care tatăl îl ridica pe copii 
„tîta mare", cînd venea seara de la 
lucru „rupt de oboseală", vor să știa 
totul despre fiecare obiect păstrat. 
Micii purtători ai cravatei roșii cu 
tricolor se dovedesc neîntrecut! ,je- 
porteri", cînd e vorba să întrebe, să 
afle, să cunoască... îi privesc — copil 
frumoși si zglobii, cu ..părul bălan", 
tocmai potriviți „să rîdă la soare" si 
simt, de undeva, din unghere, pri
virea mingîietoare a celui ce a în
chinat cel mai frumos monument 
copilăriei, povestindu-și copilăria,

SI descopăr cu îneîntare că nu nu
mai in această casă, ci în toate ca
sele de pe strada care astăzi poartă 
numele marelui povestitor, COPI-

lor cu aceea din 
în care timpul pare 
loc. Vizita noastră 

a elevilor din clasa 
școală generală din

pe măsuță este 
pe care NIcă-al 

Petrei îl

chiar ace
lui Stefan 

„clămpănea" în țin-

Neculal ROȘCA

mai pînă în iulie a.e. de către meș
terii cooperatori.

SIMPLITATE ȘI EFICIENȚĂ este 
ceea ce caracterizează și microfabri
ca din livada de pomi fructiferi a 
stațiunii didactice experimentale de 
la Tîmburești. instalată într-o fostă 
magazie. întregul proces de reame- 
najare a clădirii, după
demonstrat șeful fermei, 
Stingă, și economista Ana Stingă, a 
durat mai puțin de două 
costat numai 50 000 lei.

DOTAREA TEHNICĂ a micit in
dustrii alimentare se realizează prin

cum ne-au 
Gherasim

luni și a

LUL este cea mai de preț avere : din 
curți și din ferestre se ițesc alte căp- 
șoare bălaie, iar copiii mai îndrăz
neți ies în uliță, dornici să intre în 
vorbă cu micii vizitatori coborîți din 
autocar.

Nu departe, în capătul „uliței", o

dulul, din cel peste 20 000 de locui
tori, 5 500 sînt elevi, fie într-una 
din cele 8 școli generale, fie in
tr-unui din liceele de specialitate 
existente ; alte sute de copii, de vir- 
stă preșcolară, beneficiază de cresă. 
grădiniță sau cămin săptămînal. 
(funcționează In Tirgu Neamț două 
creșe cu 200 de locuri, un cămin cu 
200 de locuri, precum și șapte gră
dinițe cu orar normal). De educația 
sutelor de copii de pe malurile Oza
nei se ocupă peste 250 de cadre di
dactice. iar de sănătatea lor răspund 
cei 39 de medici și cele 238 de cadre 
medicale cu pregătire media din 
Tirgu Neamț.

Copiii de pe valea Ozanei
școală Impunătoare, purtlnd, de a- 
semenea, numele 
vorbește, parcă 
grija și despre 
sînt înconjurate 
piii de pe malul . ..
curgătoare". Directorul Scolii gene
rale ,,Ion Creangă", profesorul Con
stantin Dobreanu, humulestean din 
tată-n fiu, „născut-crescut în curtea 
lui Trăsnea, pe stînga de casa Crean
gă". tine să ne arate frumoasele săli 
de clasă, cabinetele și laboratoarele, 
sala de sport „cum nu are Tîrgu 
Neamț", muzeul școlii — întreaga 
zestre destinată formării șl educării 
celor peste 800 de copii ai Humuleș- 
tiului ce intră, dimineață de dimi
neață, pe porțile acestei școli... De 
altfel. Școala generală „Ion Crean
gă", ca șl satul povestitorului, sînt 
astăzi parte integrantă din Tîrgu 
Neamț — azi „tîrg" doar ca nume, 
în realitate un oraș cu 
plin de 
pulsează 
zen tului.
la viată 
mului și 
rată de Congresul al IX-lea al parti-

povestitorului, 
de la sine, despre 
dragostea cu care 

micile vlăstare, co- 
Ozanei „cea frumos

totul nou. 
viață, in care industria 

In ritmul dinamic al pre- 
în acest oraș modern, trezit 
în anii frumoși ai socialis- 
înflorit în perioada inaugu-

— „Răspund" este un termen foar
te potrivit — este de părere tova
rășul Mihail Nicolescu, directorul 
spitalului orășenesc Tîrgu Neamț. 
Fiindcă pentru noi toți, locuitori al 
Tirgulul Neamț, copilul este cea mai 
de preț bogăție. In jurul lui gravi
tează viata noastră. Munca noastră, 
bucuriile noastre îsi au izvorul In 
grija si dragostea pentru tînăra ge
nerație.

Nu întîmplător — am putea com
pleta — Tîrgu Neamț este una din 
localitățile cu Indicii demografici cel 
mai ridicați (de exemplu, natalitatea 
este de 20,5 la mie, iar sporul na
tural al populației —- de 13,4 la mie).

— întîmpinați cu grijă si cu dra
goste încă de cînd vin pe lume, co
piii de pe valea Ozanei cresc frumos, 
o dată cu orașul — înfiripăm o dis
cuție cu tînăra humulesteancă Maria 
Puiu, care numără zilele ce-au mai 
rămas pînă la venirea pe lume a 
primului copil...

— ...Copilul dragostei — ține să 
precizeze Mărluca. Nici nu știți' cu 
cît drag așteptăm venirea pe lume 
a celui sau a celei care va face ca 
familia noastră să devină. într-ade- 
văr, familie. Deocamdată sîntem

doar „tineri căsătoriți". Dar credeți 
că numai noi așteptăm cu grijă și 
nerăbdare pruncuțul ? (Și aruncă o 
privire spre medicul Florin Gafar, 
însoțitorul nostru, șeful secției ob- 
ștetrică-ginecologie din cadrul spi
talului orășenesc).

— Ei. da. cu grijă 11 așteptăm șl 
noi, e de acord medicul. Cu grijă îl 
așteptăm și îi aducem pe lume pe 
toți cei peste 1 600 de copii ce _șe 
nasc aici, la noi, în 
grijă și cu dragoste.

Medic și mamă 
Infinită grijă si 
nirea pe. lume a 
toarea mamă. în așteptarea eve
nimentului mult dorit, zăbovește cu 
interes în preajma mamelor cu multi 
copii, pentru a învăța de la ele tot 
ce trebuie să știe o mamă si. poate, 
și pentru că ele par a deține secre
tul tinereții fără bătrînete și al fru
museții netrecătoare. Una dintre 
„consiliere", Maria Arsenoaie (altă 
Măriucă !), are 35 de ani șl tocmai a 
dat viată celui de-al doisprezecelea 
copil.

— Doisprezece copii ?
— Da, acum, cu ultimul născut, am 

8 băieți și patru fete. Cu fata cea 
mare, în vîrstă de 18 ani. duminică 
avem nuntă. Ea pleacă Ia casa ei 
și-n casa părintească alt prunc 11 ia 
locul. Două sărbători, una după alta I 
Vă poftim și pe dumneavoastră să 
veniți, să vedeți că. unde-s copil 
mulți, e si multă bucurie.

— Totuși, nu-s cam mulți ? Aveți 
S5 de ani șl dacă vor mal veni ?

— Citi or fi, sînt binevenițl 1
Măriuca oea foarte tînără ia amin

te. Măriuca cea încă tînără, cu fată 
de măritat, are multe sfaturi bune 
să-i dea. Aici, pe malurile Ozanei. 
unde mamele păstrează, toate, ceva 
din chipul și Înțelepciunea Smaran- 
dei Creangă, mama mult îndrăgită 
de noi toți din~..Amintirile“ marelui 
povestitor de la Humuleștl, COPI
LĂRIA este bunul cel mai de preț, 
este aurul șl viața pămintului si de 
aceea se bucură de dragoste si 
neasemuită ocrotire.

fiecare an. Cu
așteaptă, cu 

dragoste, ve- 
copilului. Vii-

Anlca FLORESCU

TELEORMAN : Se dezvoltă rețeaua sanitară

iăSliMSSiI!

'1 '?

Orașul Roșiori de Vede, care, ase
menea tuturor localităților țării, a 
cunoscut, in anii care au trecut de 
la Congresul al IX-lea al partidu
lui, profunde transformări econo- 
mico-sociale, și-a îmbogățit zestrea 
edilitară cu un nou edificiu sanitar 
ce contribuie la creșterea calității 
asistenței medicale acordate popu
lației din localitate și din comunele 
învecinate. Este vorba de un mo
dern dispensar policlinic, care dis
pune de toate cabinetele și labora
toarele de specialitate proprii uni
tăților urbane de acest fel, de un, 
personal cu o inaltă calificare și 
de o aparatură modernă de inves
tigare și tratament.

Expresie a grijii deosebite de 
care se bucură și populația județu
lui Teleorman din partea partidului 
și statului nostru, în anii care au 
trecut de la Congresul al IX-lea, 
baza materială pentru ocrotirea să
nătății s-a dezvoltat continuu. După

cum ne-a informat medicul Dan 
Ștefănescu de la Direcția sanitară 
județeană, în această perioadă s-au 
construit numeroase dispensare ur
bane. de întreprindere și comunale, 
4 spitale moderne, 50 de creșe, sta
ții de salvare și alte edificii sani
tare. Concomitent, în unitățile spi
talicești existente s-au creat secții
noi, îmbunătățindu-se dotarea cu 
aparatură modernă de investigații 
și tratament. Pornind de la aceste 
realități, în prezent o atenție deose
bită se acordă valorificării bazei 
materiale existente, astfel încît ac
tivitatea medico-sanitară să se sol
deze cu rezultate superioare în 
ce privește precizarea diagnos
ticului, exactitatea tratamentului, 
reducerea îmbolnăvirilor — intr-un 
cuvint. să asigure creșterea 
promptitudinii și eficienței actului 
medical. (Stan Ștefan).

Foto : Gheorghe Neagoe

DIN JUDEȚELE ȚĂRII

Sub semnul dragostei 
pentru pămînt

Fapte, inițiative, preocupări

cale de combustibil au nevoie și de 
cărbuni. La Ghidici. microfabrica de 
acest tip cu o capacitate anuală de 
opt sute de tone conserve era oprită 
din lipăă de materie primă și com
bustibil. Aflăm că in consiliul agro
industrial Poiana Mare, din care face 
parțe și Ghidici, s-au construit pa
tru fabrici de tip industrial pentru 
legume și fructe, deci prea multe 
fată de posibilitățile de asigurare a 
sursei de energie și a materiei prime.

AMENAJĂRI GOSPODĂREȘTI, 
TEHNICITATE DE NIVEL INDUS
TRIAL. Costul redus al investițiilor

alimentare. întreprinderea din Cala
fat realizează cea mai mare parte a 
produselor de mare volum, care im
plică dotare tehnică superioară, coo- 
perînd pe bază de plan de produc
ție și economic cu microfabricile. 
Relațiile I.P.I.L.F.-Calafat — mi
crofabrici sînt bazate pe principii 
economice, toate microfabricile uni
tăților agricole sau ale cooperației 
sătești incheindu-și activitatea cu 
beneficii. Avantajele cooperării se 
materializează nu numai prin asigu
rarea prospețimii și calității materiei 
prime, ci și prin reducerea cheltuie
lilor de regie și a consumului de e- 
nergie electrică și termică.

Un program de largă perspectivă în curs de realizareft
MICROFABRICI PENTRU INDUSTRIALIZAREA

LEGUMELOR Șl FRUCTELOR
DIN EXPERIENȚA JUDEȚULUI DOLJ

variate ale producătorilor sau achi- 
zlționatorilor de legume și fructe. 
Este ceea ce demonstrează convin
gător experiența cooperativelor agri
cole Nedeia, Gingiova, Ghldici, Va
lea Stanciului, Locusteni. etc., pre
cum și a cooperativei sătești Puțuri, 
comuna Castranova. însemnătatea 
promovării ideii de simplitate și efi
ciență este relevată cu toată clari
tatea de către ing. Gheorghe Opres- 
cu, președintele cooperativei agrico
le Ostroveni, unde microfabrlca este 
construită de la A la Z cu forțe și 
mijloace proprii. în momentul cînd 
meseriașii-cooperatori ridicaseră clă
direa nouă pînă la centură, unii spu
neau să fie înălțată în continuare 
pentru a deveni microfabrică tip in
dustrial. Pe baza discuțiilor cu cetă
țenii, a analizării argumentelor pro șl 
contra, ostrovenii au decis ca micro- 
fabrica să fie de tip gospodăresc, 
realizată in exclusivitate din resurse 
locale. întreaga construcție de la te
melie la acoperiș s-a realizat din

autoutilare, în cazul arătat de către a- 
telierul mecanic al I.P.I.L.F. — Cala' 
fat. Microfabrica 
de pildă, 
aparatură 
raturii și 
borcanele _ 
de fructe. Un scripete acționat ma
nual asigură introducerea și scoate
rea conteinerelor cu borcane în și 
din cazane, in modul cel mai simplu 
posibil.

SURSA DE ENERGIE TERMICĂ, 
element esențial al funcționării ori
cărei microfabrici, provine din cup
toarele cu gura de foc situată în ex
teriorul clădirii, sub un acoperiș a- 
menajat simplu, ca o copertină. în 
microfabricile de tip gospodăresc 
materialul de foc îl formează ramu
rile provenite de la tăierile de for
tificare din livezi, corzile de viță de 
vie, tulpini de floarea-soarelui și 
ferite deșeuri lemnoase.

Am vizitat și microfabrici de 
Industrial, care pe lingă resursele

de la Tîmburești, 
are trei cazane, dotate cu 
pentru măsurarea tempe- 
presiunil, unde se Introduc 
cu gemuri sau compoturi

di-

tip 
lo-

sugerează marile posibilități de a ex
tinde construcția de microfabrici. 
Totuși, gradul dc tehnicitate la con
servarea produselor — castraveți, go- 
goșari și capia în oțet, diferite ge
muri și compoturi — nu este cu nimic 
mai prejos decit In întreprinderile 
specializate. Directorul I.P.I.L.F. — 
Calafat, inginerul Nicolae Păun, ne 
informa că întregul proces tehnologic, 
rețetele și normele de fabricație sînt 
puse la dispoziție de către specia
liștii I.P.I.L.F.-ului, asigurîndu-se 
competitivitatea produselor microfa- 
bricilor. într-una dintre primele mi
crofabrici puse în funcțiune, cea de 
la Nedeia, specialiștii I.P.I.L.F.-ului 
au instruit serii succesive de opera
tori și specialiști. Totodată, pentru 
respectarea riguroasă a normelor de 
fabricație, I.P.I.L.F.-ul, care este be
neficiarul produselor finite, are teh
nicieni proprii în microfabrici. Exi
genta față de calitate este la fel ca 
și pentru produsele proprii ale aces
tei întreprinderi etalon a industriei

MICROSECȚIILE PENTRU IN
DUSTRIALIZAREA FRUCTELOR 
ilustrează la fel de pregnant avanta
jele amenajării acestora direct în li
vezi. în Dolj funcționează 29 cup
toare de deshidratat fructe și tot a- 
tîtea centre de preparare a pulpei 
de fructe. Cele mai multe sint am
plasate in magazii și șoproane sim
ple, cuptoarele fiind căptușite cu că
rămidă refractară. Au acumulat o ex
periență bună cooperativele agricole 
Salcia, Scăești, Cernătești, Pleșoi, 
Breasta, Sopot, Brabova, Terepezița, 
Goești și Robănești, care demonstrea
ză posibilitățile reale de a deshidrata 
mai multe prune și alte fructe, pro
duse alimentare cu însușiri nutriti
ve superioare. Acestui obiectiv îi 
sînt consacrate eforturile pentru a 
construi în acest an alte 20 de cup
toare de deshidratat fructe. Cantita
tea de prune și alte fructe deshidra
tate anul trecut valorează peste șap
te milioane lei.

Experiențele la care ne-am referit 
evidențiază avantajele construirii 
microfabricilor de tip gospodăresc, 
a cuptoarelor de deshidratare, pre
cum și necesitatea amplasării acestora 
în unități din bazine legumicole și po
micole in măsură să asigure legume 
și fructe in mod eșalonat, pe o pe
rioadă cit mai îndelungată de timp. 
De altfel, între preocupările organe
lor de partid și consiliilor populare, 
ale consiliului județean pentru in
dustria alimentară se înscrie și core
larea producției microfabricilor cu 
cea a grădinilor și livezilor, premisă 
a unei activități de înaltă eficiență.

De la Drăghicl la Țițibaică e 
Dealul Gorunului. Sus, la Chice- 
rea, din livada de piersici, caiși, 
vișini pitici, cireși de mal, cireși 
amari — pomi tineri și cam stin
gheri că tocmai sub un soare atît 
de prietenos, dar de toamnă, au 
început să-și îngălbenească frunza 
(„Dac-ați ști cum arată primăva
ra !“, ofta Gheorghe Oghină) — se 
văd șl Dealul Cioricioasa, șl 'Dră- 
ghici, și Stanciu — clar, distinct 
caligrafiate. De vreo cițiva ani 
nici pe dealurile Stăvărache. Fan- 
fan. Coasta Morii nu mai sint tu
fărișuri, parcele mal mari sau mal 
mici răzlețite printre povlrnișuri. 
S-au nivelat, s-au arat, au crescut 
orzul, griul, s-a plantat viță de 
vie, s-au astupat ripe șl cite au 
mai fost de făcut...

Ce spune Gheorghe Oghină, in- 
ginerul-șef de la C.A.P. Tomești : 
că rfu-i plac cifrele, dar 205 hec
tare livadă plantată in ultimii cinci 
ani, din care 53 au avut primul an 
de rod, sau 142 hectare de vită no
bilă înseamnă multă muncă, multă 
dragoste pentru pămînt. Că pă- 
mintul simte dacă-i ești prieten și 
dacă și-au propus să nu-1 mai lase 
sufocat de tufăriș (erau aici vreo 
1 300 de parcele, de livezi presă
rate ici-colo !) — a rodit, a întine
rit. Viile de pe Rapaport, Mahalu 
și Ulinici — spune el — se pot 
întrece cu Cotnarii. Livezile de pe 
Chicerea și Dumbrava, după pă
rerea sa, n-au pereche. Așa cum 
n-are pereche nici drumul modern 
din'livadă, preț de 
in acea duminică 
găsit, în fine, calul 
care-1 pierduse de 
și, de bucurie, a uitat să-l doje
nească pe băiețelul eare-1 plimba 
fără nici o grijă, bucurindu-se de 
soare, de liniște, de culorile toam
nei, Pentru că, nimic, de fapt, 
după inima sa nu poate fi compa
rat cu Tomeștii, cu oamenii locu
lui. Și-au făcut (ei. cei 
C.A.P.) o brutărie nouă, ateliere 
de microproducție. și-au 
lucrări de combatere a 
nii solului pe 1 250 hectare (re
întregirea suprafeței arabile ră- 
minind marea problemă a acestor 
locuri și nu degeaba se mîndresc 
atunci cînd iți arată că pe dealu
rile Olteanca, Stanciu, Olăieru au 
mai cucerit 50 ha!) și srau lansat in 
mica industrie a împletiturilor și a 
răchitelor...

Dealurile Tomeștiului, comună la 
vreo 10 km de Iași, pitoresc așe
zată între livezi, între grădini, in 
acea zi de duminică se alintau in 
soare. Le privea, le măsura șl le 
închipuia in primăvară, în iarnă, 
în vară inginerul Oghină. cu .tot 
neastîmpărul și patima omului dă
ruit locului, care știe ce poate da 
pămîntul, știe ce trebuie să dea 
pămintului. Le amintea mereu și 
prof. Captalan Costache (vicepre
ședinte al consiliului popular To
mești), și cînd 
tiții drîmbași 
cind povestea despre vișinii, pru
nii, cireșii și '1
aliniat tinerește, in locul plopilor, 
la marginea șoselelor, și cînd isto
risea despre cele 1 900 de case din 
toate satele comunei (Tomești. Go
runi, Chicerea, Vlădiceni, Dealul 
Doamnei) ridicate trainic, gospo
dărește, dichisite cu ceardacurl, 
străjuite de fîntîni acoperite cu 
foișor... Pentru că toate se leagă 
Intre ele : ' ' '
mai ales firea 
ușor grăbită să 
fraze totul, să 
doar despre ei, 
știe de azi, de ieri I Chiar în gră
dina lui Constantin Baran s-au gă
sit, într-un cuptor de ars oale, pie-

8 km, pe unde, 
dimineață, șl-a 
de la docar pe 
vreo două zile

de la
propus 
eroziu-

vorbea despre ves- 
ai Tomeștiului, și

piersicii care s-au

dealuri, case, oameni, 
oamenilor, vorba 

cuprindă In cîteva 
nu uite nimic. Că 
tomeștenli, nu se

se-document despre vestita cera
mică de Cucuteni. Urme de vie
țuire strămoșească s-au descoperit 
?rin Chiperești, Goruni, Vlădiceni. 
n arhive se păstrează un uric din 

1426 care atestă localitatea medie
vală. Circulă și legenda despre 
Tomșa voievod (oare de la el vine 
numele comunei ?) — amintită și 
de Sadoveanu în „Nicoară Potcoa
vă", despre stegarii lui Tomșa care 
s-au înfrățit cu poienile de la Go
runi și Tomești... Și totul, după 
cum se vede, revine ca o baladă 
purtată prin vreme — dealuri, li
vezi, oameni — adunind destine, 
scriind istoria, lansind ștafetă pes
te timp. Pînă azi cînd se vorbește 
despre „bogăția de milioane" a 
Tomeștllor. Adică, modernul com
binat de creștere a porcilor, Aso
ciația intercooperatlstă, . o fermă 
viticolă la I.A.S. „Bucium" (ing. 
Vasile Axinte, șeful unității, de
monstra chiar că valoarea peste 
plan realizată în acest an este de 
peste 3 milioane lei, provenind din 
depășirea producției la hectar cu 
peste 3 000 kg), o secție a între
prinderii Vinalcool, bineînțeles, co
operativa agricolă (cu o producție 
globală de peste 10 milioane lei), 
unitățile de desfacere și atelierele 
de țesături și cusături, de tricota
je, confecții, tapițerie, construcții 
metalice, rotărie, fierărie și altele 
care, împreună cu echipele de con
structori, ridică averea comunei, 
anual, cu alte circa 15 milioane 
lei. Apoi, efortul tomeștenilor la 
înfrumusețarea satelor, prin care 
se înregistrează economii de pînă 
la 5,2 milioane Iei...

Dealuri, livezi, oameni... Oamenii 
unei comune bogate, O bogăție 
care crește mereu, de la an la an, 
prin roadele pămintului, care de
vine tot mai mănos datorită ace
lor eficiente lucrări de îmbunătă
țiri funciare și de stabilizare a so
lurilor (aflate încă sub amenințarea 
alunecărilor), datorită plantațiilor 
de vii și livezi in terase și sisteme 
intensive, plantațiilor silvice, ac
țiunilor de fertilizare. Prin ambi
ția de a ajunge la 200 hectare viță 
de vie și aproape 300 hectare li
vadă și de a face ca podgoriile să 
rivalizeze, cum spuneam, cu Cot
narii, îndeosebi pentru strugurii șl 
vinurile de tămiioasă. Prin orașul 
răsărit în Tomeștii de Jos — 24 de 
blocuri zvelte și alte 17 în con
strucție, adică 1 200 de apartamenta 
privind in sus, la vatra satului, 
prin instalația eoliană pe care edilii 
comunei — primar Elena Priseca- 
nu — se străduiesc să o realizeze 
pentru a asigura cu energie elec
trică toate instituțiile din centrul 
civic al Tomeștiului de Sus sau 
hotelul nefamiliștilor, cu 400 de 
locuri, destinat lucrătorilor sezo
nieri... Prin oameni : prin copilul 
care stătea fericit de vorbă, lingă 
un vișin pitic, cu calul hoinar, prin 
acei drîmbași neîntrecuți la toate 
sărbătorile moldovene, prin sutele 
de elevi din Chicerea, Vlădiceni. Goruni . . .
în acea 
coltare, 
ridicat 
podării 
bătrînii 
gindul 
bătrînii _ _______ _____ _
la cîntările în care s-au legănat 
Dealul Gorunului. Dealul Cucului, 
Dealul Tomeștllor...

Oameni, dealuri, livezi, case... 
Așa cum le-am simțit adunate în 
vorba inginerului Oghină, așa cum 
le-am văzut scăldate în soarele de 
octombrie.

care-și ajutau părinții și 
duminică dimineața la re- 
prin gospodarii care și-au 
la poalele dealurilor gos- 
de toată frumusețea. Prin 
satelor care te trimit cu 

la poveștile aflate de la 
_ lor, la legende și balade.

Smaranda OȚEANU 
Manole CORCAC1

VULCAN : Ample lucrări edilitar-gospodărești
Unul dintre cele mai frumoase 

orașe ale Văii Jiului, Vulcan, ofe
ră imaginea hărniciei și spiritului 
civic' al edililor, deputaților și ce
tățenilor. în amplele acțiuni edili
tar-gospodărești ce 
ganizat în acest an, 
cutat lucrări de

s-au 
s-au 

larg

C. BORDEIANU

or- 
exe- 
inte- 

res cetățenesc. Cei peste 30 000 de 
cetățeni care au participat la ac-

țiunile organizate de deputați, de 
mai bună gospodărire și înfrumu
sețare a orașului, au efectuat mai 
mult de 540 000 ore muncă patrio
tică. S-au executat, printre altele, 
90 000 mp noi zone verzi, s-au 
plantat zeci de mii de pomi orna
mentali și arbuști, s-au construit 
noi trotuare, s-gu modernizat nu
meroase străzi și alei. (Sabin 
Cerbu).
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în unitățile economice din județul 
Mureș, comuniștii, toți oampnii mun
cii acționează cu răspundere pentru 
înfăptuirea neabătută a programelor 
de perfecționare a organizării și 
modernizare a proceselor de produc
ție.

Experiența conturată pînă acum în 
multe întreprinderi arată convingă
tor că, la același nivel de dotare, ni
velul rezultatelor obținute a crescut 
simțitor acolo unde există o orga
nizare rațională a producției și a 
muncii, adică acolo unde fluxurile 
de producție sînt bine gîndite, pe 
principii moderne, unde introducerea 
noilor tehnologii, a progresului teh
nic. în 
constituie 
cupări de 
zi. Această 
niere este 
firmată de 
rienta multor co
lective de oa
meni ai muncii 
care. în urma ac
țiunilor de mo
dernizare. au 
realizat însem
nate sporuri de 
producție. Dar să 
argumentăm.

De la bun în
ceput se cuvine 
remarcat faptul 
că măsurile apli- 

pe ansam- 
judetului. 

vizat. cu

general, 
preo- 
zi cu 
subli- 

con- 
expe-

proiectată și executată în întreprin
dere o mașină specială de realizare 
a miezurilor prin injectarea bioxidu
lui de carbon sub un clopot vidat. 
Eficienta economică : diminuarea 
consumului de bioxid de carbon de 
circa 20 de ori. la care se adaugă 
creșterea simțitoare a ritmicității 
producției la un produs la care uni
tatea înregistra restanțe față de plan.

Un exemplu semnificativ îl consti
tuie efortul creator făcut aici de în
tregul colectiv pentru modernizarea 
unui sector de bază al unității — li
niile de turnat fontă. O primă reali
zare de prestigiu , a constituit-o mo
dernizarea liniei de turnat fontă nr.

proiectant) — inteligenta tehnică s-a 
dovedit hotărîtoare în conceperea și 
realizarea unor importante capaci
tăți de producție, unde se aplică 
tehnologii dintre cele mai moderne. 
Este vorba mai întii de atelierul de 
dozare-amestecare a cauciucului 
brut, materie primă necesară fabri
cării de camere și anvelope, precum 
și de atelierul destinat realizării 
plasturilor și a soluțiilor de lipit la 
rece. Prima capacitate oferă posibi
litatea înlocuirii vechii tehnologii de 
obținere a amestecurilor prin val- 
turi cu tehnologia prin malaxare, 
care asigură triplarea producției de 

■amestecuri in 24 de ore (și creșterea

Cu aceiași oameni și aceeași dotare

omite și următorul aspect : specia
liștii unităților, ai filialelor institu
telor de cercetare au soluționat pînă 
acum numeroase probleme care au 
contribuit în mod hotăritor la creș
terea eficienței economice în indus
tria județului. Să notăm, Intre al
tele. faptul că acest lucru (coope
rarea intre specialiști) a făcut posi
bilă montarea unui analizator auto
mat pentru determinarea rapidă a 
conținutului de azotat, fosfor și po
tasiu din îngrășămintele complexe 
(la combinatul „Azomureș" din 
Tîrgu Mureș), introducerea strunji- 
rii cu cuțite interschimbabile. în loc 
de cele lipite, dotarea cu un agregat 

de găurit multiax 
— prin care se 
realizează un spor 
de 
marfă
milioane 
an (la 
Reghin), 
ducerea 
portului interope-
rational ne role 
libere, aplicarea 
unei tehnologii 
termovariabile in 
procesul de usca
re a cherestelei 
(la I.P.L. 
August" din 
gu Mureș) 
multe altele.
Concluzionind, se 

pune întrebarea : 
ce

avut.

productie- 
de 825 

lei pe 
I.U.P.S. 

intro- 
trans-

PREOCUPĂRI DE SEZON
ÎN AGRICULTURA

BIHOR

rezultate mai bune

Adăposturile pentru iarnă pregătite începînd din primăvară 
necesare cîteva retușuri urgente•IIdar mai sînt

cate, 
blul 
au 
precădere, modernizarea fluxurilor 
tehnologice. întărirea controlului de 
calitate, perfecționarea sistemelor de 
depozitare a materiilor prime și a 
produselor finite, ridicarea nivelului 
de pregătire profesională a persona
lului muncitor. La întreprinderea 
metalurgică „Republica" din Re
ghin, de pildă, volumul și calitatea 
producției au crescut nu atît prin 
dotarea cu utilaje noi, ci, mai ales, 
prin reorganizarea fluxurilor de fa
bricație. „Am încercat și cred că am 
reușit să-i facem pe oameni să în- . 
teleagă că orice problemă (chiar și 
cele care par, la un moment dat, in
solubile) poate fi rezolvată dacă 
gindim și acționăm în timp util" — 
aprecia Aurel Grama, secretarul co
mitetului de partid din întreprindere.

Faptele atestă că muncitorii și 
specialiștii de la această întreprin
dere au gîndit și rezolvat cu forțe 
proprii numeroase probleme privind 
modernizarea proceselor de produc
ție. Să luăm, bunăoară, operația de 
turnare a pieselor din oțel. Aici, prin 
procedeul clasic, se lucra cu mie
zuri pe bază de silicat și bioxid de 
carbon. Întrucît unitatea nu are în 
dotare un stocator de bioxid de car
bon. acest gaz era asigurat din tu
buri. Or, în vederea diminuării 
consumului la acest material, a fost

în industria județului Mureș - acțiuni stăruitoare pentru aplicarea 
măsurilor de perfecționare a organizării și modernizare a producției

4. Cum ? Pe baza unor studii și ex
periențe prealabile s-a reușit (prin 
selectarea gamei de tamburi fabri
cați) să se amplaseze, pe placa le 
formare, două forme. în loc de una. 
Aceasta a făcut, intre altele, ca nu
mărul de tamburi realizați pe fie
care schimb să se dubleze, iar cali
tatea să se Îmbunătățească aprecia
bil. în stadii finale de 
află și modernizarea 
turnat fontă nr. 5 și 6, 
crează un colectiv de 
meni de înaltă calificare. Calculele 
făcute de specialiști arată că. fată 
de liniile clasice cu conveior, la li
niile automate nr. 4, 5 șl 6 se va 
realiza o creștere a productivității 
muncii cu 300 la sută. De altfel, ca 
urmare a modernizării producției, in 
perioada care a trecut din acest an 
s-a și obținut o creștere cu aproape 
20 la sută a productivității muncii, 
fată de perioada similară a anului 
1985. Totodată, s-au livrat, în plus 
fată de sarcinile de plan, 294 tone 
piese turnate din fontă.

Un asemenea mod responsabil de 
a acționa in 
proceselor de producție se regăsește 
in multe alte unități reprezentative 
ale județului. La Fabrica de anve
lope din Luduș — unde activează un 
valoros colectiv de specialiști și

execuție se 
liniilor de 

la care lu- 
80 de oa-

vederea modernizării

corespunzătoare a productivității 
muncii), diminuarea pierderilor teh
nologice cu peste 5 la sută și creș
terea rezistenței la rupere a anvelo
pelor cu cel puțin 10 la sută. Totoda
tă, a fost soluționată și o altă pro
blemă esențială pentru bunul mers 
al producției : întreaga cantitate de 
amestecuri necesară intr-un an se 
realizează în unitate. Cu o altă nouă 
și modernă capacitate creată aici, 
fabrica din Luduș este, in prezent, 
singura unitate din țară care produce 
plasturi șl soluții de lipit pentru 
toate tipurile de anvelope.

In mod similar s-a acționat și ln- 
tr-o altă unitate cu profil apropiat 
— întreprinderea chimică „Prod- 
compiex" din Tîrgu Mureș. Aici, 
modernizările au vizat, cu precădere, 
mașinile de confecționat sacii sub
țiri din polietilenă, fluxul tehnolo
gic la atelierul de cauciuc, precum 
și perfecționarea valțurilor destinate 
prelucrării amestecurilor de cauciuc, 
în total, cele 25 de măsuri de mo
dernizare aplicate aici, în perioada 
care a trecut din acest an, au dus la 
realizarea unui spor de producție- 
marfă în valoare de 8.5 milioane lei, 
la economisirea a peste 20 MWh 
energie electrică și a unor importan
te cantități de combustibil.

Dînd aceste exemple, nu putem

„23
Tir- 

și

e-eficientă
la nivelul 

măsurile de 
pro- 

Precizăm,

conomică 
industriei 
organizare 
ceselor de ___
întii de toate, că, pină acum, din to
talul măsurilor prevăzute au fost 
aplicate 914. Eficiența economică a 
acțiunilor întreprinse s-a materiali
zat, in perioada care a trecut din 
acest an, în realizarea unui spor de 
producție-marfă în valoare de 525 
milioane lei, din care 147 milioane 
producție de export, creșterea pro
ductivității muncii cu 4,8 la sută, 
reducerea cheltuielilor totale de 
producție cu 203 milioane lei și ob
ținerea unul spor de beneficii în 
valoare de peste 100 milioane lei.

Cu toate rezultatele bune obținute, 
muncitorii și specialiștii din unită
țile economice ale județului sînt con
vinși că, o dată cu aplicarea în con
tinuare a celorlalte măsuri preconi
zate, pentru perfecționarea organi
zării și modernizarea producției se 
va asigura creșterea pe această bază, 
a productivității muncii. Activitate 
care se află, de altfel, permanent în 
atenția organizațiilor de partid din 
unități, a tuturor oamenilor muncii 
din județul Mureș.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

au
județului.
și modernizare a 

producție 7

O nouă linie automată
în cadrul întreprinderii de 

utilaj tehnologie din Morenl se 
execută o gamă largă de utilaje 
de înaltă tehnicitate 
înfăptuirii 
ritare ale 
Acționînd 
realizarea 
diții de calitate sporită a pla
nului pe acest an. colectivul de 
aici acordă o atenție prioritară 
modernizării fluxurilor de fa
bricație, realizării unor utilaje, 
instalații ’și linii tehnologice de 
înaltă productivitate. Recent, 
ca urmare a acțiunilor de mo
dernizare a producției, în cadrul 
secției mecanică I a fost dată 
în exploatare o nouă linie au
tomată de prelucrare a buteli
ilor tehnologice, realizată de 
muncitori și specialiști din ca
drul atelierului autoutilare. în fo
tografie : de la pupitrul de co
mandă se urmărește funcționa
rea noii instalații. (Gh. Ioniță).

Foto : E. Dichiseanu

destinate 
unor programe prio- 
economiei naționale, 
cu hotărire pentru 

și depășirea In con-

Sintandrei, Drăgânești, Căpilna. Ui- 
leacu ds Beiuș. Sînmartin. Mădăras, 
Brusturi. Aleșd, 
A.E.I. Oșorhei și 
Marghita și Biharia. 
eforturile și in acele 
au fost construite 
pentru, animale.

Cum menționam, volumul lucrări
lor executate este mult peste cel 
planificat. O problemă aparte ridică 
insă la această dată cele 4 grajduri 
aflate în construcție la Țețchea, d« 
altminteri singura investiție nouă în 
cooperativele agricole din județ pen-' 
tru anul în curs. La sfîrșitul celei 
de-a doua decade din octombrie, un 
singur grajd avea aici învelitoarea 
ridicată, în timp ce celelalte trei 
ajunseseră de-abia cu zidăria termi
nată, stadiu care pune sub semnul 
incertitudinii finalizarea investiției 
la termenul stabilit. Și aceasta pen
tru că aici lasă de dorit nu numai 
organizarea și supravegherea îndea
proape a mersului lucrărilor, ci șl 
colaborarea necesară, eficientă a 
constructorului cu compartimentul 
de investiții al direcției agricole ju
dețene. Oare constructorul (T.A.J.C.M. 
Bihor) crede cumva că animalele pot 
ierna la adăpostul justificărilor ? 
Loc de mai bine se află și la com
plexul de porci Săcueni, unde coope
rativa „Constructorul" Oradea tergi- ■ 
versează de prea multă vreme com
partimentările interioare Intr-o hală 
din sectorul de reproducție. Deși 
asemenea situații sînt izolate, ele 
trebuie neîntîrziat lichidate. Iarna-i 
aproape și peste tot pregătirile pen
tru stabulație se cer încheiate cît 
mal grabnic, asigurînd în fiecare 
grajd microclimatul 
adăpostiri a animalelor, 
că, pe lîngă o furajare 
toare, pentru a se putea 
ductil bune este absolut 
animalelor să li se asigure condiții 
normale de Îngrijire.

loan LAZA
corespondentul „Scinteii”

Nu In puține unități efortul pro
priu s-a dovedit a fi decisiv, mo
dernizarea fermelor zootehnice efec- 
tuindu-se in regie proprie. „Sectorul 
nostru zootehnic — ne spune Flore 
Bocșe, președintele C.A.P. Călacea 
— reprezintă aproape 60 la sută din 
producția. globală a unității. Este 
deci firesc să-i acordăm toată aten
ția, pregătirile pentru sezonul rece 
ocupînd un loc deosebit în cadrul 
preocupărilor noastre. De fapt, încă 
de la mijlocul lui septembrie, noi am 
finalizat toate lucrările : curățirea 
adăposturilor, reparațiile la instala
țiile de alimentare cu apă și la cele 
de evacuare a dejecțiilor, revizuirea 
ușilor, a ferestrelor și plafoanelor. 
Acum, eforturile ne sînt concentrate 
In sectorul avicol, unde, în halele in 
care au fost crescute găini la pardo
seală. încheiem introducerea bate
riilor. Și toate acestea .cu brigada 
noastră de meseriași". Reținem de la 
președintele cooperativei că numai 
economiile, de manoperă realizate pe 
această cale se ridică la 1.5 milioa
ne lei. Dar ceea ce s-a făcut bun la 
Călacea pentru iernarea animalelor 
nu este un caz singular. La Nojorid, 
cu eforturi proprii, folosind mina de 
lucru calificată din comună, au fost 
consolidate 3 grajduri, s-au amenajat 
4 fînare, două filtre sanitare, un ate
lier pentru prestări de servicii, iar în 
patru adăposturi aii fost introduse 
instalații de alimentare cu apă cu 
nivel constant. într-o altă unitate, 
la Biharia, alături de cooperatori lu
crau și echipe de muncitori de la 
Combinatul pentru prelucrarea lem
nului din Oradea, care acordau un 
sprijin prețios în realizarea unui 
mare volum de lucrări, începînd de 
la reparat plafoane și înveli tori pînă 
la consolidări de adăposturi și exe
cutarea de alimentări cu apă. „Pre
gătirile sînt ca și încheiate — sub
linia tovarășul Silaghi Ștefan, pri
marul comunei. De aici încolo des
fășurarea normală a activității tn 
zootehnie depinde de întărirea or
dinii și disciplinei tn rîndul îngriji
torilor". Mîna gospodarului harnic a 
fost prezentă și la adăposturile 
C.A.P. Salonta, Valea lui Mihai,

Pentru zootehniști, anotimpul fri
guros este un veritabil examen al 
spiritului gospodăresc. Se știe că, 
mal ales în timpul ierni, nivelul pro
ducțiilor depinde nemijlocit de con
dițiile care se asigură pentru buna 
adăpostire, furajare și îngrijire a 
animalelor. Am urmărit intr-un 
șir de unități agricole din Județul 
Bihor modul în care se acționează 
acum pentru ca animalelor să le fie 
asigurate toate condițiile de îngrijire 
și furajare.

încă din primăvară s-a procedat la 
Inventarierea tuturor lucrărilor de 
modernizare necesare, stabilindu'-se 
pe etape ordinea priorităților. Ca 
urmare, planul inițial a fost cel pu
țin triplat. Prin compartimentul de 
investiții din cadrul direcției agricole 
județene s-au asigurat proiecte 
zate pentru întreaga gamă de 
crări. Este demn de evidențiat 
tul că, în efectuarea diferitelor 
dernizări la adăposturi. în majorita
tea unităților agricole de un real 
folos s-au dovedit a fi grupele de 
sprijin formate din specialiști, dar șl 
aportul concret al întreprinderilor 
industriale care au sarcina să ajute 
unitățile agricole mai slab dezvolta
te în realizarea unor obiective. Ac
țiunile desfășurate s-au soldat cu 
eficiența scontată, apreciere pro
bată și de stadiul pregătirilor. Să 
concretizăm. Au fost executate 
consolidări la nu mai puțin de 128 
de adăposturi, față de numai 
40. cît s-a prevăzut inițial. Tot in 
acest răstimp, la alte 112 grajduri 
s-a introdus alimentarea cu apă cu 
nivel constant, tn timp ce capacita
tea maternităților a fost extinsă cu 
2 000 locuri. Pentru mal buna con
servare a furajelor s-au amenajat 
fînare cu o capacitate totală de 
13 008 tone, precum și platforme pen
tru siloz cu o capacitate de 12 000 
tone. Referindu-ne la furaje, trebuie 
arătat că un număr de 70 de ferme 
zootehnice au fost dotate cu insta
lații pentru preparat nutrețuri. Este 
un bilanț care, 
a rezultatelor, 
pregătiri făcute 
a animalelor.

Popești. Diosig, 
Nojorid, I.A.S. 
Lăudabile sint 

I.A.S.-uri unde 
adăposturi noi

tipi- 
lu- 

fap- 
mo-

asigurînd în 
necesar bunei 

știut fiind 
îndestulă- 

obține pro- 
necesar ca

prin simpla lectură 
ilustrează intensele 

pentru buna ternare

BISTR1TA-NĂSĂUD

activități 
formații 

4 unități 
ca si pe

La întreprinderea de prefabricate din beton Craiova

De la începerea fabricației
Colectivul întreprinderii de pre

fabricate din beton Craiova se 
menține lună de lună printre uni
tățile economice fruntașe în între
cerea socialistă. In perioada care a 
trecut din a-oest an aici s-a realizat, 
peste prevederile de plan „la zi", 
o producție-marfă evaluată la pes
te 11 milioane 
șantierelor de 
tante' produ'se 
strictă necesitate, 
elemente de 
comprimate, 
ră, beton

de lei, livrîndu-se 
construcții impor- 

prefabricate de 
printre care 

planșeu, tuburi pre- 
elemente de structu- 

_ , ____ celular autoclavizat 
și altele. Demn de relevat este fap
tul că aceste sporuri de producție 
au fost obținute în condițiile în 
care au fost economisiți 75 MWh 
energie electrică și 80 tone com
bustibil.

Prezența noastră In mijlocul con
structorilor craioveni de case — 
cttm pe drept cuvînt li se spune 
oamenilor muncii de la I.P.B. 
Craiova — a coincis cu înregistra
rea unui jubileu de producție : 
realizarea, în aceste zile, a aparta
mentului prefabricat cu numărul 
50 000, „turnat" aici de la începerea 
producției. Aceasta înseamnă că 
aproape 80 la sută din apartamen
tele înălțate pînă în prezent in 
cele 10 cartiere din municipiul 
Craiova sint realizate la între
prinderea de prefabricate din beton 
din localitate.

Așa cum aveam să 
gem, la baza acestor 
care aminteam se află 
activitate desfășurată 
materializării unui vast program 
privind perfecționarea organizării 
și modernizarea producției.

— Este și firesc să acționăm In

ne convin - 
succese de 
o susținută 
in direcția

acest sens, lntrucit producția uni
tății noastre trebuie să fie an de 
an tot mai spornică și realizată în 
condiții tot mai înalte de calitate 
și eficientă economică — ne spune 
Florea Beșteliu, directorul adjunct 
al întreprinderii. Astfel, este pe 
cale de a începe să producă o 
nouă linie tehnologică destinată 
realizării unui nou proiect de pa
nouri mari pentru locuințe. Prin 
executarea panourilor după noul 
proiect crește suprafața locuibilă, 
pe fiecare apartament, cu cițiva 
metri pătrati, in condițiile reduce
rii consumului de materiale. îmbu
nătățirii termoizolației și sporirii 
gradului de confort. O bună parte 
din utilajele de acționare — cum 
sint pupitrele de comandă pentru 
instalația de format planșee — se 
execută prin autoutilare. Tot cu 
forțe proprii am realizat un dispo
zitiv-pentru translația automată a 
tuburilor precomprimate în car
casele de tratament, inlocuindu-se, 
astfel, efortul fizic al muncitori
lor. Totoțiată, se obțin anual eco
nomii importante. Dintre măsurile 
incluse în programul privind per
fecționarea organizării și moder
nizarea producției se înscrie, de 
asemenea, și înlocuirea sistemu
lui de alimentare cu toreret 
a Instalației de realizare <a tu
burilor precomprimate. Așa se 
face că, în prezent, această impor
tantă lucrare se execută cu ajuto
rul cărucioarelor autopropulsate, 
care înlocuiesc buncărele transpor
tate cu electrocarele, fapt ce duce 
la creșterea substanțială a produc
tivității muncii și la economii de 
materiale. (Nicoîae Băbălău, cores
pondentul „Scinteii").

CLUJ : Producție suplimentară cu consumuri reduse
Activitatea desfășurată de colec- , 

tivul Combinatului de utilaj greu 
din Cluj-Napoca s-a concretizat, in 
perioada care a trecut pînă acum 
din acest an, în realizarea unor 
cantități sporite de produse fizice 
peste prevederile de plan. Secre
tarul comitetului de partid, loan 
Cioca, ne spunea că în sectoarele 
unde s-au întreprins măsuri de 
perfecționare a organizării produc
ției și a muncii rezultatele sînt 
mai bune. S-au fabricat pînă acum, 
tn plus față de plan, peste 440 tone

utilaje metalurgice pentru benefi
ciarii de investiții, 672 tone piese 
turnate din oțel, 1 032 tone piese 
turnate din fontă, 536 tone părți 
specifice pentru mașini termoener- 
gctice și alte utilaje. însemnate 
economii de materiale și combus
tibil au fost obținute de combinat 
în această perioadă. Astfel, s-au 
economisit 123 tone metal, 4 700 
tone combustibil convențional și 
12 300 MWh energie electrică. 
(Marin Oprea, corespondentul 
„Scinteii").

Mult așteptatele ploi s-au Instalat 
pi pe cuprinsul județului Bistrița- 
Năsăud. O situație convenabilă pen
tru gospodari harnici, dar oarecum 
Incomodă pentru acei care mai au 
de strins din clmp sfecla de zahăr, 
de cules fructele sau de adunat oo- 
Oenii de porumb de pe clmp.

Pentru a asigura un ritm dt mal 
Înalt de lucru, dar ți pentru a Întări 
răspunderea pentru calitatea lucrări
lor, comandamentul agricol județean 
a stabilit ca pe cele 33 B80 hecta
re. cite au mai rămas de arat in a- 
ceastă toamnă, să se acționeze grupat, 
cu formații de tractoare, iar in ca
drul echipelor suprafețele să fie par
celate pentru fiecare mecanizator !n 
parte. Plugurile sint dotate cu scor
monitori și lucrează in agregat cu 
grapa stelată, iar adîncimea brazdei 
se va situa în limitele a 28—30 cm. 
In conformitate cu programul sta
bilit, continuă lucrările de scarifi- 
care și afînare adincă pe Încă 3 000 
de hectare, care se vor adăuga celor 
3 200 hectare efectuate In campania 
lnsămînțărilor.

Cum se acționează concret, pe 
cîmp ? Iată ce am constatat zilele 
trecute In unități agricole din cadrul 
consiliilor agroindustriale Nimigea și 
Orhei. înainte de orice, vom spune 
că ritmul lucrărilor pare destul de 
lent — și aceasta nu numai pentru 
că in ziua respectivă au fost arate 
în unitățile de aici doar 424 hectare, 
d și datorită unei anume preocupări 
a specialiștilor spre alte acțiuni și 
lucrări care In momentul de față 
nu ar trebui să fia In prim-planul 
priorităților.

— N-am atins viteza zilnică pla
nificată la arat, de 88 hectare, ne-a 
epus directorul S.M.A. Nimigea. to
varășul Ion Retegan, Intrucît din 45 
tractoare afectate acestei 
au lucrat doar 25. Avem 
constituite In toate cele 
cooperatista din consiliu, 
terenurile asociației Intercooperatiste 
din Chiuza. La început, date fiind 
condițiile grele de lucru, am insistat 
mai ales asupra calității lucrărilor. 
De acum insă, condițiile sînt bune 
pentru accelerarea ritmului de lucru, 
așa incit am convingerea că pină la 
«firșitul primei decade din noiembrie 
noi terminăm arăturile.

Am văzut la lucru o formație do 
8 tractoare a secției de la Mocod și 
am constatat că. intr-adevăr, se reali
zau arături .conform cerințelor. Dar 
brazdele întoarse erau încă uscate, 
semn că pămintul mai are nevoie de 
umezeală. Trebuie spus însă că forța 
mecanică mobilizată la executarea 
acestei lucrări era mult prea redusă 
față de volumul de muncă ce a mai 
rămas de executat. De altfel, pe o- 
goarele consiliului agroindustrial 
Orhei, unde am stat de vorbă cu 
inginerul-șef al acestuia. Ioan Mol
dovan, am constatat o 
slabă concentrare de 
unitățile. Se ara în 
tractoare la C.A.P. 
atîtea Ia C.A.P. Satu 
cu 7 tractoare la Budacu de Jos), dar 
forța mecanică nu a fost dirijată cu 
precădere tn acest sector al activită
ții. Este adevărat, arăturile erau 
corect executate (pe unele parcele 
s-a strins și pirul la capăt de tarla),

asemenea 
forțe în toate 

formații (cu 8 
Livezile, tot 

Nou, respectiv

dar ritmul era, așa cum «puneam, 
departe de cel optim.

Pină în seara zilei de 28 octombrie, 
din totalul suprafeței de 33 980 hec
tare. în unitățile agricole din județ 
au fost arate doar 9 400 hectare, 
ceea ce reprezintă 28 la sută din pro
gram. Ținind seama de forța me
canică disponibilă, de faptul că nu
mai cu tractoarele repartizate In 
momentul de față la executarea 
arăturilor viteza zilnică ar trebui 
să depășească 1 300 hectare, rezultă 
cit se poate de limpede că munca 
se cere mult mai bine organizată, 
mai atent supravegheată, prezenta 
șefilor de fermă trebuind să fie 
permanentă, nu doar sporadică și 

< constatativă. Spunem acest lucru și 
pentru faptul că pe unele sole gre
șurile la arături au fost vizibile de 
la mare distanță chiar și pentru un 
nespecialist, fiind necesară remedie
rea lor. De asemenea, parcelarea 
stabilită nu se respectă peste tot, ceea 
ce, evident, nu dă posibilitatea să 
fie trași la răspundere acei meca
nizatori care aleargă cu orice preț 
numai după cantitate. Ținînd seama 
de condițiile bune de lucru din clmp, 
de faptul că de acum o bună parte 
din forța mecanică poate și trebuie 
să fie concentrată la executarea 
arăturilor, este absolut obligatoriu 
ca in toate unitățile agricole. în 
toate consiliile agroindustriale să se 
acționeze cu răspundere 
realiza și chiar depăși 
lucru stabilite la arat.

Gheorqhe 
corespondentul

pentru a se 
vitezele de

CRISAN
„Scinteii

în strînsă legătură cu cerințele 
întăririi autogestiunii și autocondu- 
cerii muncitorești, ale aplicării con
secvente, cu competență și spirit re
voluționar, a mecanismului econo
mico-financiar — subliniate de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretarul general al partidului — im
portante răspunderi revin aparatu
lui Ministerului Finanțelor, In mina 
căruia se află pîrghii și instrumente 
care trebuie să asigure respectarea 
ordinii și cȚisciplinei. a legalității, 
gospodărirea eficientă a resurselor 
materiale și financiare ale econo
miei. Intr-un 
această temă, 
terilor din 
de partid al 
tit (publicat tn umui 
din 29 octombrie a.c.), a fost rele
vată necesitatea desfășurării unei 
activități mai susținute în întreprin
deri pentru cunoașterea mai bună a 
realității, pentru sprijinirea unități
lor în soluționarea problemelor eco- 
nomico-financiare și s-a relevat ce
rința eliminării oricăror manifestări 
de formalism și birocratism în în
deplinirea îndatoririlor care revin 
lucrătorilor din aparatul financiar.

AUTOFINANȚAREA — IMPOR
TANTĂ PÎRGHIE DE STIMULARE 
A SPIRITULUI GOSPODĂRESC. Mai 
mulți vorbitori, printre care Maria 
Manolescu, din direcția normării. 
Traian Lazăr, de la Institutul de fi
nanțe, circulație monetară și prețuri, 
și Nicolac Duță, din direcția bu
getului statului, au adus In discu
ție problema încadrării fiecărei uni
tăți economice în noile normative 
de costuri șl de stoc. Unii condu
cători sau specialiști din între
prinderi manifestă tendința de a 
susține sus și tare că sarcinile ce 
decurg din această acțiune sînt prea 
mobilizatoare, că nu există soluții 
pentru respectarea acestor normati
ve. Desigur, nu aparatul financiar 
trebuie să găsească aceste soluții, 
dar el are datoria de a acționa asu
pra aparatului 
ție al fiecărei 
a-1 determina 
concrete și să 
lor la îndeplinire. Totodată, apara
tul financiar, în frunte cu contabi-

prim articol pe 
consacrat dezba- 

plenara comitetului 
ministerului amln- 

ziarul „Scînteia"

tehnic și de produe- 
întreprinderi pentru 
să stabilească măsuri 
urmărească aducerea

lul-șef, este chemat să asigure or
ganizarea corespunzătoare a gestio
nării utilizării resurselor materiale, 
înoepînd cu intrarea lor în între
prindere, continuind cu utilizarea la 
fiecare loc de muncă șl .terminînd 
cu expedierea produselor finite.

Alte pîrghil care trebuie mai bine 
folosite de aparatul financiar sînt 
cele specifice autofinanțării și cre
ditării. S-a subliniat că pină la apa
riția noilor reglementări se ajunsese 
în bună parte la o anumită deregla
re în funcționarea creditului : din- 
tr-un instrument al folosirii cu 
Înaltă eficiență a resurselor materia
le și bănești, al accelerării vitezei de 
rotație a mijloacelor circulante, 
acesta devenise un regularizator al 
abaterilor de la disciplina de plan 
și financiară. Stabilirea de noi 
norme și normative de stoc, tre
cerea la valorificarea rapidă a 
stocurilor peste necesar și restitui
rea creditelor aferente — iată numai 
cîteva din măsurile care au drept 
școp repunerea in ordine a funcției 
creditului, creșterea gradului de 
autofinanțare a unităților econo
mice. Este nu numai un bun prilej, 
ci o necesitate ca aparatul financiar 
de la întreprinderi, județe și Mini
sterul Finanțelor să determine fac
torii de conducere, de decizie din în
treprinderi să acționeze în spiritul 
eficientei economice, să curme ten
dința de a se supraaprovizlona și de 
a produce de dragul producției, să-i 
oblige ' să adopte toate măsurile 
pentru scurtarea ciclului producție- 
marfă-bani, reducerea stocurilor 
de orice natură, asigurarea echili
brului financiar si a capacității de 
plată.

FERMITATE 51 EXIGENȚĂ 
APLICAREA LEGILOR ȚĂRII, 
RESPECTAREA DISCIPLINEI

NANCIARE. Funcția de control a 
organelor financiare asupra modului 
cum sint gospodărite resursele ma
teriale și financiare, asupra modului 
cum sînt respectate legile tării în 
acest domeniu are o mare însemnă
tate în actuala etapă. Controlul tre
buie ridicat pe un plan superior, 
acordîndu-se cea mai mare atenție 
prevenirii cheltuirii necconomicoa.se 
a fondurilor întreprinderii, a pa
gubelor din avutul obștesc. „Este 
necesar să aducem în discuție calita-

Cerințe ale mecanismului 
economico-financiar (II)

TN 
IN 
Fl-

tea controlului pe care 11 exercităm 
tn întreprinderi — a apreciat tova
rășul Radu Ciurileanu, din Inspecția 
generală financiară de stat. Sînt 
două domenii importante tn care 
controlul financiar nu se exercită cu 
eficiența necesară: pe de-o parte, 
planificarea financiară și fundamen
tarea bugetelor de venituri și chel
tuieli și, pe de altă parte, analiza 
dărilor de seamă contabile, a reali
tății datelor pe care acestea le 
cuprind. Și tn această privință este 
nevoie de o 
concepției și 
organelor de 
nu trebuie să 
și aplica eventual sancțiuni pentru 
încălcarea legii, ci să oblige pe fac
torii răspunzători să asigure de la 
bun Început deplina fundamentare și 
corelare a indicatorilor de plan. 
Aceasta impune o organizare mal 
bună a activității de control finan
ciar, pentru cuprinderea cît mai 
multor unități în asemenea acțiuni

schimbare de fond a 
stilului de muncă ale 
control. Activitatea lor 
se rezume la a constata

de verificare și îndrumare, precum 
și pentru adincirea analizelor care se 
efectuează pină la desprinderea 
cauzelor șl stabilirea măsurilor efi
ciente pentru înlăturarea neajunsu
rilor constatate14.

în context, s-a subliniat cerința 
Intransigenței aparatului financiar 
in tragerea Ia răspundere a celor 
care s-au făcut vinovați de nerespec- 
tarea legii sau de păgubirea avutului 
obștesc. în fața legii, nimeni nu are 
voie să facă vreo concesie, oricine 
ar fi cel implicat. Dar aceasta 
presupune cu atît mai mult o înaltă 
competență din partea organelor de 
control pentru stabilirea corectă a 
faptelor, a cauzelor, a răspunderii 
celor implicați. Numai astfel vor 
crește autoritatea și eficienta con
trolului financiar.

COMPETENTA, ÎNALTUL PRO
FESIONALISM, BUNA ORGANIZA
RE A ACTIVITĂȚII sînt esențiale 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
mare complexitate ce revin apara
tului financiar. Particlpanții la dez
batere au ținut să sublinieze că pen
tru a răspunde sarcinilor deosebit 
de complexe care le revin, pentru 
a avea competența de a acționa pen
tru aplicarea riguroasă a mecanismu
lui economico-financiar, a legilor In 
acest domeniu, lucrătorii din apara
tul financiar au obligația să-și per
fecționeze ei in primul rînd pregăti
rea profesională, să cunoască bine 
noile reglementări, să știe să 
minuiască cu pricepere ptrghiile și 
instrumentele financiare. în acest 
sens, nu numai stilul de muncă 
trebuie să se perfecționeze, ci însuși 
conținutul activității fiecărui lucră
tor din acest domeniu trebuie să fie 
altul. Trebuie să se ajungă acolo 
Incit fenomenele economice să nu se 
analizeze izolat, sub incidența unu!

singur paragraf de lege, cl proble
mele să fie cercetate în înlănțuirea 
lor. de Ia fundamentarea sarcinilor 
de plan și pînă ia execuție. Desigur, 
este important ca realitățile să fie 
cunoscute în întreprinderi, la locu
rile de muncă. Dar și sistemul Infor
mațional are însemnătatea lui în 
fundamentarea noilor lucrări la nivel 
micro și macroeconomic. în această 
privință, în cursul dezbaterilor a 
fost criticat faptul că în ultimul timp 
a crescut numărul hîrtiilar, al ra
poartelor. al situațiilor care ocupă 
adeseori ineficient timpul de muncă. 
De asemenea, sînt necorespunzător 
utilizate mijloacele tehnicii 
calcul.

Sînt sarcini complexe, mari, 
implică mai mult decit oricînd 
litatea muncii fiecăruia, presupun 
competentă și spirit revoluționar în 
toate acțiunile întreprinse. Un rol 
important în formarea noilor con
cepții în legătură cu modul în care 
trebuie să se acționeze pentru trans
punerea în practică a indicațiilor șl 
sarcinilor date de conducerea parti
dului revine organelor și organizați
ilor de partid din eadrul ministeru
lui. cărora li se cere să desfășoare 
o susținută muncă politico-educativă 
în rîndul comuniștilor, al tuturor 
lucrătorilor, militând stăruitor pen
tru întărirea răspunderii în exerci
tarea atribuțiilor ce le revin, pentru 
eliminarea neajunsurilor existente în 
muncă, pentru ridicarea pregătirii 
profesionale. Pătrunsă de un ascuțit 
spirit critic și autocritic, plenara a 
conturat în acest sens un cuprinză
tor program de acțiune, de măsuri 
concrete, imediate menite să ducă la 
Îmbunătățirea radicală a activității 
in acest sector, așa cum a cerut 
secretarul general al partidului. Și, 
așa cum s-a desprins din dezbateri, 
comuniștii din Ministerul Finanțelor 
sînt ferm hotărîți să acționeze astfel 
îneît, prin tot ceea ce întreprind, să 
se situeze la înălțimea exigențelor 
formulate de conducerea partidului, 
contribuind cu toate forțele la înfăp
tuirea unei adevărate revoluții în 
domeniul financiar. Ia dezvoltarea 
intensivă, eficientă a economiei.

Comellu CÂRLAN

de

care 
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Istorie eroica, drum glorios al idealurilor 
de independentă și unitate națională, 

de progres social
(Urmare din pag. I)
nestinsă de libertate, voința de a 
nu-și pleca fruntea sub jugul străin, 
hotărîrea de a rămîne mereu el în
suși, stăpin pe viata și soarta sa și 
continuind spiritul rational, judeca
ta și pasiunea creatoare a romanilor, 
poporul român, nou apărut in lume, 
avea să împlinească, intr-o existentă 
de aproape două milenii, un eroic, 
zbuciumat și măreț destin istoric".

Noul popor român, locuind stator
nic același spațiu carpato-danu- 
biano-pontic pe care l-au locuit 
din totdeauna strămoșii săi geto-daci 
și daco-romani. avind deci seculare 
rădăcini istorice, vorbind o limbă 
unică, mărturie vie a originii sale, 
a ținut piept cu tenacitate năvălirii 
populațiilor migratoare, care, ince- 
pind cu secolul III e.n., au provocat 
mari distrugeri și pustiiri, dar n-au 
putut schimba comunitatea de viată, 
limbă și cultură a înaintașilor noștri, 
cursul lor istoric spre forme 'superi
oare de organizare politică, social- 
economică și statală.

In această perioadă de trecere spre 
feudalism, românii au cunoscut for
me specifice de organizare : obști 
sătești, uniuni de obști. ..romanii 
populare", ducate, voievodate. Aces
tea s-au întins în anumite zone geo
grafice și economice și au primit de
numirea de „țări". în accepția de 
stat, de organizații politico-adminis
trative. conduse de duci sau voievozi. 
Românii au cunoscut și ei în Evul 
Mediu, ca și majoritatea popoarelor 
Europei, pluralismul statal, cores
punzător caracterului feudal. închis 
al economiei, dar. în duda diviziunii 
lor în trei țări, tocmai datorită spe- 
dficitătii Si singularității lor etnice 
în zonă, a vechimii lor. existenta lor 
istorică a evidențiat, totodată, ne
contenit. puternice trăsături de uni
tate. ilustrate înainte de toate prin 
limba lipsită de dialecte.

Procesul Istoric obiectiv de consti
tuire a statului feudal centralizat, ca 
rezultat al dezvoltării și unificării 
voievodatelor de pe întreg teritoriul 
românesc, a fost îngreunat atit de 
tendințele centrifuge interne, dato
rate procesului de fărîmitare feu
dală caracteristic întregii Europe din 
acea vreme, cit si de vitregiile ex
terne. Așa se face că. incepînd din 
secolul al X-lea. după sedentarizarea 
lor în Cîmpia Panonică. în pofida 
unei puternice rezistente românești, 
cetele regilor unguri au Început să 
se infiltreze în Transilvania, proce
sul acesta de pătrundere durind 
pînă spre sfîrșitul secolului al XIII- 
jea. Si după această dată însă, româ
nii de aici și-au păstrat vechea or
ganizare în ..țări", rezistind și per- 
petuînd cultura lor materială și spi
rituală. Documentele vremii, datînd 
din acele timpuri, pomenesc de 
„Terra Blacorum" (Țara românilor), 
țările Oașului. Lăpușului. Sălajului, 
Hațegului. Făgărașului. Maramure
șului, Bîrsei și atîtea altele. In se
colele XIII—XIV. voievodatele ro
mânești de la sud si est de Carpatl 
s-au unificat. ®firmindu-se ca state 
centralizate, independente si suvera
ne, sub dinastiile Basarabilor si Mu- 
șatlnilor.

Incepînd din această epocă istori
că. o realitate definitorie a spațiu
lui carpato-danubiano-pontic a con
stituit-o continuitatea statelor româ
nești, prezenta lor fără între
rupere într-o zonă in care majorita
tea statelor și-au întrerupt existența 
pentru perioade de sute de ani sau 
au fost definitiv desființate. Exis
tența țărilor române ca state feuda
le separate n-a afectat unitatea 
etnică a poporului român, exprimată 
în unitatea de limbă și cultură. în 
similitudinile structurilor economica 
și sociale ale întregului teritoriu ro
mânesc. Intre ele s-au păstrat în 
permanentă legături polltioe. econo
mice. spirituale, organizarea Internă 
(domnia, dregătoriile. justiția, arma
ta. alte instituții feudale) fiind în 
linii mari identică sau asemănătoa
re. Pe plan social-politic, românii — 
cel mai vechi și cel mai numeroși 
locuitori din Tara românească a 
Transilvaniei — au fost supuși unei 
discriminări politice și sociale accen
tuate, ceea ce a făcut ca în această 
zonă românii să fie doar ..tolerați" 
în propria lor țară. Dar nici chiar 
acest fapt n-a afectat unitatea româ
nilor. pentru care, în tot Evul Me
diu. Carpații n-au fost zid despăr
țitor, ci punte de legătură și adăpost. 
La est și sud de Carpați. cele
lalte două state românești indepen
dente. Tara românească Muntenia și 
Tara românească Moldova, au trebuit 
să facă fată pericolului reprezentat 
de Imperiul Otoman, care, după ce 
cucerise întreaga Peninsulă Balcani
că și transformase taratele bulgari
lor si sîrbilor în pașalîcuri. se afla, 
către sfîrșitul secolului al XIV-lea, 
în contact direct cu hotarul de sud 
el țărilor române. Rezistenta comună 
Împotriva pericolului otoman, victo
riile repurtate în timpul domniei 
Marelui Mircea Voievod (1386—1418), 
a lui Iancu de Hunedoara (1441—1456). 
Vlad Țepeș (1456—1462). Ștefan cel 
Mare (1457—1504) și a altor condu
cători de tară și de oști au permis 
țărilor române. încă din secolul al 
XIV-lea. să încheie înțelegeri și 
tratate cu Poarta Otomană. înțele
geri prin care se recunoștea puterea 
suverană a domnitorilor, iar în 
schimbul unei sume de bani pe care 
aceștia se angajau s-o plătească 
sultanului, sub formă de tribut. 
Poarta Otomană se obliga să le res
pecte deplina autonomie șl integri
tatea teritorială. Chiar și mai tîrzlu, 
la mijlocul secolului al XVI-lea. cînd 
asupra țărilor române s-a accentuat 
presiunea politică și economică a 
Imperiului Otoman, nu s-a putut 
ajunge la ocuparea și transformarea 
lor în provincii otomane, adminis
trate direct de Poartă pe baza obi
ceiurilor șl legilor mahomedane, ci, 
prin tratatele politice amintite, cu
noscute sub denumirea de „Capitu- 
latii". țările române și-au menținut 
autonomia administrativă, conducîn-

du-se după legile $1 obiceiurile stră
moșești, păstrindu-se privilegiile re
cunoscute și în aceste acte oficiale.

La mijlocul secolului al XVI-lea, 
în urma victoriei de la Mohacs din 
1526. statul ungar este desființat, iar 
Poarta Otomană îsi instalează do
minația asupra acestui teritoriu, 
creindu-se în 1541 pașalîcul cu reșe
dința la Buda. în aceste condiții, 
Tara românească a Transilvaniei 
iese de sub jurisdicția politică a Un
gariei și stabilește cu Imperiul Oto
man raporturi de autonomie, avind 
deci un statut politic și juridic ca 
și al celorlalte două țări românești. 
O astfel de situație a contribuit și 
mai mult la strîngerea legăturilor 
între românii de pe ambele versante 
ale Carpatilor. a stimulat în mod 
firesc intensificarea colaborării, pe 
multiple planuri, între țările româ
nești.

Ca un simbol al aspirațiilor sala 
spre unitate, al dreptului istoric de 
a trăi liber și independent în vatra 
strămoșească a Daciei, ponorul ro
mân a reușit să înfăptuiască, la 1600, 
sub domnia lui Mihai Vodă Viteazul, 
reunirea politică a tuturor fiilor săi 
în hotarele ce cuprindeau cea mai 
mare parte a vetrei strămoșești. 
După realizarea acestui act. Mihai 
Viteazul se intitula ..domn al Tării 
Românești, al Ardealului și a toată 
Țara Moldovei". Contemporanii au 
văzut în viteazul voievod un „resti- 
tutor Daciae". deci un nou ctitor al 
străvechii Dacii. în formă româneas
că. Deși unirea celor trei țări româ
ne a fost de scurtă durată, ea a 
rămas o prezentă vie in gindirea și 
fapta contemporanilor și a urmași
lor.

Sentimentele de unitate ale româ
nilor s-au accentuat in decursul se
colelor al XVII-lea și al XVIII-lea, 
în pofida ciuntirilor teritoriale pa 
care imperiile vecine le-au făcut în 
trupul țărilor române. Atunci cind, 
în procesul destrămării feudalismu
lui și al dezvoltării relațiilor capita
liste. elementelor de unitate mate
rială și spirituală, de limbă și cul
tură li s-a adăugat impulsul dina
mic al progresului economic, con
știința unității de neam s-a dezvoltat 
in conștiința națională, iar năzuința 
de unitate a devenit un tel politic, 
țelul unirii tuturor forțelor româ
nești intr-un stat national unitar.

Peste Împotrivirea deschisă a unei 
bune părți a Marilor Puteri, la 24 ia
nuarie 1859 această voință de uni
tate a poporului nostru a triumfat. 
„Zi de aur a veacului", cum au nu
mit-o contemporanii. Unirea Princi
patelor, realizată prin ceea ce Mi
hail Kogălniceanu definea drept „ac
tul energic al întregii națiuni româ
ne", a reprezentat Încununarea unul 
proces Istoric obiectiv. Unirea Mol
dovei cu Muntenia și crearea statu
lui modern România au constituit 
punctul de plecare și ptrghla de sus
ținere a tuturor eforturilor depuse 
pentru desăvirșirea unității naționa
le și statale, centrul de atracție 
pentru toate teritoriile românești ce 
se găseau încă sub stăpinlrea străi
nă. „Cind s-a ales Cuza domn — 
scria, pe bună dreptate, cărturarul 
transilvănean Alexandru Papiu-Ila- 
rian — entuziasmul la românii din 
Transilvania era, poate, mal mare 
decît In Principate".

Unirea din 1859 șl cucerirea Inde
pendenței de stat in 1877 au deschis 
o etapă nouă In mișcarea politică șl 
națională a românilor. în viata eco
nomică, socială și culturală a tării. 
Ideea unității naționale a cuprins 
gindurlle și voința unor largi pături 
sociale, ale forțelor politice burgheze 
înaintate, ale societăților și asocia
țiilor culturale, înscriindu-se ca un 
obiectiv central al activității acesto
ra. Lupta românilor din teritoriile 
aflate sub dominația străină, pen
tru drepturi politice, economice și 
culturale, a găsit un răsunet tot mal 
puternic în întreaga țară, mai ales 
după instaurarea dualismului aus- 
tro-ungar, în 1867. și a măsurilor de 
deznaționalizare forțată a românilor 
din Transilvania și Banat.

La începutul secolului al XX-lea, 
dezvoltarea social-economică și po
litică a ridicat în fata întregii na
țiuni române necesitatea inexorabilă 
a desăvîrșirii unității statale, a eli
berării tuturor teritoriilor românești 
aflate încă sub stăpînirea străină si 
unirii lor cu patria mamă. România 
a participat — în 1916—1918 — la pri
mul război mondial pentru cauza sa 
dreaptă — a reunirii intr-un stat pu
ternic și independent a tuturor româ
nilor, a refacerii vetrei strămoșești, 
în luptele pentru apărarea pămîntu- 
lui străbun Împotriva ocupanților 
militarist! germani, în timpul pri
mului război mondial, pentru refa
cerea unității și integrității terito
riale, armata română, masele popu
lare din întreaga țară au înscris la 
Mărăști, Mărășești, Oituz și în mul
te alte locuri pagini nepieritoare de 
eroism și abnegație, de spirit de 
jertfă și patriotism fierbinte, lmpri- 
mind luptei sale un caracter popu
lar și național.

Prăbușirea țarismului, victoria re
voluției socialiste din Rusia au ră
sunat ca un Îndemn înflăcărat la 
lupta pentru realizarea aspirațiilor 
de libertate și autodeterminare ale 
tuturor popoarelor lumii. In această 
mișcare a popoarelor pentru autode
terminare . națională și înlăturarea 
dominației străine s-a încadrat or
ganic și lupta poporului român. Ea 
a avut un caracter larg, burghezo- 
democratic, antrenînd clasa munci
toare. țărănimea, intelectualitatea, 
celelalte forte sociale si politice. în
tregul popor român. La 1 decembrie 
1918 s-au strins la Alba Iulia, pe 
cîmpul unde avusese loc martiriul 
lui Horea și Cloșca, peste 100 000 de 
oameni, țărani, muncitori, intelec
tuali, meseriași, veniți să consfin
țească actul legic, obiectiv și pro
gresist, de încheiere a procesului de 
reîntregire a statului național unitar 
român. Hotărirea istorică a unirii 
a fost luată intr-o atmosferă de pu

ternic entuziasm — de către Marea 
Adunare Națională, ca organ politic 
reprezentativ și plebiscitar al între
gii națiuni române din Transilvania 
și Banat.

înfăptuirea unității statului român 
a realizat cadrul național și social- 
economic pentru dezvoltarea Româ
niei moderne, a avut o înrîurire po
zitivă asupra întregii evoluții econo
mice, politice și sociale a țării. S-au 
creat condiții pentru dezvoltarea 
forțelor progresiste ale societății, ale 
clasei muncitoare, ale partidului său 
politic. Făurirea statului național 
unitar român demonstrează cu tărie 
argumentul istoric că acest eveni
ment a fost rezultatul firesc al unul 
Îndelungat proces istoric, pentru îm
plinirea căruia poporul român a dus 
o luptă multiseculară, iar nu o con
secință a conjuncturii externe sau 
a unor înțelegeri intervenite Ia masa 
tratativelor. Tratatele de pace au 
consfințit pe plan internațional o 
situație de fapt creată de lupta ma
selor populare.

După făurirea statului național 
unitar român, apărarea unității și 
libertății țării s-a constituit într-o 
preocupare de prim ordin a poporu
lui român. In rindul forțelor politi
ce ale vremii, Partidul Comunist 
Român, făurit în mai 1921, pe teme
lia României reîntregite, s-a deta
șat prin fermitatea manifestată In 
apărarea independenței naționale, a 
integrității teritoriale și a suvera
nității patriei. In împrejurările grele, 
cind fascismul internațional — In 
primul rînd Germania hitleristă — 
își îndrepta privirile asupra bogății
lor și fruntariilor țării, partidul co
muniștilor a înțeles că Bingura calo 
de soluționare a problemelor com
plexe cu care se confrunta România 
era unirea tuturor forțelor sociale 
și politice Intr-un unic eforț, avind 
ca țel suprem apărarea independen
ței și integrității patriei.

Lupta fermă a poporului român 
pentru independență, integritate și 
suveranitate națională, desfășurată 
sub oonducerea comuniștilor. în epo
ca interbelică a atins cotele cele mal 
Înalte prin marea demonstrație pa
triotică, antifascistă, antirăzboinică 
și antirevizionistă de la 1 Mal 1939 
din București, desfășurată pe bază 
de front unic intre comuniști, socia
liști și social-democrați. Cu mfndrie 
patriotică reliefăm că in organizarea 
și conducerea acestei ample și răsu
nătoare demonstrații muncitorești, 
una dintre cele mal mari din- 
tr-o Europă plină de amenințări și 
de pericole, s-au aflat tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Petrescu (Ceaușescu) care, din în
sărcinarea partidului, au acționat 
dinamic, mobilizator, in direcția uni
rii eforturilor pe plan național pen
tru salvgardarea independenței sta
tale a României.

Anii de luptă împotriva dictatu
rii militare fasciste și a dominației 
hitleriste au constituit una din acele 
perioade de cotitură care au sur
venit in Îndelungata istorie a poporu
lui român. S-a realizat atunci, sub 
conducerea comuniștilor români, lar
gul consens național, caracteristic 
tuturor marilor momente ale isto
riei noastre, fără de care ar fi fost 
de neconceput acțiunea istorică în 
acea fierbinte lună august 1944, acea 
ridicare unanimă a poporului, de la 
muncitori și țărani, de la soldați și 
generali pînă Ia cercurile palatului 
regal, ceea ce a permis organizarea 
măreței epopei a insurecției naționa
le, căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
li atribuie adevăratul rol istoric și 
semnificația de început al revoluției 
de eliberare națională și socială, an
tifascistă șl antiimperialistă. Mărea
ța lzbindă din August 1944 a fost 
urmată de epopeea participării 
României la războiul antihitlerist, 
armata și poporul român aducînd o 
însemnată contribuție la zdobirea 
Germaniei naziste, la eliberarea Un
gariei, Cehoslovaciei și a unei părți 
a Austriei, la scurtarea războiului și 
apropierea victoriei cu cel puțin 200 
de zile mai devreme.

Eliberarea țării șl trecerea el pe 
calea construcției socialiste au pus 
definitiv capăt dominației imperialis
te străine in țara noastră, asigurind. 
In mod plenar, independenta și su
veranitatea națională, dreptul po
porului român de a fi deplin stăpin 
pe destinele sale, de a-șl făuri via
ța așa cum o dorește. „în acest sens
— arată tovarășul Nicolae Ceaușescu
— dezvoltarea socialistă a României 
coincide de fapt cu lichidarea do
minației imperialiste Ia care țara 
noastră a fost supusă vreme înde
lungată, cu trecerea bogățiilor na
ționale in miinile întregului popor, 
cu preluarea puterii politice de că
tre clasa muncitoare in alianță cu

țărănimea. Intelectualitatea și cele- 
alte categorii sociale, ceea ce a dus, 
de fapt, la făurirea conștientă, de 

către masele largi populare, de că
tre poporul Însuși a orinduirii noi 
socialiste. De aceea, construcția so
cialistă in România coincide cu afir
marea deplină a independentei na
ționale".

România socialistă se înfățișează 
astăzi lumii ca un stat liber și inde
pendent, în plină afirmare a capaci
tăților creatoare ale poporului, fău
rarul conștient al Istoriei sale noi, 
sub conducerea înțeleaptă a parti
dului comunist, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prețuitor devo
tat al tradițiilor lui glorioase. Ideea 
de independență și unitate ce ne 
străbate istoria, strălucit confirmată 
In 1600, 1859, 1877. 1918. 1944. se re
găsește în zilele noastre mal vie 
ca oricînd. Strins unită in ju
rul Partidului Comunist Român, 
al secretarului său general, pre
ședintele României socialiste, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, națiunea 
română, toți fiii patriei edifică so
cietatea socialistă multilateral dez
voltată, și pun temelii mereu mai 
trainice înaintării patriei spre co
munism.

Dr. Mircea MUȘAT

VIATA SPIRITUALĂ, VALORILE CULTURII Șl NOUA CALITATE A VIEȚII A

TIMIȘ. Sub genericul „Zilele mu
zicale George Enescu". la Timi
șoara se desfășoară. în organizarea 
Comitetului județean de cultură și 
educație socialistă și a Filarmo
nicii „Banatul". în colaborare cu 
A.T.M. și Consiliul U.A.S.C.. un 
festival muzical de toamnă. Pe du
rata unei decade, sălile de spec
tacole găzduiesc o suită de con
certe simfonice de muzică de ca
meră. recitaluri, concerte corale, 
din creația enesciană. precum și 
a altor valoroși compozitori ro

mâni și de peste hotare. Iși dau 
concursul reputate personalități 
ale vieții muzicale românești, din 
mai multe centre de cultură ale 
țării. (Cezar Ioana).

IALOMIȚA. Comitetul județean 
de cultură și educație socialistă 
Ialomița, in colaborare cu revista 
„Contemporanul", a organizat, la 
Casa de cultură a sindicatelor din 
municipiul Slobozia, „Colocviile 
«Contemporanului»". Au participat 
scriitori și critici de artă, compo

zitori șl muzicologi, plasticienl. Cu 
acest prilej, au fost decernate pre
miile Ia ediția a Vil-a a concursu
lui interjudețean de creație literară 
„Interferențe"', organizat ,de Comi
tetul județean de cultură și educa
ție socialistă Ialomița. (Mihal Vi- 
șoiu).

SATU MARE. La Satu Mare a 
fost vernisat al treilea Salon na
țional de artă fotografică „Agro- 
foto ’86", manifestare tradițională 
organizată în ‘cadrul Festivalului

Nous condiție. industrială, a 
orașului Miercuree-Ciuc l-a decis 
in chip hotăritor aspectul modern, 
armonios. Din orizontala modestă 
■ orașului de odinioară. în mai 
puțin de un deceniu s-a desprins 
silueta zveltă a orașului de astăzi. 
Gîndul avîntat. fantezia creatoare 
a arhitecților au prins contur con
cret. cu grijă pentru personalita
tea locului, pentru armonizarea 
valorilor noi cu cele de odinioară.

Munca arhitecților și edililor 
prinși în truda edificării unui braș 
modern, a unui oraș animat da 
ritmurile înalte ale dezvoltării e- 
conomice se adaugă aici, la Mier- 
curea-Ciuc, anonimei, dar atit de 
prețioasei încărcături de fapte, de 
munci și zile puse neîntrerupt la 
temelia succeselor tot mai nume
roase obținute în toate domenii! d! 
Dezvoltarea unei industrii com
plexe. capabile să valorifice larg 
avuțiile locului, ne spunea tovară
șa Ecaterina Brisc. secretar al co
mitetului județean de partid, a 
făcut ca orașul să-și mărească di
mensiunile. Acum șapte ani exista 
o singură clădire modernă in zona 
pieței. De atunci, peste 2 500 de 
apartamente au fost construite în 
cadrul noului centru civic. Sînt 
edificii moderne, luminoase, con
fortabile. care, alături de noi con
strucții cu destinațiile cele mal va
riate. școlare, culturale, sanitare, 
sportive. alături de modernele 
magazine de pe strada Florilor, s-au 
dovedit a fi dotări imperios nece
sare in acest oraș modern al mun
citorilor. inginerilor, specialiștilor 
de cea mai înaltă calificare. „Noi
le condiții de viată și de muncă, 
adaugă tovarășa Ecaterina Brisc, 
au imprimat întregii activități po
litico-educative ritmuri noi. Faptul 
că populația municipiului Miercu- 
rea-Ciuc depășește astăzi cifra de 
45 000 a determinat organizarea și 
urmărirea consecventă a unui pro
gram de activități politico-ideolo- 
gice și cultural-educative de masă 
care au în obiectiv ridicarea nive
lului politic și profesional, creș
terea conștiinței socialiste. Există 
aici, in județul Harghita, bogate 
tradiții culturale pe care dorim să 
le punem în valoare, străduindu-ne 
in permanentă să le îmbogățim cu 
ncuT'zilelor noastre. în dorința de 
e avea, la nivelul întregului județ, 
o activitate artistică, cultural-edu- 
cativă milftantă. purtătoare de 
mesaj patriotic, revoluționar, o 
activitate care să slujească mari
lor deziderate ale politicii culturale 
a partidului nostru."

Au contribuit la aceasta activi
tatea caselor de cultură nu doar 
din Miercurea-CiuC, ci șl a celor 
din Odorhei. Gheorghenl. Toplița, 
Borsec. Tușnad-Băi sau Izvorul 
Mureșului, numeroasele simpozioa
ne, mese rotunde, dezbateri pe cele 
mal variate teme. întilniri cu cele 
mai diferite categorii de oameni al 
muncii, la care au participat, pe 
tîngă un numeros public, oameni 
de cultură de cele mai diverse for
mații. Orientarea tematică, pe de 
o parte, tar pe de alta nivelul ca
litativ al acestor manifestări au 
făcut din ele adevărate evenimente 
artistice. Paralel cu aceasta, s-a 
dezvoltat o puternică mișcare ar
tistică de amatori.

Activitatea desfășurată In cadrul 
modernei case de cultură a sindi
catelor din Miercurea-Ciuc este, in 
acest sens, un exemplu semnifica
tiv. Creatori al cuvîntului sau plăs-

tisticului. Turneele frecvente în
treprinse aici de teatrele din Satu 
Mare. Oradea, Timișoara. Bucu
rești, Baia Mare, Ploiești, Cluj-Na- 
poca, faptul, de pildă, că Opera din 
Cluj-Napoca poate oferi In aceeași 
zi două spectacole cu sala plină, suc
cesele de care se bucură concertele 
orchestrei din Miercurea-Ciuc sau 
prezenta Ansamblului folcloric 
„Harghita* probează elocvent pul
sul unei mișcări artistice de reală 
calitate, capabilă să familiarizeze 
publicul cu tot ceea ce a dat mai 
bun și continuă să dea cultura si 
arta românească.

Realitatea creației contemporane 
harghitene oferă multiple fatete 
ale unui relief artistic de o extre
mă complexitate. Alături de tezau
rul de valori existent, noi valori 
artistice situate într-o fecundă 
continuitate Înnobilează ansamblul 
creației. Etapa de masă în care se 
află acum Festivalul national „Cin- 
tarea României" antrenează, intr-o 
multitudine de manifestări, peste

membri este de altfel pus în va
loare de numeroase manifestări 
județene si interjudetene caoabile 
să stimuleze fertile direcții ale 
creativității populare. Șl n-ar fi 
decît să ne referim la Primăvara 
harghiteană, festival cu temeinice 
tradiții (anul viitor va ajunge la 
cea de-a 20-a ediție a sa), care re
unește anual pe platoul de la Ji- 
godin 20 000—30 000 de spectatori. 
1 500 de artiști populari din între
gul județ oferă cu acest prilej pu
blicului în răstimpul a 6—7 ore de 
spectacol o selecție a celor mai 
frumoase, a celor mai reprezenta
tive creații folclorice. Parada por
tului popular, care are loc cu ace
lași prilej în centrul municipiului 
Miercurea-Ciuc, transformă între
gul oraș intr-un adevărat, uriaș, 
receptacol de frumos.

Amploarea mișcării artistice har- 
ghitene nu poate fi surprinsă în 
adevăratele ei dimensiuni decît 
dacă adăugăm și alte manifestări, 
de asemenea, de larg ecou cultu-

participarea unor profesionist! ai 
artelor plastice — pictori, sculptori, 
graficieni, ci și despre taberele 
creatorilor populari, ale tineretului 
sau arhitecților organizate aici.

„Tabăra este ca o fereastră des
chisă spre tară — afirma pictorul 
Gâll Andrâs. președintele Filialei 
harghitene. Ea dă posibilitatea 
celor 40 de artiști plastici din ju
dețul Harghita să tină pasul cu tot 
ce se întimplă în tară. Tabăra nu 
oferă numai un timp de lucru in
dividual. Ea este mai ales prilejul 
unor importante schimburi de ex
periență. al unor rodnice schimburi 
de idei intre artiști de cele mai 
variate formații care vin aici de pa 
cuprinsul întregii țări".

lizări in ordinea culturalului, a ar

multori ai culorii, artiști ai sune
tului sau cei dăruiți scenei au ve
nit aici să bucure sufletul șl cu
getul cu mereu mai de seamă rea

Vocația creatoare 
a maselor

50 000 de oameni ai muncii (cu 
aproape 10 000 de participanti mai 
mult decit in ediția precedentă). 
Cifrele in sine și-ar pierde sem
nificația dacă nu ar fi continuu 
insotite de preocuparea pentru ca
litate. Comparativ, cele 210 premii 
obținute pe Întregul județ în ediția 
precedentă a festivalului, fată de 
numai 52 premii republicane obți
nute în prima ediție, exprimă in
tr-adevăr o spectaculoasă creștere. 
Premiile au pus. de altfel, in va
loare. de la o ediție la alta, o pro
gresivă creștere a responsabilității 
și maturității creatoare, deschizind, 
totodată, larg porțile afirmării unul 
număr din ce in ce mai mare de 
oameni ai muncii. Antrenarea lor 
in această amplă competiție a hăr
niciei si talentului a contribuit, 
treptat, la adincirea unei substan
țiale legături intre cultură si edu
cație. „Numărul creatorilor de artă 
și al lnterpretilor a crescut para
lel cu acela al participanților la 
cercurile de creație tehnico-știin- 
tifică — ne spunea tovarășul Adal
bert Majai — președintele Comi
tetului județean de cultură si edu
cație socialistă. Iar dacă Ia coruri 
sau la formații de teatru ne-am 
menținut la nivelul care a fost 
Rpreciat pe plan republican. In alte 
domenii, cum ar fi acelea ale bri
găzilor artistice, dansului tematic, 
montajelor literar-muzicale. se 
poate vorbi, mai ales in ultimul 
timp, de o reală creștere calita
tivă".

Există tn județul Harghita nu
meroși creatori populari, numeroși 
mesageri ai măiestriei In arta țe
sutului. alesului si broderiei. în 
arta de a ciopli lemnul sau de a 
modela lutul ceramic. Rodul mii- 
nilor șl talentului lor de aur este 
de natură să ne dezvăluie astăzi 
dragostea pentru armonie, culoare 
sau sunet, dar în același timp să 
dezvăluie frumosul ce sălășluiește 
in ei. Rodul strădaniilor celor 
1 808 formații artistice ce-și desfă
șoară activitatea cu 33 412 membri, 
sau al celor 656 cercuri cu 21699

ral. Cum ar fi festivalul folcloric 
interjudețean Miorița, însoțit întot
deauna de sesiuni de comunicări 
științifice, festivalul coral anual 
Harghita cîniă republica, cu 
participarea celor mai bune coruri 
din județ, festivalul de poezie pa
triotică Toplița al cenaclurilor li
terare. numeroasele spectacole sus
ținute in tot județul de circa 30 da 
brigăzi artistice selecționate pentru 
calitatea textelor prezentate si a 
interpretării. Sînt manifestări ar
tistice care demonstrează nu' nu
mai existenta unui număr mare da 
artiști înzestrați, ci mai ales extin
derea si profunzimea unor fenome
ne culturale care au loc azi pa 
întreg cuprinsul patriei.

Repere importante pentru serio
zitatea elaborării artistice — mu
zeele harghitene oferă numeroase 
exemple de explorare expresivă a 
lumii înconjurătoare, exemple ca
racterizate de credința într-o an
gajare estetică animată de simțul 
responsabilității. Printre ele dona
ția unuia dintre maeștrii recunos
cut! ai județului — pictorul Nagy 
Imre. In Jigodin. pe locul în care 
■ trăit, moderna galerie de artă 
care-i poartă numele aduce măr
turia atașamentului fată de oame
nii si locurile de un deosebit pi
toresc ale Harghitei.

Una din inițiativele ultimilor 
ani a fost de natură să atragă 
creatori din întreaga tară spre ză
rile de frumusețe ale ținuturilor 
de la izvoarele Mureșului. Este 
vorba de tabăra de creație orga
nizată la Lăzarea. Pe aceste locuri 
încărcate de istorie. In aceste ți
nuturi cu folclorul atit de bogat 
incit acum trei secole loan Căianu 
alcătuia prima culegere de cîntece 
populare, a prins contur o admi
rabilă ctitorie contemporană. Sem
nificativ intitulată „Prietenia", a- 
ceastă tabără, care incepînd din 
1974 reunește, anual, creatori din 
întreaga țară, a cunoscut treptat o 
progresivă extindere și diversifi
care. Se poate vorbi astăzi nu doar 
despre experiența taberelor cu

Acumulate de-a lungul anilor, 
rezultatele acestor complexe inter- 
valuri de creație au sporit presti
giul inițiativei, dar și zestrea ma
terială a taberei. Edițiile rezervate 
creatorilor populari, de exemplu, 
au imbogătit-o cu variate țesături 
și cusături, cu exemplare de mo
bilier popular sculptat. în citeva 
săli se află expuse lucrări de pic
tură realizate în edițiile trecute. 
Diferite ca arie tematică, abordir.d 
cu dezinvoltură peisajul împreju
rimilor. imaginea oamenilor ce-i 
conferă prin munca lor zilnică 
rodnicie si frumusețe. lucrările ex
primă. conform personalității fie
cărui autor în parte, aceeași încer
care de a prospecta inedite dome
nii ideatice și afective. Emoțio
nant. atașamentul față de aceste 
locuri al maestrului clujean Aurel 
Ciupe, care a participat la șapte 
ediții succesive, s-a materializat în 
inefabile armonii de culoare. Le 
regăsim pășind alături de Ludovic 
Zold — unul dintre entuziaștii or
ganizatori ai taberei — de-a lun
gul expoziției organizate în masiva 
construcție a bastionului porții. 
Rind pe rind. descifrăm imagini 
inspirate de frumusețea peisajului, 
de chipul locuitorilor de la Lăza
rea nu numai in lucrările lui Au
rel Ciupe. ci și in acelea ale unui 
alt decan de virstă al pictorilor 
transilvani, Iosif Balia, in picturile 
si sculpturile semnate de Gâll An
drâs, Iftimie Modilcă. Gabriela 
Manole-Adoc. Gheorghe Adoc, 
Mircea Vremir. Balasz Imre. An- 
drâsy Zoltan, Geta Mermeze. Eva 
Barabâs. Ion Murariu, Luminița 
Frățilă, Kiss Elek. Al. Șainelic, 
Plugor Sandor. Lucia Frențiu. Păli 
La jos. Waldemar Mattis Teutsch, 
Liviu Suhar. Nicolae Iorga. Nagy 
Pal. Ervant Nicogosian. Eugen 
Tăutu. Matyas Jdzsef și alții. Cei 
480 de artiști care au făcut pînă 
acum popasuri creatoare la Lă
zarea au lăsat aici peste 500 de lu
crări. Parte din ele pot fi admirate 
in expozițiile amenajate în bastio
nul porții, in somptuoasa sală a 
cavalerilor sau in expoziția de 
sculptură în aer liber.

Ediția din acest an a taberei s-a 
dovedit a fi. ca si cele precedente, 
un important, factor de coeziune 
umană, prilejul unor eforturi crea
toare variate în vederea plăsmui
rii unor lucrări care să exprime 
gindirea și sensibilitatea contempo
rană. Tntîlnind in ambianta da 
reală efervescentă creatoare de la 
Lăzarea artiști cunoscuți și apre- 
ciati ca Iosif Balia. Balogh Lajos, 
Elena Aflorii. Rodica Marinescu, 
Horvath Bugnariu. Doina Cordo
van, Teodor Moraru. Alexandru 
Chira, nu poți să nu te gindești că 
rezultatele cu adevărat durabile nu 
se pot obține decît prin acea feri
cită întîlnire a „valorilor lăuntrice 
cu acelea ale lumii din afară" la 
care se referea Nicolae Tonitza.

Marina PREUTU

Un sat „pierdut" tn Mun
ții Gilăului, pe valea So
meșului Rece, la granița 
dintre două județe, Cluj și 
Alba. O așezare străveche, 
așa cum sint toate cele
lalte pe văile de obîrșie 
ale Someșului Mic, așa 
cum sint toate sălașurile 
moților. Numele lui nu 
spune, poate, nimic celor 
mai mulți. Măguri-Răcătău 
nu e una din localitățile 
binecunoscute ale Apuseni
lor, unul din satele „cele
bre" ale nu mai puțin ce
lebrei regiuni. Peisajul e 
oarecum diferit de cel al
„țării de piatră" sau poate 
numai imaginea noastră, 
mult prea livrescă, asupra 
Țării Moților contribuie la 
a face o asemenea delimi
tare. Măguri-fiăcătău, un 
sat așezat într-o vale în
chisă, în care peisajul e 
compus în exclusivitate 
din munți împăduriți, blîn- 
de arcuiri în deplină armo
nie. O anume familiaritate
a spațiului, cald, uman, cu 
„rotunjimi" plăcute, cap- 
tind lumina solară chiar și 
acolo unde firul apei abia 
se strecoară printre munți, 
va fi inspirat legendele 
moților, mitologia lor do
minată de întruchipările 
„duhului pămintului".

Despre obiceiurile, cre
dințele. fantezia moților, 
despre istoria lor străjuită 
de umbrele vii ale lui Ho
rea si Avram Iancu stau 
mărturie citeva remarcabi
le culegeri de folclor apă
rute în ultimii ani : Flori 
din Apuseni. folclor poetic 
din zona izvoarelor Some
șului Mic (Cluj-Napoca, 
1978). Cartea vilvelor (Ed. 
Dacia. 1982), Drumul urle- 
silor. basme, povesti si le
gende din Apuseni (Ed. 
Dacia, 1986). Autoarea lor 
este Maria Ioniță. profe
soară de limba română la 
școala generală din Mă
guri-Răcătău. o comună cu 
peste 3 000 de locuitori, ale

principale ocupații

au rămas și acum creșterea 
animalelor. alături de 
munca „la pădure". Multe 
din cintecele populare ale 
moților reflectă, cu plas
ticitate, îndeletnicirile lor 
tradiționale. Natura și 
munca sint. ei aici, teme 
Înfrățite. Dar nu o analiză 
a cărților citate ne-am pro
pus, deși ar merita-o cu 
prisosință, pentru că sint 
un veritabil model de cu
legere si sistematizare ști
ințifică, apreciabile fiind 
în primul rînd efortul de 
cuprindere a materialului

au făcut Întotdeauna casă 
bună cu demnitatea „as
pră". neînduplecată. cu 
verticalitatea morală. Cu 
dimensiunea statuară pe 
care sus. în munte, o afli 
din cuvintele lui Avram 
Iancu, săpate tn piatra mo
numentului : „Sau punem 
pumnul in pieptul furtunii 
sau pierim". Cuvinte sfinte 
pentru cei ce zăbovesc la 
„Crucea lui Iancu", intr-un 
peisaj panoramic, atit de 
potrivit sunetelor lungi, 
profunde, reverberații par
că ale „tulnicelor Iancu-

Maria Ioniță. „Copiii aduc 
uneori de la zeci de kilo
metri obiecte care rotun
jesc colecția însemnată a 

muzeului școlar". ține să 
precizeze îndrumătoarea 
lor. „Muzeul este mîndria 
locuitorilor din Măgurt- 
Răcătău". adaugă primarul 
comunei, tovarășul Cornel 
Iancu. Ei dau o prețioasă 
mină de ajutor școlii pen
tru buna desfășurare a ac
tivității In acest muzeu, 
care nu se bucură, e ade
vărat. de vitrine elegante 
și lămpi cu neon, dar care

o școalA-muzeu
folclorlc-literar din regiu
ne. apoi organizarea lui 
clară, convingătoare. M-aș 
opri, spre exemplificare, la 
Flori din Apuseni, masiva 
antologie de peste 350 de 
pagini, care cuprinde „Li
rica populară", cu unspre
zece catalogări ale tipurilor 
de doine (de oprimare so
cială. de cătănie si război, 
cîntece istorice, despre na
tură si muncă, cîntece des
pre cîntec. de dragoste si 
dor. de jale și noroc, de 
petrecere, satirice, cîntece 
de leagăn, chiuituri la joc), 
„Epica populară", „Poezia 
obiceiurilor tradiționale", 
de unde nu lipsesc „tira- 
lesa". „conacul", „cununa", 
„numărătorile". folclorul 
copiilor, jocurile adulților 
pentru copii. Volumele Mă
riei Ioniță. rod al unei pa
sionate si sistematice trude 
de culegător de folclor, re
prezintă o contribuție esen
țială pentru cunoașterea 
creației populare dintr-o 
zonă foarte bogată., nu în
deajuns cercetată. Un spa
țiu generos care își con
servă autenticitatea. în 
care puritatea, candoarea

lui", cum Iși „alintă" oa
menii din aceste locuri 
formațiile artistice.

Școala generală din co
muna Măguri-Răcătău e 
una din acele instituții de 
invătămînt in care redes
coperi un sens pe cit de 
vechi, pe atit de actual. 
Școala de sat. centru de 
civilizație, izvor de cultu
ră, adevărat „magnet" al 
energiilor spirituale. Căci 
nu e numai o unițate gim
nazială. ci si un muzeu. O 
școală-muzeu ; de mai bine 
de 25 de ani. cercul de et
nografie și folclor „Avram 
Iancu", alcătuit din elevii 
conduși de prof. Maria Io- 
nită, și-a văzut oglindită 
dragostea pentru aceste 
locuri intr-un muzeu etno
grafic. El adună acum a- 
proximativ 5 000 de obiecte 
diverse, mărturii elocvente 
ale culturii materiale spe
cifice zonei. Obiecte culese 
cu pasiune și migală de 
acești copii minunați, pui 
de moți crescuți cu grijă de 
profesorii lor. așezați sta
tornic in satul de pe So
meș, inițiați tn folcloristi
că de acest eminent dascăl.

este, chiar și din această 
cauză, o dată în plus o 
imagine nefalsificată a 
existentei țărănești.

Principalul cîștlg este 
poate tocmai acesta: de
prinderea cu lucrul siste
matic, cultivarea in deplină 
cunoștință de cauză a pro
priilor valori. Elevii Măriei 
Ioniță sînt principalii ei 
colaboratori In studiul fol
clorului de la izvoarele So
meșului Mic. Colaboratori 
prețioși In relevarea ade
văratelor comori din sufle
tele oamenilor acestor 
locuri. De-ajuns să par
curgem indicele de culegă
tori de la sfîrșitul antolo
giei Flori din Apuseni. 
pentru a observa numele 
unor copii de clasele V—X. 
Informatorii antologați au 
vîrste între 11 și 105 ani. 
Dovada clară a permanen
tei. pe aceste meleaguri, a 
cîntecului popular în sta
rea lui originară, de rară 
prospețime lingvistică, sti
listică, de remarcabilă uni
tate a tonului, a poeziei 
adevărate, cu arhaitatea el 
fermecătoare, cu asprimile 
81, deopotrivă, ingenuitătile

ei. A doinelor, baladelor, 
basmelor ascultate în virfui 
muntelui. în poienile alpi
ne de la Dobrin, Chicera 
Comorii. Cruci, Trunchii 
cei Putrezi. Feredeu, adică 
in locurile excursiilor fol
clorice făcute an de an de 
membrii cercului „Avram 
Iancu". Iar expedițiile pio
nierești ale echipajului 
„Șoimii lui Iancu", ce reu
nesc pe cei mai buni fol
cloriști. au avut ca scop 
cercetarea folclorului din- 
tr-o arie geografică destul 
de largă — cea a munților 
Traseău, Bihor. Vlădeasa, 
Metaliferi, Muntele Mare.

Un colt de pămînt româ
nesc în care răsună, cu cită 
emoție. Doina tancului. 
N-aș putea să închei aces
te însemnări fără a cita 
varianta culeasă de Maria 
Ioniță in Măguri-Răcătău, 
de la o bătrînă de 68 de 
ani ; ea are un farmec le
xical aparte, datorat mai 
ales pietății restituirii. 
Emoției inalte conferite de
construcția „sferică" a a- 
cestei .doine, în care pri
mele versuri, de „punere 
in atmosferă", se reiau, ca 
refren, in final : emoției 
pe care o trezește pluralul 
arhaic „grijuri". într-un 
vers de o simplitate monu
mentală, care condensează 
parcă o întreagă istorie • 
„Sus la munte ninje, 
plouă, / Jos, la vale, ptică 

(rouă. / Cit o trăi Iancu-n 
munte, / O trăit cu grijuri 
multe. / Mere Iancu pîntre 
braz / Ș-o trăit tăt cu ne
caz. / Pă Dealu Feleacu- 
lui, / Mărg carăle Iancu- 
lui. / Da’ nu merg ca ca
răle. / Că merg ca hin- 
teauăle / Și Ia bol coarne
le de spume. / Nu-i viteaz 
ca Iancu-n lume. / Pușcă 
Iancu pin butuci, / Fug 
domnii fără papuci; / Mere 
Iancu pîn burene, / Fug 
domnii și nu li-i lene. / Sus 
la munte, ninje, plouă. I 
Jos la vale, ptică rouă".

CARNET CULTURAL

național „Cîntarea României". Fo
tografiile, alb-negru și color, redau 
Imagini tonice, semnificative ale 
marilor prefaceri din agricultura 
românească. La Cărei se desfășoa
ră tradiționala „Săptămînă cultura
lă", manifestare care prilejuiește 
organizarea la nivel de oraș și în

unitățile economico-sociale a unei 
ample suite de acțiuni politico-e
ducative — simpozioane, dezbateri, 
mese rotunde, expoziții, spectacole 
de poezie și muzică patriotică, re
voluționară, concerte de muzică 
populară, ușoară și cultă. (Octav 
Grumeza).

BACAU. In instituțiile de cul
tură. tn orașele și satele județului 
Bacău se desfășoară in aceste zile 
o suită de manifestări cultural-

educative ș! literar-artistice sub 
genericul „Reuniunile revistei «A- 
teneu»". Aflată la cea de a treia 
ediție, această prestigioasă mani
festare. organizată de Uniunea 
scriitorilor. în colaborare cu Co
mitetul județean de cultură șl edu
cație socialistă, include în pro
gram acțiuni de larg interes : gala 
națională a recitalurilor dramatice, 
sesiuni științifice omagiale, dezba
teri, spectacole de muzică și poe
zie, șezători literare, expoziții de

Costln TUCHILA

artă plastică si carte. întilniri ale 
scriitorilor cu cititorii, evocări ale 
unor personalități cultural-știin- 
țifice. (Gheorghe Baltă).

ARGEȘ. Teatrul „Al. Davilla" 
din Pitești a organizat. In noua 
Casă de cultură din Mioveni, ora
șul constructorilor de autoturisme 
„Dacia", o microstagiune în cadrul 
căreia prezintă spectacole urmări
te cu deosebit interes de un nu
meros public. (Gheorghe Cirstea).
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-EXPRESIA VOINȚEI UNANIME A POPORULUI ROMAN

„DA înseamnă DA spus dezarmării, 
păcii, vieții pe planeta Pămint"

Prin decret prezidențial, tovarășul 
Ion M. Nicolae a fost numit în ca
litate de ambasador extraordinar șl 
plenipotențiar al Republicii Socialis
te România in U.R.S.S., în locul to
varășului Traian Dudaș, care a fost 
rechemat

Prin decret prezidențial, tovarășul 
Vasile Pungan a fost numit în cali
tate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialis
te România în Republica Populară 
Bulgaria, în locul tovarășului Liviu 
Minda, care a fost rechemat.

Prin decret prezidențial, tovarășul 
Marcel Dinu a fost numit in calitate 
de amsabador extraordinar și pleni
potențiar al 
România în 
Germania^ In 
Râmbu, care

Republicii Socialiste 
Republica Federală 

locul tovarășului Ion 
a fost rechemat.
prezidențial, tovarășulPrin decret .

Ionel Mihail Cetățeanu a fost numit 
în calitate de ambasador extraordi
nar șl plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România in Republica 
Irak, In locul tovarășului Mihail Dia- 
mandopol, care a fost rechemat.

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI;
RITMURILE CONSTRUCȚIEI

(Urmare din pag. I)
tru cel mai de preț este viata — si 
orice măsură luată în slujba vieții, 
oriCe măsură care micșorează cit de 
cit primejdia anihilării ei pe plane
tă este o măsură de o importantă 
greu de evaluat.

„Un pas mic, 
un salt uriaș..."

— Ca economist — duce mai de
parte ideea Constantin Bădilă — nu 
pot să nu mă gîndesc la ce s-ar în- 
timpla dacă toate statele lumii ar 
urma exemplul României.

— Da. este foarte interesant !
— Cheltuielile militare ale lumii 

trec de 1 000 de miliarde dolari ; o 
reducere de 5 la sută ar însemna, 
deci, peste, 50 de miliarde de do
lari cîștigatl pentru hrană, pentru 
programe de dezvoltare, pentru era
dicarea unor boli, pentru construc
ția de scoli și spitale. Dintre mul
tele exemple date de presă, mi-au 
rămas în minte două : școlarizarea 
tuturor analfabetelor de pe glob ar 
costa 1,5 miliarde de dolari ; 30 de 
miliarde de dolari ar costa moder
nizarea si sporirea eficientei agri
culturii în vederea satisfacerii nece
sităților alimentare în toate statele 
lumii a treia. Vedeți, doar două e- 
xemple pe care le-a retinut memo
ria mea, dar ce multe spun ele 1 
(Adăugăm : 15 miliarde de dolari ar 
fi suficiente pentru combaterea e- 
roziunii solului în țările amenința
te să fie transformate în deșert ; 
5 miliarde de dolari ar permite a- 
slgurarea cu apă potabilă a circa 2 
miliarde de oameni — n.r.). Prea 
multe fonduri se Irosesc pe glob 
pentru distrugere, nu pentru prospe
ritate ; a venit vremea ca ele să fie 
„deturnate", adică reîntoarse la te
lurile lor firești.

— In ziua cind am ascultat cuvîn- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— ne relatează, mai intîl. lăcătușul 
Gheorghe Dincă — apelul stăruitor la 
zăgăzuirea forțelor războiului, fără 
voie mi-au trecut prin minte frînturi 
de amintiri din greaua copilărie. 
Război, foamete, distrugere — căci 
mi-am Început viata sub teroarea 
războiului. Eu șl toti cei de-o seamă 
cu mine prețuim in chipul cel mai 
înalt, cu recunoștința cea mai adin- 
că marele act politic al președinte
lui României și socotim că el tre
buie urmat. Mai ales dacă mă gin- 
desc mai mult și compar distruge
rile războiului pe care l-am trăit cu 
forța mijloacelor de distrugere din 
zilele noastre, îmi dau seama că o- 
menirea nu poate merge mai depar
te pe drumul de pină acum. Iată de 
ce, din toată inima, la 23 noiembrie 
voi spune DA la referendum. Redu
cerea cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare 
demonstrează voința întregului po
por român de a contribui la înfăptui
rea dezarmării, este exprimarea ho- 
tărîrii poporului nostru de a lupta 
efectiv pentru o lume fără arme, fără 
războaie.

— Sint mamă — ne spune bobina- 
toarea Maria Dinu — și cred că pot 
vorbi în numele tuturor mamelor din 
uzina noastră. îmi exprim pe deplin 
«cordul cu legea votată de Marea 
Adunare Națională, în care văd 
un prim pas ooncret către o lume 
fără arme, fără războaie, unde copiii 
noștri să trăiască liniștiți, să înve
țe, să muncească, să se bucure de 
toate binefacerile vieții. îmi aduc 
aminte că primul om care a ajuns 
pe lună a spus: „Un pas mic pen
tru om, un salt uriaș pentru omeni
re". 5 la sută este un pas mic — 
dar sînt convinsă că este un salt 
pentru omenire. La referendum voi 
spune DA din toată Inima; și aș spu
ne și de zece ori, și de o mie de ori, 
lntr-atît sînt de bucuroasă că tocmai

—Iată doar cîteva din opiniile culese, dar ele dau glas opiniei gene
rale a colectivului muncitoresc de la întreprinderea de mașini electrice 
București. In aceste zile, cind comentariile cu privire ia actul de o excep
țională însemnătate ai României sînt pe buzele tuturor, cînd ecoul cu- 
vintârii tovarășului Nicolae Ceaușescu reverberează puternic, comuniștii, 
toți cei ce muncesc în această uzină bucureșteană își reînnoiesc hotărirea 
de a urma neabătut politica internă și externă a partidului nostru, de a 
milita pentru pacea lumii, mindri că sint cetățenii statului care a dat 
primul exemplu pe calea dezarmării.

Georqe-Radu CHIROV1C1

t V
20.00 Telejurnal
20,20 Pe drumul înfăptuirii noii revo

luții agrare (color). Documentar- 
slnteză

20,35 Pace, aripă a visurilor noastre 
(color). Cîntece și versuri

Unități turistice de mare atracție

Amplasate în locuri pitorești, uni
tățile turistice oferă celor dornici 
de odihnă sau de un concediu plă
cut posibilități de cazare și masă in 
orice anotimp. Astfel, hanul „Nu
fărul" din localitatea Reci, județul 
Covasna, amplasat pe șoseaua spre 
Tirgu Secuiesc, la 15 km de Sf. 
Gheorghe. are 40 locuri de cazare 
și restaurant. De aici se poate vizita 
stațiunea balneară Covasna. La 2 
kilometri de localitatea Brețcu, ju
dețul Covasna, se află hanul 
„Brețcu—Oituz", unde cazarea este 
asigurată in camere confortabile, 
iar masa se poate servi la restau

din tara noastră a pornit o asemenea 
inițiativă. Apelul solemn pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu l-a făcut 
de la înalta tribună a Marii Adunări 
Naționale către statele europene, 
S.U.A. și Canada de a-șl reduce fie
care armamentele și cheltuielile mi
litare cu 5 la sută este — cred eu și 
nu mă înșel — primit cu satisfacție 
de mamele din lumea întreagă, pen
tru că un pas ca acesta ar aduce o 
rază de speranță în inimile lor, le-ar 
face să se gîndească mai puțin îngri
jorate la viitorul capiilor lor. Lumea 
este o mare familie — și cine nu do
rește ca în familia lui să fie liniște 
și înțelegere?

Uniți în vreri și cuget
...Maistrul Alexandru Radu ne fu

sese „divulgat" de către unul din to
varășii săi de muncă ca autorul, în 
aceste zile, al unor versuri dedicate 
păcii. Se „apără" cu modestie :

— Nu sînt poet, dar am simțit ne
voia să spun în versuri ceea ce simt 
și gîndesc împreună cu întregul po
por, împreună cu oamenii simpli din 
lumea întreagă. Sînt versuri pornite 
din inimă, nu știu ce valoare litera
ră au, dar sînt sincere. Sint apelul 
meu către om.

Iată versurile intitulate „Apel" ale 
maistrului Alexandru Radu de la în
treprinderea de mașini electrica 
București :
„Deși tint muritor, mi-e teamă și 

mi-e groază 
Mă trec» un fior ctnd pe această 

oază 
Ce o numim Pămint 
Se joacă de-a atomul
Cei ce vor să arunce in vlnt 
Planeta noastră toată, insuși omul. 
Și vă previn: avem invătăminte. 
Nu v-amintiți sărmana Hiroshimăf 
Vorbeam ca despre cea mai mare 

crimă.
Am lăcrimat o vreme.
Făcut-am jurăminte, 
Dar azi pămintul geme, 
De arme ?i morminte. 
Popoare ale lumii, de-alcl,

din România, 
Uniți In vreri ti cuget, vă trimitem 

tolia 
De pace, de frăție, si prevenim 

războiul 
Și înarmării de-astăzi tă-i stăvilim 

puhoiul 
E vremea ca atomul ti nu mai fie

o groază 
Și Terra să-nflorească, cea mai 

frumoază oază !*

— Eu șî tovarășii mei de muncă — 
tine să ne declare tînăra Mihaela 
Ungureanu — prin forța împrejură
rilor, gindim poate mai mult decît 
alții la pace, la cantitatea uriașă de 
mijloace distructive aflate astăzi pe 
Terra. Lucrez pentru prima centrală 
atomo-electrică din țară, și, în aoeste 
condiții, gîndurile despre forța paș
nică și despre forța de distrugere a 
atomului mă colindă neîncetat. Efor
tul nostru pașnic a căpătat o stră
lucită încununare în aceste zile cînd 
Marea Adunare Națională a hotărît 
reducerea cu 5 la sută a armamen
telor, efectivelor șl cheltuielilor mi
litare ale României. La referendumul 
de la 23 noiembrie voi spune DA cu 
toată ființa mea, cu convingerea că 
spun DA vieții, păcii, bucuriei de a 
trăi. Sint mindră că voi încununa 
munca mea de fiecare zi cu un vot 
dat lumii de miine, o lume fără 
arme, o lume în care energia nuclea
ră va aduce o prosperitate mult vi
sată. Inițiativa strălucită a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu dovedește că 
pacea poate fi instaurată in lume, că 
a trecut vremea vorbelor, că a venit 
vremea faptelor. Pentru noi, tinerii, 
este o certitudine mai mult că vom 
trăi într-o lume mai bună si mai 
dreaptă.

20,45 Statornici In străbuna vatră 
dacică (color). Milenii de Istorie 
in străluciri de aur și argint. Ulti
mul episod

21,05 Invitație în studiourile Radlotele- 
viziunii (color). Soprana Eugenia 
Moldoveanu, baritonul Nicolae 
Herlea

21.35 însemne ale unul timp eroic. Un 
invățâmlnt modern, revoluționar

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

rantul unității cu o capacitate de 
240 locuri. La rîndul său, hanul 
„Bran" din localitatea cu același 
nume, județul Brașov, are 54 locuri 
de cazare și restaurant cu terasă, 
iar Cabana Fintinița Haiducului din 
județul Sibiu, amplasată la 8 km 
de comuna Avrig și la 17 km de Si
biu. pe drumul național spre Bra
șov, dispune de locuri de cazare, 
restaurant, braserie, bar de zi. Ca
bana este situată într-o zonă de 
mare interes turistic.

în fotografie : Hanul „Bran" din 
județul Brașov.

Cronica zilei
La București a fost semnat, 

miercuri. Programul de aplicare a 
Acordului de colaborare culturală 
dintre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii 
Populare Chineze pe perioada 
1986—1990. Documentul a fost sem
nat de Traian Pop, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și Yu 
Hongliang, ambasadorul R. P. Chi
neze la București.

★
Cu prilejul celei de-a 63-a aniver

sări a proclamării Republicii Turcia,

a avut loc, 
festivă consa- 

69-a aniversări a 
Revoluții Socialiste

reprezentanți ai or-

La Casa de cultură a sindicatelor 
din Rimnicu Vîlcea 
miercuri, o adunare 
cnată celei de-a 
victoriei Marii 
din Octombrie.

Au luat parte 
ganelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă șl obștești, 
numeroși oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții ale muni
cipiului.

Despre semnificația aniversării 
acestui eveniment au vorbit Gheor
ghe Alboiu, prim-searetar al Comi
tetului municipal Rimnicu Vîlcea al 
P.C.R., primarul municipiului, șl

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCtNTEll"

RIMNICU VÎLCEA :
Producție suplimentară 

de energie electrică
Harnicii energeticienî care lu

crează in hidrocentralele Lotrului 
și Oltului au ridicat nivelul pro
ducției suplimentare de energie 
electrică, în perioada care a trecut 
din acest an, la 412,6 milioane kWh.

— Succesul colectivului nostru — 
precizează inginerul Dumitru A- 
lexe, directorul întreprinderii e- 
lectrocentrale Rimnicu Vîlcea — se 
datorește, în principal, grijii per
manente acordate valorificării prin 
turbinare a întregii cantități de 
apă adunate în cele 16 lacuri de 
acumulare ale hidrocentralelor 
aflate în exploatare. Se cuvine 
evidențiat, de asemenea, că în 
primele 9 luni din acest an consu
murile tehnologice planificate 
pentru producerea și transportul 
energiei electrice au fost diminua
te cu aproape 3 milioane kWh, 
ceea ce reprezintă un record -in 
comparație cu economiile înregis
trate in anii de cînd există -între
prinderea. (Ion Stanciu).

RIMNICU SĂRAT : O nouă 
instalație

La întreprinderea de garnituri 
de frînă și etanșare Rimnicu Sărat

Spiritul de economie — virtute a omului
chibzuit și cumpătat

Tn aceste zile, pe întreg cuprinsul țării, la orașe și sate, In între
prinderi și instituții, pe șantiere de construcții și în unități agricole, în 
școli și facultăți, la casele de cultură, cluburile muncitorești și căminele 
culturale, se află in plină desfășurare numeroase și variate acțiuni 
prilejuite de organizarea, de către Casa de Economii și Consemnatiuni, 
a unei manifestări intrate de acum in tradiție — „Săptămina economiei".

Despre această amplă manifestare, plină de semnificație, a spiritului 
de economie, de chibzuință și cumpătare ce caracterizează poporul nos
tru. tovarășul Alecsandru BABE,

muncii și ale țărănimii, 
cheltuielilor sociale și 

altor măsuri privind 
bunăstării generale a 
„Planul unic de dez-

— In acest an, „Săptămina eco
nomiei" se desfășoară sub semnul 
angajării plenare a întregii națiuni 
în realizarea in cele mai bune con
diții a sarcinilor primului an al ce
lui de-al optulea plan cincinal de 
dezvoltare economico-socială a Româ
niei socialiste. In acest cincinal, cir
ca 70 la sută din venitul national 
va fi alocat pentru fondul de con
sum, iar circa 30 la sută pentru 
fondul de dezvoltare economico-so
cială. Pe această bază, se vor asi
gura sporirea veniturilor reale ale 
oamenilor 
creșterea 
Înfăptuirea 
ridicarea 
poporului.
voltare economico-socială, celelalte 
programe — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la Con
gresul al III-lea al oamenilor mun
cii — asigură, o dată cu dezvol
tarea generală a patriei noastre, ri
dicarea continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al poporului, 
țelul suprem al politicii partidului, 
esența societății socialiste multilate
ral dezvoltate pe care o edificăm cu 
succes in România". In anii con
strucției socialiste, îndeosebi in pe
rioada care a trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului, acțiu
nea de economisire în tara noastră 
a cunoscut un avint deosebit. Aceas
ta se datorește faptului că populația 
a obținut — ca urmare a muncii de
puse, a politicii consecvente a parti
dului privind ridicarea nivelului de 
trai — venituri din ce în ce mai 
mari, care au acoperit necesitățile 
curente, normale, ale unei vieți ci
vilizate și au permis, totodată, eco
nomisirea unor resurse bănești, pen
tru asigurarea in viitor a unei ca
lități a vieții din ce în ce mai ri
dicate pentru fiecare familie, pentru 
fiecare cetățean.

— Pe lingă factorii de ordin ma
terial, care au stat și stau la baza 
dezvoltării accentuate a procesului 
de economisire organizat de Casa de 
Economii și Consemnatiuni, un rol 
important in amplificarea acestui 

ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, SUreyya Yiiksel, a oferit, 
miercuri, o recepție.

Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
miniștri, reprezentanți al conducerii 
unor ministere și instituții centrale, 
generali, oameni de cultură șl artă.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați In țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

E. M. Tlajelnikov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

Vorbitorii au evocat tradiționalele 
relații de prietenie statornicite intre 
P.C.R. și P.C.U.S., între țările și 
popoarele noastre, subliniind rolul 
determinant al intîlnlrilor și convor
birilor româno-sovietice la cei mai 
înalt nivel, al înțelegerilor conve
nita în extinderea și aprofundarea 
raporturilor bilaterale, in interesul 
reciproc, el cauzei socialismului șl 
păcii în lume.

în încheierea adunării, partîclpan- 
țil au vizitat o expoziție de fotogra
fii înfătișind aspecte din viata șl 
activitatea oamenilor sovietici.

(Agerpres)

a fost pusă la punct tehnologia da 
realizare a unui filtru pentru 
desprăfuire. folosit tn sectorul da 
rectificare a ferodourilor. Noul fil
tru elimină tn totalitate posibili
tatea scăpării pulberilor toxice in 
atmosferă și asigură, tn același 
timp, o mai mare suprafață da 
filtrare. Descărcarea prafului co
lectat se realizează automat, evi- 
tîndu-se orice contact direct cu 
omul care dirijează această ope
rație. Realizată in cadrul atelieru
lui de autoutilare din materiale 
refolosibile. instalația este rodul 
gi-ndirii tehnice a colectivului de 
aici. (Steîian Chîper).

IAȘI : Radioreceptor 
portabil

La întreprinderea „Tehnoton" din 
Iași a fost introdus in fabrica
ție un nou si modern radiorecep
tor portabil denumit „Junior". 
Noul aparat funcționează cu două 
baterii a cite 1,5 volti. în condiții 
acustice, de selecție și de redare 
a sunetului de foarte bună calitate. 
El are forma unei mingi de fotbal, 
de mici dimensiuni și cu design 
original. Cu acesta, întreprinderea 
ieșeană depășește 100 de tipuri și 
variante constructive de aparate de 
radio realizate pentru piața inter
nă și la export. (Manoie Corcaci).

ministrul finanțelor, ne-a spus :
proces il au și factorii de ordin edu
cational.

— Intr-adevăr, în cadrul marilor 
obiective ale făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate, for
marea omului nou, constructor con
știent și devotat al noii societăți, 
ocupă un loc deosebit de important 
în preocupările majore ale partidului 
nostru. In această activitate, pe cit de 
nobilă, pe atit de complexă, un'-ele
ment component îl reprezintă edu
carea cetățenilor în spiritul econo
miei. al gospodăririi si cheltuirii ra
tionale a fondurilor materiale și bă
nești de care dispun societatea și; 
fiecare familie sau individ in parte. 
Cheltuirea cu chibzuință a oricăror 
resurse bănești, gospodărirea și fo
losirea rațională și cu înaltă efi
ciență a materiilor prime, păstrarea 
și apărarea bunurilor societății, asi
gurarea permanentă a unei corelații 
optime între resurse și consum, atit 
la nivelul fiecărui cetățean, cit și la 
nivelul întregii colectivități, repre
zintă trăsături definitorii ale omu
lui nou, cu o conștiință socialistă 
ridicată.

— Procesul de economisire, aseme
nea'tuturor domeniilor de activitate 
din tara noastră, a cunoscut un ritm 
ascendent de la un an la altul. Ce ne 
puteți spune in acest sens ?

— Spiritul de economie a pătruns 
adine și statornic în rindurile popu
lației de toate vîrsteie și din toate 
domeniile socio-profeslonale. Rele
vant în această direcție este faptul 
că soldul general al economiilor 
populației depuse la C.E.C., indica
torul care ilustrează cel mal preg
nant gradul de dezvoltare a acțiunii 
de economisire, a înregistrat la sfir- 
șitul anului 1985 o creștere de 18,1 
ori față de 1965, iar la 30 septem
brie 1986 a fost cu 9,8 la sută mai 
mare față de aceeași perioadă a 
anului trecut. Există în prezent asu
pra populației 25.4 milioane de li
brete de economii, față de numai 
4.3 milioane în 1965. Populația își 
păstrează disponibilitățile bănești și 
pe alte Instrumente de economisire, 
în afara libretelor de economii, cum 
ar fi, de exemplu, obligațiunile

Sînt multe locurile din care poți 
admira imaginea panoramică a ca
pitalei bulgare. O privire de an- 
sambțu am avut încă de la înălți
mea zborului aeronavei companiei 
„Balkan", care, înainte de a ate
riza, a făcut un amplu arc de cerc 
deasupra orașului scăldat în lu
mina soarelui de toamnă. Ceea ce 
din avion păreau doar niște ma
chete aveau să se releve mal tîr- 
ziu la scară monumentală. Din 
centrul vechi al Sofiei, dominat de 
numeroase clădiri încărcate da 
Istorie, se deschid într-un 
uriaș evantai bulevardele Vitoșa, 
Gheorghi Dimitrov. Hristo Botev. 
Ajungem apoi pe șoseaua de cen
tură a Sofiei, ea însăși o realizare 
de anvergură din ultimii ani. me
nită să preia o parte considerabilă 
a traficului urban. Această magis
trală modernă însumează aproape 
100 de kilometri. In zona raionului 
„Borovo", catier cu vaste spatii 
de recreare, unde multi sofioti își 
petrec zilele libere, simțim răsufla
rea Vitoșei, ca de altfel și a munți
lor Liulin și Balcani, ce se zăresc 
tn depărtare. Urcăm serpentinele 
montane pină In zona complexului 
hotelier „Stasliveta", situat la pes
te 2 000 metri altitudine. De aici 
se etalează in toată splendoarea 
noile construcții edilitare ale ora
șului, de care ne vom apropia trep
tat, la întoarcere, aflîndu-ne în- 
tr-iuna din cabinele telefericului ce 
escaladează muntele străbătind 6 270 
de metri. De la a doua și a treia sta
ție. amplasate la altitudinea de 1 377 
metri și, respectiv, 1 803 metri, noi
le ansambluri de locuințe apar ca 
în palmă. In cele două extremități, 
Sofia este dominată de două mari 
ansambluri : în vest, cartierul Liu
lin, înălțat In etape, 'adăpostind în 
microraioanele sale aproape 300 000 
de locuitori; in est. Mladost I. II, 
III și IV. O dată ajunși la ultima 
stație a telefericului, în Imediata 
apropiere a Sofiei, avem prilejul 
să cunoaștem și alte realizări ce 
ilustrează vocația de constructor a 
poporului bulgar. între ele se nu
mără orășelul studențesc „Hristo 
Botev", pentru circa 15 000 de stu
dent!, dotat cu întreaga infrastruc
tură necesară unei asemenea așe
zări. Cel mai impresionant edificiu 
al Sofiei este însă Palatul cultu
rii „Ludmila Jivkova" — construc
ție reprezentativă pentru urbanis
tica modernă a capitalei bulgare, 
înălțat șl dat in folosință tn numai 
trei ani. Proiectat și realizat tn în
tregime de constructori șl arhltectl 
bulgari, acest edificiu — o mln- 
drie a gofioților — a găzduit, tn 
1985, cea de-a 23-a sesiune a Adu
nării generale a UNESCO, iar un 
an mai tîrziu, lucrările Congresu
lui al XlII-lea al Partidului Co
munist Bulgar.

Neîndoios, un element important 
«1 împlinirilor pe plan social tn

vremea
Institutul de meteorologie ,1 hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 30 octombrie (ora 20) — 2 
noiembrie (ora 20). tn tară : Vremea 
va fi în general închisă, cu cerul mai 
mult noros in regiunile sudice și sud- 
estlce, șl schimbătoare, cu cerul tem
porar noros, in celelalte regiuni. Vor 
cădea precipitații locale sub formă de 
burniță și ploaie tn sudul șl sud-estul 
țării și izolate în celelalte regiuni. In 
zona de munte, precipitațiile vor fi șl

C.E.C. cu cîștiguri și instrumen
tele specifice destinate școlari
lor. O analiză a evoluției soldului 
depus pe diferita instrumente da 
economisire arată că populația s-a 
orientat spre depunerea economiilor 
sale îndeosebi pe libretele de econo
mii cu dobindâ pe termen de cel 
puțin un an. Au crescut și depune
rile în conturi curente personale și 
pe libretele de economii cu dobindă 
și ciștlguri in autoturisme. Această 
orientare a populației a continuat 
și în anul 1986. O extindere din ce 
în ce mai mare cunosc in toate ju
dețele țării depunerile la C.E.C, prin 
virament pe bază de consimtămint 
scris, care au ca specific faptul că se 
efectuează direct la locul de muncă 
al depunătorilor, în unitățile eco
nomice unde aceștia își ‘ desfășoară 
activitatea, fiind scutiți astfel de a 
se mai deplasa personal la unitățile 
C.E.C. Această formă de economi
sire prezintă avantaje evidtate pen
tru fiecare om al muncii.

— Dezvoltarea procesului de eco- 
. nomisire in țara noastră a fost și 

este favorizată si de extinderea re
țelei de unități C.E.C.

— Și nu numai de sporirea nu
mărului de unități, ci și de apro
pierea acestora de domiciliul sau de 
locul de muncă al depunătorilor. 
Prin dezvoltarea rețelei de unități 
C.E.C. proprii și mandatare, care a 
ajuns tn prezent la 10 756, se asi
gură o servire mai bună a tuturor 
cetățenilor ce apelează la serviciile 
Casei de Economii și Consemna
tiuni, instituție care își realizează 
prin activitatea sa complexă sarci
nile în calitate de bancă specializată 
în relațiile cu populația. Venind in 
sprijinul depunătorilor, C.E.C. va 
continua acțiunea de înființare de 
ghișee și puncte de servire și in 
unitățile economice mai mici. Tot
odată, vor fi examinate și alte po
sibilități de a sprijini populația, in 
special în direcția efectuării de plăți 
fără numerar. La servirea depună
torilor. o contribuție însemnată aduc 
și unitățile P.T.T.R. din orașe, sate 
și din stațiunile balneoclimaterice, 
precum și cooperativele de credit, 
care efectuează și operații C.E.C.

— Care este rolul Casei de Eco
nomii și Consemnatiuni in formarea 
deprinderilor de a economisi, mai 
ales in rindurile tinerel generații ?

— Una din laturile importante ale 
activității Casei de Economii și Con
semnatiuni constă în munca labori
oasă și permanentă de formare și 
dezvoltare în rindul tuturor cetățe- 

Bulgaria vecină l-a constituit reali
zarea unui amplu program de con
strucții de locuințe. Semnificativ în 
această privință este faptul că in 
ultimii 30 de ani numai în ca
pitala țării au fost date în folo
sință 286 000 de locuințe. Aceasta 
a făcut ca mai mult de 73 la sută 
din fondul de locuințe al Sofiei să 
îl reprezinte casele noi. Creșterea 
volumului construcțiilor de locuin
țe este impusă de sporul continuu 
al populației orașului. In legătură 
cu aceasta. Nikolai Stanev, vicepre
ședinte al Consiliului popular al 
capitalei, ne spunea. între altele, 
că populația Sofiei crește intr-un 
ritm mediu de peste 10 000 persoa
ne pe an. Astfel, dacă in anul eli
berării Sofia număra doar 360 000 
de locuitori (cu ceva mai mult de
cît populația actuală a cartierului

Însemnări de călătorie 
din R. P. Bulgaria

soluționeze problema 
Bucu- 

relatil tradiționale; 
noștri vizitează anual

Liulin), In prezent ea se ridică la 
peste 1,2 milioane locuitori. „Ne 
bucurăm mult, sublinia d-sa, de 
modul in care România, țară fată 
de care orice bulgar poartă în su
flet sentimente de adîncă prietenie, 
a reușit să ____
locuințelor. Intre Sofia și 
rești există 
specialiștii
Bucureștiul. La ultima vizită, anul 
trecut, am rămas impresionați de 
ceea ce am văzut în domeniul con
strucțiilor, atit în București, cit șl 
la Tîrgoviște".

Concret, ce vor aduce anii care 
vin in domeniul construcțiilor de 
locuințe ? Arhitecta Cervenkova 
Ruzina, director în direcția pro
gramare teritorială din cadrul Di
recției de arhitectură și sistemati
zare a Consiliului popular al capi
talei, ne-a prezentat cîteva din 
principalele prevederi în domeniul 
edilitar.

Intli de toate, reținem că în 
actualul cincinal urmează a fi con
struite 100 000 de apartamente, iar 
pină în anul 2000 circa 300 000 de 
apartamente, ceea ce înseamnă că. 
potrivit calculelor, la sfirșitul aces
tei perioade fieoare familie va dis
pune, in medie, de un apartament 
cu 3 camere. „Acest mare volum 
de lucrări, ne spune interlocutoa
rea noastră, va fi realizat pe fon
dul asigurării unei calități Irepro
șabile a elementelor de finisaj, a- 
plicării creatoare a specificului ar
hitectonic local". Pe harta orașului 
vor prinde astfel contur. In viito
rii ani. la poalele Vitoșei. noile an
sambluri de locuințe Malinova Do
lina, Manastirski, Llvadi. precum 
și o largă rețea de scoli cu circa 
1 000 săli de clasă, grădinițe pentru

aub formă d« lapovtță șt ninsoare. 
Vtntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu Intensificări temporare tn sud-estul 
tării șl la munte. Temperatura in scă
dere ușoară la sftrșitul intervalului. 
Minimele vor fi cuprinse intre minus 
4 șl 6 grade, mai ridicate pe Litoral, 
maximele între 6 șl 16 grade. Local, 
In centrul și nordul tării, se va pro
duce brumă șl, Izolat. îngheț la sol. 
Dimineața, izolat, se va semnala cea
tă. tn București : Vremea va fi în ge
neral Închisă, cu cerul mal mult noros. 
Vor cădea precipitații sub formă de 
.burniță si ploaie. Vlntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mi
nime vor ti cuprinse între 3 șl 5 gra
de, cele maxime între 11 șl 14 grade.

nllor țării a spiritului de economie. 
Este cunoscut faptul că formarea 
deprinderilor de economisire începe 
în familie, încă din primii ani ai 
copilăriei. Școala continuă această 
activitate, iar in colaborare cu Casa 
de Economii și Consemnatiuni și cu 
alte instituții cu sarcini în privința 
educării tinerei generații se organi
zează numeroase acțiuni menite nu 
numai să explice cu claritate șl cu 
forță de convingere de ce este ne
cesară economisirea, dar și să-I în
vețe în mod practic pe copii și ti
neri să economisească pe instrumen
te de economisire specifice vîrstei 
lor.

— Care sint, tovarășe ministru, 
principalele drepturi și avantaje de 
care se bucură depunătorii la 
C.E.C. ?

— Un prim și important avantaj 
de care beneficiază toți depunătorii 
la C.E.C., indiferent de- forma de 
economisire folosită, îl constituie ,do- 
binzile acordate în numerar și sub 
formă de ciștiguri prin trageri la 
sorți, care răsplătesc spiritul de eco
nomie și contribuie la creșterea ve
niturilor bănești ale depunătorilor. 
Printre avantajele importante pe 
care le conferă economisirea la 
C.E.C. se numără, de asemenea, ga
ranția statului asupra sumelor depu
se, a dobînzilor și cîștigurilor obți
nute, asigurarea de către stat a păs
trării secretului operațiilor efectuate. 
Operațiile de depunere și restituire 
a economiilor bănești ale populației, 
ca și ciștigurile și dobinzile. indife
rent de mărimea lor, sînt scutite de 
impozite și de taxe și sînt impres
criptibile, Succesele importante ob
ținute în procesul economisirii or
ganizate de C.E.C. dau garanția că 
această acțiune, care îmbină armo
nios interesele personale ale cetățe
nilor cu cele generale ale statului, 
ale economiei naționale, se va dez
volta în continuare. Economisirea 
organizată prin C.E.C. contribuie la 
asigurarea unei circulații bănești 
rapide, la menținerea unei mai mari 
stabilități a banilor. Bucurindu-se 
de prestigiu și încredere în rindurile 
Întregii populații. Casei de Economii 
și Consemnatiuni îi revin sarcini im
portante în ceea ce privește îmbu
nătățirea serviciilor oferite. în dez
voltarea depunerilor prin virament 
pe bază de consimțămînt scris și in 
conturile curente personale, extin
derea și modernizarea rețelei de 
unități C.E.C. Se cere acordată șl în 
continuare cea mai mare atenție 
pregătirii politice și profesionale a 
personalului prin diferite forme care 
să conducă la creșterea competenței 
si operativității în efectuarea opera
țiilor solicitate de populație, la un 
comportament civilizat fată de toți 
depunătorii.

Convorbire consemnată de
Petre POPA

8 000 de copil, policlinici, cinemato
grafe, biblioteci. A fost finalizat, 
de asemenea, proiectul de recon
strucție și modernizare a centrului 
civic al Sofiei.

în discuțiile avute cu edili al 
orașului reține atenția preocuparea 
pentru ca dezvoltarea armonioasă 
a acestuia să se realizeze nu pe 
seama extinderii pe orizontală, ci 
pe fondul utilizării rationale, utile, 
a fiecărei palme de teren. Și aceas
ta din două motive : pe de o par
te. spațiul construibil este limitat, 
iar pe de altă parte se are în ve
dere protejarea parcurilor și a zo
nelor verzi, care ocupă o suprafață 
de circa 40 la sută din suprafața 
totală a Sofiei. Or. mîndria sofioti- 
lor este tocmai încadrarea orașu
lui lor in zona verde a Vitoșei. 
„în etapa următoare — aflăm la 
Consiliul popular al capitalei — un 
alt parc, oel de vest, va lega Sofia 
de muntele Liulin. iar cel de nord 
— de munții Balcani, conferindu-1 
Sofiei renumele de „Orașul verde 
de sub munți".

Străbătind străzile centrale ale 
capitalei bulgare, rămîi plăcut sur
prins de faptul că pietonii, si nu 
autoturismele, sînt „stăpînii" arte
relor. Unul din motive este acela 
că. în zona ei centrală, care con
centrează cele mai multe monu
mente, accesul mașinilor este in
terzis. Bineînțeles, în zonele indus
triale căile de intrare și ieșire la 
locurile de muncă sînt conectate la 
o altă tensiune. Explicația o aflăm 
în faptul că actualul plan general 
de transport a fost conceput, cu ani 
in urmă, pentru un oraș cu 600 000 
de locuitori. Or, întrucît populația 
s-a dublat, modernizarea căilor de 
transport înregistrează un ritm 
susținut. Bunăoară, concomitent cu 
construirea de noi artere de circu
lație, în actualul cincinal au început 
extinderea șl lărgirea traseelor 
tramvaielor spre marile ansambluri 
de locuit Drujba, Mladost. Liulin. 
Aflăm, de asemenea, că unul din 
obiectivele centrale prevăzute de 
Congresul al XlII-lea al partidului 
este realizarea metroului, obiectiv 
Ia care constructorii bulgari au 
demarat lucrările Ia primul tron
son, in lungime de 11 kilometri. 
Totodată, se prevede ca în actualul 
cincinal să se soluționeze în linii 
mari termoficarea Sofiei prin spo
rirea puterii termocentralelor „So
fia" și „Traikovschi".

Așadar, construcții, construcții...
Sentimentul pe care l-am simtit 

Și trăit tn toate intîlnirlle șl dis- 
cUțile avute In instituții sau între
prinderi a fost acela că aici, la So
fia, gîndul de viitor echivalează cu 
hotărirea de a înfăptui programul 
de modernizare a Sofiei, ca simbol 
el dezvoltării multilaterale a Bul
gariei socialiste.

Gheorcjhe GIURGIU

INFORMAȚII SPORTIVE

FOTBAL. La Slatina s-a disputat 
miercuri meciul dintre echipele F.C. 
Olt si Steaua București, contind pen
tru etapa a 11-a a campionatului di-\ 
viziei A la fotbal. Victoria a reve
nit cu scorul de 3—0 (2—0) forma
ției Steaua, golurile fiind înscrise da 
Laurentiu (min. 3. In propria poar
tă), Mihali (min. 11. îp propria poar
tă) și Boloni (min. 88). Celelalte 
partide ale etapei se vor desfășura 
după următorul program : joi. 30 oc
tombrie : Jiul — Sportul studențesc ; 
Chimia — Universitatea Craiova; 
duminică. 2 noiembrie : S.C. Bacău— 
Petrolul ; Universitatea Cluj-Na- 
poca — Victoria ; Dinamo — F.C. 
Argeș ; Rapid — Flacăra ; Gloria — 
Corvinul ; F.C.M. Brașov — Oțelul.

• La Simferopol. în meci pen
tru preliminariile 
european de fotbal, echipa U.R.S.S. 
a întrecut cu scorul de 4—0 (3—0) 
formația Norvegiei. Au marcat Blo- 
hin, Litovcenko, Hidiatulin și Bela
nov (din lovitură de la 11 m). Alte 
rezultate din aceeași competiție : 
R. D. Germană — Islanda 2—0 
(1—0) ; Iugoslavia — Turcia 4—0 
(2—0).

campionatului

GIMNASTICA. La Rotterdam, In
tre 31 octombrie și 2 noiembrie, ’ va 
avea loc turneul premondial de gim
nastică feminină. Turneul este ast
fel numit pentru că se va desfășura 
cu exact un an înaintea campionate
lor mondiale din 1987, în aceiași oraș 
și în aceeași sală de sport. Au fost 
invitate nominal cite două gimnaste 
din fiecare tară. Dintre gimnastele 
românce au fost invitate Daniela 
Silivaș și Celestina Popa. Turneul 
premondial cuprinde trei concursuri: 
exerciții impuse, liber alese și fi
nalele pe aparate.

Balcaniada, pe echipe ți indivi
dual. este programată la Rijeka (Iu
goslavia) între 6 și 8 noiembrie. 
Formația noastră va fi alcătuită din 
Ecaterina Szabo (Cetate-Deva), Da
niela Silivaș (Cetate-Deva). Camelia 
Voi nea (Farul), Celestina Popa (Pe
trolul), Eugenia Golea (C.S.Ș. nr. 2- 
Steaua) și Mariana Tudor (C.S.S. 
Focșani).

• Turneul armatelor prietene Ia 
volei s-a încheiat la Varna cu vic
toria echipei U.R.S.S., urmată in 
clasamentul final de Bulgaria. Polo
nia. România. Cehoslovacia. R.P.D. 
Coreeană. Ungaria. In ultima zi a 
competiției, voleibaliștii sovietici au 
întrecut cu 3—0 formația Bulgariei. 
Iată și celelalte rezultate : Româ
nia — R.P.D. Coreeană 3—0 ; Ceho
slovacia — Ungaria 3—1.
• In meci retur pentru supercupa 

europeană Ia baschet masculin, echi
pa F.C. Barcelona a întrecut cu sco
rul de 99—87 (51—47) formația iu
goslavă Cibona Zagreb. In primul 
joc. iugoslavii cîștigaseră doar la un 
punct diferență (102—101). astfel că 
trofeul intră în posesia baschetba- 
listilor spanioli.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT 

INFORMEAZĂ :
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA PRONOEXPKES 
DIN 29 OCTOMBRIE 1986

Extragerea I : 33 9 1 35 34 11.
Extragerea a Il-a : 19 44 21 3 

28 38.

i



> ANUL INTERNAȚIONAL 
W AL PĂCII ÎN LUME
• Acțiuni • Poziții • Manifestări

în centrul preocupărilor — imperativul 
dezarmării nucleare

TOKIO 29 (Agerpres). — In ca
drul săptăminii de acțiuni pentru 
dezarjnare, la Tokio a avut loc 
Conferința națională a militanților 
pentru pace. Au fost discutate pro
bleme ale dezvoltării în continuare 
a, mișcării pentru preîntâmpinarea 
unui război termonuclear și lichi
darea armelor atomice.

La Osaka — unul dintre cele mai 
i însemnate centre industriale și cul- 
? turale japoneze — s-au încheiat lu-
* crările Conferinței consacrate mar- 

carii Anului Internațional al Păcii.

\

*

1
tărit, de asemenea, crearea unei 

4 organizații locale de apărare a pă- 
, cii, din care fac parte membri ai

țioameni de știință 
domeniul relațiilor 
din Japonia, Uniu-

Au participat 
specialiști în 
internaționale .. . 
nea Sovietică, S.U.A., R. P. Chi
neză și alte state. In centrul 
dezbaterilor s-au aflat problemele 
legate de imperativul dezarmării 
nucleare, consolidării păcii și secu
rității internaționale. In cadrul 
unei conferințe de presă, organi
zată la încheierea manifestării, nu
meroși participanți au reliefat im
portanța colaborării largi intre state 
și popoare in vederea consolidării 
păcii.

Linz - proclamat „oraș al păcii"
VIENA 29 (Agerpres). — Orașul 

austriac Linz, puternic centru in
dustrial al țării și capitala pro
vinciei Austria superioară, a fost 
proclamat „oraș al păcii". Această 
hotărire este cuprinsă in declarația 
adoptată in unanimitate de Con
siliul municipal din Linz. S-a ho-

t
*

* I
*
*are menirea de a extinde colabo

rarea cu orașe similare din alte 
țări ale lumii in interesul secu
rității și destinderii, sprijinirii ini
țiativelor in favoarea păcii și des
tinderii internaționale.

Salutând hotărirea municipalității | 
orașului Linz, P.C. din Austria a l 
subliniat că această măsură răs- I 
punde pe deplin comandamentelor ) 
majore ale Anului Internațional al 
Păcii.

Dezvoltarea nestingherită a comerțului 
internațional - condiție esențială 
a progresului tuturor națiunilor

Intervenția reprezentantului român în Comitetul pentru probleme 
economice ți financiare al Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres).

. cu, aia care jac pane memon ai 
ț autorităților locale, ai organizațiilor 
\ profesionale și obștești. Aceasta 

\ 
\ 
\
i WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
/ In orașul De Kalb, din statul Illi- 
ț nois, au fost organizate dezbateri 
l ale studenților sovietici și ameri- 
1 câni consacrate posibilităților de 
l colaborare între Uniunea Sovietică 
l și Statele Unite în soluționarea 
! problemei dezarmării nucleare.

Participanții la dezbateri și-au ex- 

\ 
\

*
î
*

Pentru preîntîmpinarea transferării 
cursei înarmărilor în Cosmos

primat speranța că U.R.S.S. și 
S.U.A. vor depăși actualele diver
gențe și vor realiza acorduri efec
tive, îndreptate spre reducerea ra
dicală a arsenalelor nucleare. Tot
odată, a fost exprimată opinia că 
este necesară preîntâmpinarea 
transferării cursei înarmării 
Cosmos,

O simbolică manifestare pentru pace
DELHI 29 (Agerpres). — Ștafeta 

păcii, desfășurată in numeroase 
țări ale lumii sub deviza „Să dăm 
planetei o șansă — copiii lumii do
resc pacea !“, a ajuns și pe teri
toriul Indiei. La ceremonia care a 
avut loc la Delhi, președintele 
țării, Zail Singh, a salutat partici- 
panții la această simbolică mani
festare, care au adus pe pămîn-

in

tul indian „Făclia păcii", aprinsă 
la 16 septembrie in fața sediului 
Organizației Națiunilor Unite din 
New York. Ștafeta va traversa cele 
mai importante orașe ale Indiei, 
străbătând peste 20 000 de kilo
metri, după care la 2 noiembrie va 
sosi pe teritoriul Republicii Ban
gladesh.

•— N. Chilie transmite : Comitetul 
pentru probleme economice si finan
ciare al Adunării Generale a O.N.U. 
examinează in prezent problemele 
referitoare la dezvoltarea comerțului 
internațional. în dezbateri este ex
primată preocuparea crescîndă a 
statelor membre. îndeosebi a țărilor 
in curs de dezvoltare, fată de în
răutățirea situației din comerțul in
ternațional. agravarea tendințelor 
protectioniste. persistenta unor ob
stacole artificiale în calea schimbu
rilor comerciale si impactul negativ 
al acestor fenomene asupra econo
miilor țărilor in curs de dezvoltare.

în intervenția sa, reprezentantul 
tării noastre a arătat că dezvoltarea 
nestingherită a comerțului interna
țional constituie în zilele noastre o 
condiție esențială a progresului eco
nomic si social al tuturor națiunilor. 
El a relevat că evoluțiile recente din 
economia si comerțul mondial, de
parte de a stimula creșterea econo
mică. au contribuit Ia agravarea si
tuației țărilor în curs de dezvoltare.

Asa cum precizează statisticile 
O.N.U. și U.N.C.T.A.D.. comerțul 
mondial a cunoscut în 1985 un ac
centuat declin. înregistrînd o creș
tere de numai 3 la sută, fată de 9.5 
la sută în 1984. în prezent, circa 60 
la sută din comerțul mondial se gă
sește sub incidența unor măsuri pro
tectioniste. acest procentaj fiind 
sensibil mai ridicat în cazul produ
selor de export ale țărilor în curs 
de dezvoltare. Preturile produselor 
de bază, care ocupă o pondere în
semnată în comerțul țărilor în curs 
de dezvoltare, au scăzut considerabil. 
Ca urmare a condițiilor nefavorabile 
de schimb, țările în curs de dezvol
tare au înregistrat In 1985 pierderi 
de peste 28 miliarde de dolari in 
schimburile lor comerciale.

O deosebită îngrijorare o provoacă 
practica unor țări dezvoltate de a 
recurge la măsuri economice, inclu-

siv de natură comercială, cu carac
ter coercitiv împotriva unor țări in 
curs de dezvoltare. După cum a 
subliniat reprezentantul tării noas
tre, România se pronunță ferm pen
tru înlăturarea din viata internațio
nală a unor asemenea practici dis
criminatorii și profund dăunătoare.

Ca și celelalte tari în curs de dez
voltare, membre ale „Grupului celor 
77“, România consideră necesară a- 
doptarea fără întîrziere a unor mă
suri pentru reglementarea situației 
existente în comerțul mondial — a 
continuat vorbitorul. Este vorba. în 
primul rind, de eliminarea politicilor 
protectioniste și a măsurilor restric
tive din calea comerțului internațio
nal, facilitatea accesului produselor 
țărilor în curs de dezvoltare pe pie
țele statelor dezvoltate, prin redu
cerea tarifelor vamale, a altor ob
stacole netarifare, prin stabilizarea, 
la niveluri echitabile, a preturilor 
produselor primare si stabilirea unui 
raport just între preturile acestora 
și cele ale produselor industriale. Se 
impune, de asemenea, adoptarea de 
măsuri pentru facilitarea unui 
transfer substanțial de tehnologii 
moderne către țările In curs de dez
voltare.

Arătind că tara noastră aoordă o 
deosebită importantă noii runde de 
negocieri comerciale multilaterale', 
hotărită Ia reuniunea ministerială 
de la Punta del Este a G.A.T.T., 
vorbitorul a exprimat convingerea 
României că statele participante vor 
găsi soluții concrete, echitabile și 
viabile, pentru reglementarea actua
lei situații din comerțul mondial.

BEIJING

Convorbiri chino-islandeze
BEIJING 29 (Agerpres). — Poporul 

chinez, alături de popoarele lumii, 
dorește pacea, dezvoltarea, a arătat 
președintele R.P. Chineze, Li Xian- 
nian, la o întîlnire cu primul mi
nistru al Islandei. Steingrimur Her- 
mannsson. Președintele Li Xiannian 
a relevat că este dorința sinceră, a 
guvernului și poporului chinez ca 
S.U.A. și U.R.S.S. să poată ajunge 
la o - serie de rezultate prin nego
cieri serioase. La rîndul său, primul 
ministru islandez a arătat că în 
rîndul popoarelor diferitelor țări 
cresc dorința de pace și opoziția 
față de cursa înarmărilor nucleare.

Interlocutorii și-au exprimat sa
tisfacția față de dezvoltarea relați
ilor dintre cele două țări.

Puternice 
demonstrații 

de protest la Seul
SEUL 29 (Agerpres). — Puternice 

demonstrații antiguvernamentale au 
avut loc la Seul, pentru a doua zi 
consecutiv. în semn de protest față 
de represiunile forțelor de poliție 
împotriva populației care a manifes
tat marți pe străzile orașului, pes
te 2 000 de studenți de la Univer
sitatea Konkuk au ocupat miercuri 
clădirea instituției lor de învăță- 
mînt. cerind eliberarea tuturor ce
lor arestați pentru convingerile po
litice opuse dictaturii, retragerea ar
melor nucleare și a trupelor ame
ricane de pe teritoriul Coreei de Sud 
— relatează agenția United Press In
ternational. Politia a intervenit uti- 
lizînd bombe cu gaze lacrimogene. 
S-au produs ciocniri violente, sol
date cu răniți. Numeroși student! au 
fost arestați, dar situația rămine in 
continuare încordată în campusurile 
universitare si în orașele mai mari, 
unde domnește o profundă nemulțu
mire fată de regimul antipopular 
sud-coreean si fată de sprijinitorii 
lui externi.

ORIENTUL MIJLOCIU

MAPUTO

Reuniunea conducătorilor statelor 
africane din „prima linie"

MAPUTO 29 (Agerpres). — 
Miercuri, la .Maputo, a avut loc o 
reuniune a conducătorilor din oele 
șase state africane din ..prima linie" 
— Angola, Botswana, Zambia, Zim
babwe, Tanzania, Mozambic — con
sacrată trecerii în revistă a situației 
din sudul continentului, a mijloace
lor susceptibile să ajute la consoli
darea forțelor care acționează în 
vederea eliminării apartheidului și ia 
combaterea elementelor contrarevo
luționare sprijinite de regimul rasist 
de la Pretoria. A luat parte, de ase
menea,. șeful statului R.P. Congo. De
nis Sassou-Nguesso, președintele în 
exercițiu al Organizației Unității A- 
fricane.

într-un comunicat citat de agenția 
U.P.I. se relevă că participantii au 
adresat comunității internaționale 
chemarea de a institui sancțiuni eco

nomice cuprinzătoare și obligatori! 
împotriva R.S.A. și au cerut țărilor 
occidentale să înceteze sprijinul pen
tru grupările contrarevoluționare.

★
ROMA 29 (Agerpres). — La Roma 

au avut loc convorbiri între o delega
ție formată din miniștrii de externe 
din opt state nealiniate și ministrul 
de externe italian, Giulio Andreotti. 
Delegația a subliniat necesitatea ca 
țările vest-europene să aplice sanc
țiuni economice obligatorii împotri
va R.S.A. — cele mai eficace mijloa
ce pașnice de a se pune capăt sis
temului de apartheid din această 
țară.1

Roma este prima etapă a turneu
lui politic al acestei delegații, care 
va mai întreprinde vizite la Bru
xelles, Paris, Londra și Bonn, adau
gă agenția Associated Press.

Este necesară intensificarea luptei pentru 
independența Namibiei

O declarație a S.W.A.P.O.
DAR ES SALAAM 29 (Agerpres)

— Organizația Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) a dat pu
blicității la Dar es Salaam o decla
rație, în care anunță intensificarea 
luptei pentru independența Namibiei
— transmite agenția tanzaniană de 
presă Shihata. Documentul eviden
țiază necesitatea 'unirii tuturor

eforturilor regionale îndreptate îm
potriva politicii de discriminare ra
sială și apartheid promovate de re
gimul minoritar de la Pretoria șl 
cheamă toate forțele progresiste 
din lume să-și stringă rîndurile In 
lupta împotriva opresiunii și a prac
ticilor colonialiste' și neocolonialist» 
de pretutindeni.

Noi acțiuni greviste în R.S.A.
PRETORIA 29 (Agerpres). — în Re

publica Sud-Africană continuă miș
carea grevistă a minerilor de culoare 
de la principalele exploatări de aur, 
la care iau parte peste 35 000 de per
soane, relatează agențiile France 
Presse și Reuter. Patronatul a refu
zat să satisfacă revendicările mine
rilor privind îmbunătățirea condiții

lor de viață și asigurările în caz de 
accidente. într-un număr de șapte 
exploatări au avut loc ciocniri vio
lente între greviști șl poliție, așa- 
numitele forțe de securitate interve
nind și dispersind pe manifestanțl 
cu gaze lacrimogene și gloanțe de 
cauciuc, notează A.F.P. Au fost ope
rate, de asemenea, opt arestări.

\

*

*
*
*

rachetelor cu rază medie de acțiune în Europa! ț

\ Peste 20 000 de persoane, au participat la demonstrația antinucleară 
din Scoția, cerind oprirea amplasării rachetelor cu rază medie de acțiune 
in Marea Britanie și, in general, in Europa, retragerea acestor arme 

și lichidarea lor \

în favoarea soluționării pe cale 
pașnică a situației conflictuale 

din America Centrală
CIUDAD DE MEXICO 29 (Ager

pres). — în capitala Mexicului vor 
avea loc lucrările unei reuniuni a 
țărilor membre ale Grupului de la 
Contadora și Grupului de Sprijin 
consacrate continuării procesului de 
pace in America Centrală — trans
mite agenția Prensa Latina. Participă 
miniștrii adjuncți de externe din Co
lumbia, Mexic. Panama, Venezuela 
(Grupul de la Contadora), Argentina, 
Brazilia, Peru, Uruguay (Grupul de 
Sprijin).

BEIRUT 29 (Agerpres). — în 
cursul zilei de miercuri, forța liba
neză compusă din membri ai Arma
tei de eliberare populară (sunnită) 
a continuat amplasarea în noi pozi
ții, operațiune menită să dezangajeze 
milițiile organizației Amal și com
batanții palestinieni la est de orașul 
Saida, între care s-au desfășurat, în- 
cepînd de la sfîrșitul săptămînii tre
cute, lupte. Ca urmare a extinderii 
amplasării acestei forțe de dezanga
jare, nu s-au mai înregistrat schim
buri de focuri.

După cum au anunțat surse liba
neze de securitate, citate de agenția 
U.P.I., miercuri după-amiază au fost 
semnalate însă ciocniri cu rachete, 
mortiere și arme automate în zona 
taberei de refugiați palestinieni 
Bourj El Barajneh, din sudul Bei
rutului, între miliții ale organizației

Amal șl combatanții palestinieni, 
soldate cu victime.

BAGDAD 29 (Agerpres). — Rege
le Hussein al Iordaniei a întreprins o 
scurtă vizită la Bagdad, unde a avut 
convorbiri cu președintele Irakului, 
Saddam Hussein. Agenția I.N.A. re
levă că au fost discutate probleme 
privind relațiile bilaterale și situația 
pe plan arab în general. în cursul 
discuțiilor a fost abordată și proble
ma conflictului dintre Iran și Irak.

TUNIS 29 (Agerpres). — La Tunis 
se desfășoară lucrările unui seminar 
internațional privind consecințele 
conflictelor din Orientul Mijlociu 
asupra dezvoltării sociale și cultu
rale și a educării copiilor din lumea 
arabă. Sînt examinate efectele poli
ticii de ocupație în teritoriile arabe, 
precum și ale fenomenului de secetă.

BELGIA: Guvernul a primit votul de încredere
BRUXELLES 29 (Agerpres) — Gu

vernul belgian a primit votul de în
credere al Camerei Reprezentanți
lor în legătură cu criza politică 
declanșată recent, ca urmare a unor 
divergențe ivite între partenerii 
coaliției guvernamentale. După cum 
s-a anunțat la Bruxelles, 10S depu- 
tați din partea partidelor coaliției

guvernamentale au sprijinit, prin 
votul lor pozitiv, eforturile cabine
tului Martens de a găsi o cale de 
soluționare a situației conflictuale, 
iar 74 de deputați au votat împo
trivă. Anterior, cabinetul Martens 
primise și votul de încredere al Se
natului — camera superioară a par
lamentului belgian.

GENȚIILE DE PRESA 
e scurt

- - - - - - - - - - Implicații ale recesiunii economice In S.U.A. și Japonia
Costa Rica Isi reafirmă

9

politica de neutralitate 
activă

SAN JOSE 29 (Agerpres) — în- 
tr-o declarație făcută la Șan Jose, 
președintele Republicii Costa Rica, 
Oscar Arias, a reiterat hotărirea 
tării sale de a nu se permite, sub 
nici un motiv, antrenarea forțe
lor contrarevoluționare antisandi- 
niste pe teritoriul național — trans
mite agenția Prensa Latina. El a 
subliniat, în context, politica de 
neutralitate activă promovată de 
Costa Rica în problema stării con
flictuale din America Centrală.

WASHINGTON 29 (Agerpres) — 
Potrivit unui document elaborat de 
Institutul de studii economice al 
Asociației oamenilor de afaceri din 
S.U.A., perspectivele economiei 
americane nu sint de natură să pro
ducă euforie. Două treimi dintre 
șefii unor companii americane im
portante sînt de părere, că situația 
nu .se va îmbunătățiîn 'lunile care 
urmează, motivîndu-se ' pesimismul 
pe baza datelor furnizate de Mi
nisterul Comerțului, potrivit cărora 
creșterea produsului național bruta 
fost cu 25 la sută mai mică decît se 
scontase anterior. De altfel, mai 
multe institute de cercetări atrag 
atenția asupra permanentizării unor 
mari deficite ale balanței comerciale 
a S.U.A. și bugetului federal. In 
august, pasivul comercial a fost de 
172 miliarde dolari, respectiv cu 23,5

miliarde mal mare decît cel în
registrat la nivelul întregului an 
1985.

TOKIO 29 (Agerpres) — în ulti
mul an, practic, economia niponă 
s-a caracterizat prin stagnare, rele
vă .un raport al Direcției planificării 
economice dat publicității la Tokio.

Compania „Nippon Steel", cea mai 
■ mare firmă producătoare de oțel din 
lume, a anunțat că 3 000 de munci
tori vor trece la un program restrins 
de lucru cu reducerea corespunză
toare a salariilor, transmite agenția 
United Press International. Presa 
din Tokio scrie că este vorba, fără 
nici un fel de echivoc, de o conce
diere masivă ce afectează toate cele 
șapte filiale. Decizia a fost motiva
tă de reducerea exporturilor, deter
minată de creșterea valorii yenului, 
adaugă U.P.I.

Europa - continentul arsenalelor, 
dar și al forurilor de

(Urmare din pag. I)
avizate, n-au cunoscut direct șl 
tragic consecințele războaielor, ci 
pe „teren propriu", in văzul unor 
popoare atît de greu încercate cpm 
sint popoarele Europei, profund 
și nemijlocit interesate In succe
sul negocierilor. Și, continuind ana
logia, s-ar putea spune că și aici 
avantajul de gazdă depinde tocmai 
de modul și de gradul in care po
poarele înțeleg să nu rămină specta
toare pasive, martpri neutri in tribu
ne. ei să se implice intens, să susți
nă cu putere forțele al căror succes 
îl doresc, să influențeze activ și cit 
mai eficient evoluțiile de pe „teren", 
respectiv desfășurarea tratativelor.

în acest sens, s-ar putea spune că 
inițiativa României privind reduce
rea eu 5 la sută a armamentelor, e- 
fectivelor și cheltuielilor militare, 
hotărire ce urmează a fi întărită prin 
referendumul de la 23 noiembrie, se

proces ce a cunoscut mai multe eta
pe succesive — Belgrad, Hamburg, 
Montreux, La Valletta, Madrid — in 
nord și in sud, in vestul și in estul 
continentului, materializind astfel 
unul din principiile formulate încă 
la Conferința general-europeană de

negocieri
poarelor, cerințelor păcii sî secu
rității internaționale. S-a dovedit 
astfel încă o dată că nu există pro
blemă care să nu poată fi rezolvată 
la masa tratativelor, atunci cînd se 
acționează in spirit constructiv, cînd 
se dă dovadă de receptivitate fată

unor măsuri reale de dezarmare, 
pentru a se asigura reducerea sub
stanțială — într-o primă etapă cu 
25 la sută, urmînd ca pihă în anul 
2000 să se ajungă la 50 la sută — 
a armamentelor conventionale, pen
tru realizarea unui acord pri
vind oprirea amplasării de noi 
rachete nucleare cu rază me
die de acțiune, retragerea celor 
existente și lichidarea tuturor arme
lor nucleare din Europa, pentru eli
minarea definitivă a armelor nu
cleare din întreaga lume.

Iată, de mai bine de un deceniu se 
desfășoară la VIENA negocierile în 
problema forțelor armate și arma-

„Atît din punct de vedere militar, cit și din punct de vedere 
politic, economic, tehnico-științific, cultural, Europa continuă să re
prezinte un factor important în contextul dezvoltării vieții mondia
le. Se poate afirma că nu există în lume o altă forță care să poată 
contribui mai mult decît Europa la soluționarea probleme
lor mondiale”.

NICOLAE CEAUȘESCU

înscrie ca un exemplu concret, mo
bilizator de acțiune in direcția dezar
mării. Fără îndoială că dacă glasul 
celorlalte popoare din Europa și din 
lume ar determina măsuri similare 
de reducere a înarmărilor, acestea ar 
fi de natură să aibă profunde inriu- 
riri pozitive asupra climatului mon
dial. ar contribui la afirmarea unui 
curs nou, de dezarmare și pace, de 
largă înțelegere și colaborare.

Primatul tratativelor. Euro_ 
pa este astfel gazda a numeroase 
foruri de negocieri. Să reamintim 
mai întîi GENEVA, sediul european 
al Organizației Națiunilor Unite, 
unde de mulți ani au loc sesiunile 
Conferinței pentru dezarmare. A ur
mat HELSINKI, locul de desfășura
re al istoricei Conferințe general- 
europene, punctul de pornire al unui 
amplu proces menit să contribuie la 
edificarea unei securități trainice pe 
continent, care să ofere tuturor po
poarelor garanția unei dezvoltări li
bere, la adăpost de orice act de forță 
sau amenințare cu forța, unei rod
nice colaborări in interesul fiecărei 
națiuni și al progresului general. Un

România privind rotația locului de 
desfășurare al reuniunilor, in ideea 
unei largi cuprinderi continentale, a 
sensibilizării și mobilizării tuturor 
popoarelor europene, pentru a deter
mina edificarea unei securități trai
nice pe continent.

în suita acestor reuniuni destina
te să asigure dezvoltarea procesu
lui inițiat in urmă cu mai bine de 
un deceniu la Helsinki s-a inscris 
și Conferința de la STOCKHOLM 
pentru măsuri de încredere și secu
ritate si pentru dezarmare în Eu
ropa. încheiată recent, după cum se 
știe, cu adoptarea unui ansamblu de 
măsuri de natură să reducă riscul 
unei conflagrații militare în Europa 
și să deschidă perspective spre tre
cerea la dezarmare. Rezultatele po
zitive cu care s-a încheiat Conferin
ța de la Stockholm constituie o nouă 
si elocventă confirmare a adevăru
lui evidențiat în repetate rînduri de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. si anu
me că numai calea tratativelor, ori- 
cit ar fi ele de complexe si înde
lungate. este singura ce poate con
duce la acorduri general-acceptabile, 
singura ce corespunde intereselor po-

de punctele de vedere șl pozițiile 
tuturor statelor, cind se manifestă 
răspunderea cuvenită fată de inte
resele supreme ale păcii. „Secretul" 
succesului de la Stockholm l-a con
stituit tocmai înțelegerea faptului că 
nici o parte nu poate — și nici nu 
trebuie să incerce — să-și impună 
supremația, să se limiteze la pro
priile poziții sau interese unilatera
le. singura cale fertilă fiind recu
noașterea necesității de a se merge 
reciproc în intimpinare. de a se 
parcurge — și de o parte, și de alta — 
o porțiune de drum.

O rază de lumină pe ce
rul european — astfel * aPreclat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu rezul
tatele Conferinței de la Stockholm. 
O rază de lumină ce va trebui să 
răzbată si în sălile celorlalte foruri 
de negocieri. în acest sens, secre
tarul general al partidului nostru 
exprima. în cuvîntările recente, spe
ranța că spiritul de la Stockholm se 
va Impune în ansamblul climatului 
european, favorizînd desfășurarea 
tratativelor în vederea adoptării

mentelor In Europa centrală — ne
gocieri pînă acum sterile datorită 
unor cramponări pe poziții rigide 
într-un labirint de condiționări ar
tificiale sau, ca să folosim un eufe
mism. unui „entuziasm redus" de a 
se veni în întîmpinarea celeilalte 
părți. Tocmai de aceea președintele 
României arăta că. preluînd expe
riența pozitivă a tratativelor de la 
Stockholm, negocierile de la Viena 
trebuie să se încheie cit mai repe
de. pină la sfîrșitul acestui an, cu 
rezultate pozitive.

Peste numai cîteva zile, tot la 
VIENA va începe o nouă conferință 
pentru securitate și cooperare in Eu
ropa, eveniment ce concentrează 
atenția și interesul opiniei publice 
nu numai de pe continentul nostru, 
ci din întreaga lume. Prilej de tre
cere în revistă a rezultatelor In 
transpunerea în fapt a angajamen
telor și prevederilor înscrise în Ac
tul final al Conferinței general-euro- 
pene de la Helsinki, din 1975. re
uniunea din capitala Austriei este 
chemată totodată să marcheze noi 
pași în direcția dezvoltării colabo
rării între statele participante. în

direcția întăririi securității, a dezar
mării.

Vocația de pace — proba
tă prin fapte I Privirile opiniei 
publice mondiale sint azi. mai mult 
ca oricînd, îndreptate spre Europa, 
cu nădejdi sporite în vocația uma
nistă a popoarelor continentului nos
tru, în capacitatea lor de a impune 
trecerea la măsuri concrete, efective 
de dezarmare. Este incontestabil că, 
așa cum sublinia președintele 
Nicolae Ceaușescu. nu există în lu
me o altă forță in afara Europei care 
să poată contribui în mod hotăritor 
la soluționarea problemelor ce pre
ocupă popoarele de pretutindeni. Or, 
pe, măsura acestui rol uriaș, uriașă 
este și răspunderea ce-i revine Eu
ropei în viața internațională. în 
asigurarea dreptului suprem al tu
turor popoarelor la viață, la pace.

Momentul actual este momentul 
faptelor, al acțiunilor concrete. A- 
cesta este sensul apelului solemn 
adresat din nou de președintele 
României, de la tribuna Marii A- 
dunări Naționale, statelor și po
poarelor Europei de a-și asuma răs
punderea ce le revine și de a acțio
na cu eforturi unite pentru dezar
mare, pentru asigurarea păcii pe 
continent și pe plan mondial. Pen
tru că. așa cum demonstrează expe
riența. pacea, dezarmarea nu pot fi 
decit opera comună a tuturor state
lor și popoarelor. Iar Europa are în 
prezent nu numai îndatorirea, ci Ș> 
ample posibilități de a-și spune cu- 
vîntul. de a determina o cotitură ra
dicală în direcția înlăturării mari
lor pericole ce întunecă orizontul 
vieții internaționale în acest sfirșit 
de mileniu, tocmai prin înțelegerea 
mai profundă a faptului că rolul 
de gazdă a numeroase foruri de ne
gocieri in problemele dezarmării 
creează condiții și impune o creș
tere hotărită a rolului și activității 
popoarelor continentului în favoarea 
dezarmării și păcii. Și este convin
gerea României, a poporului român 
că, acționînd unite, popoarele conti
nentului pot influenta și pot deter
mina ca voința și aspirațiile lor 
să-și găsească un ecou fidel în să
lile de negocieri, impunind adop
tarea de măsuri care să le garan
teze o dezvoltare liberă și indepen
dentă, într-o Europă eliberată de 
spectrul distrugerii, o Europă a pă
cii și colaborării.

Dumitru TINTJ

CONVORBIRI. Miercuri au avut
• Ioc convorbiri între Janos Kadar, 

secretar general al P.M.S.U., și

I Gerardo Iglesias, secretar general 
al P.C. din Spania, aflat in Unga
ria, la invitația C.C. al P.M.S.U.,

I anunță agenția M.T.I. A avut loc
I un schimb de opinii cu privire la 

relațiile dintre cele două partide,
. precum și Ia probleme ale vieții 

internaționale și ale mișcării comu-
I niște și muncitorești.
| LA MOSCOVA s-a semnat un
I aide-memoire privind schimbul de 

informații asupra noilor invenții 
Iși patente, a proceselor tehnologice 

de export între U.R.S.S. și R.P. 
Chineză. Documentul prevede și 
schimbul reciproc de informații a- 

I supra activității întreprinderilor 
mixte, informează agenția T.A.S.S.

■ LA GENEVA a avut loc miercuri 
ședința grupului care se ocupă cu

■ problema armamentelor strategice 
in cadrul negocierilor sovieto-ame- 
ricane privind armamentele nu-

I cleare și cosmice, relatează agen
ția T.A.S.S.

SIMPOZION. La Sofia s-au des
fășurat lucrările simpozionului in
ternațional cu tema „Zone libere 

I de arme nucleare în Europa". Re- 
I prezentanți din 23 de țări europe

ne și S.U.A. au sprijinit ideea creă- 
Irii unor zone libere de arme nu

cleare în diferite regiuni ale Eu
ropei și au adoptat o declarație 

Iprin care cheamă guvernele diferi
telor țări să-și intensifice efortu
rile în vederea înființării unor ase
menea zone.

| CONFERINȚA. La Moscova a 
avut Ioc o conferință pentru pace 

Ia medicilor sovietici, anunță agen
ția T.A.S.S. într-o scrisoare adre
sată de participant! secretarului 
general al O.N.U., Javier Perez de

I Cuellar, este subliniată necesitatea 
I de a se acționa cu hotărire, de a 

fi întreprinse noi eforturi pentru

I eliminarea pericolului unei catas
trofe nucleare, care ar avea conse
cințe incalculabile pentru omenire.

I HOTARlRE. Comitetul Central al 
I Partidului Progresului și Socialis

mului din Maroc a hotărît ca cel 
Ide-al patrulea congres national al 

partidului să aibă loc în primă
vara anului viitor.

I ACORD. Papua — Noua Guinee 
' Si Indonezia au semnat un acord 

care prevede soluționarea dispu- 
Itelor posibile dintre ele pe căi 

pașnice — informează din Can
berra agențiile internaționale de

I presă. Pe baza documentului res
pectiv. cele două țări se asigură 
reciproc să nu se amenințe sau să 
nu folosească forța una împotriva 

f celeilalte. Acordul a fost apreciat 
I de oficialitățile din cele două țări 

ca reprezentind o remarcabilă spo-
| rire a gradului de cooperare bi

laterală.
COOPERARE. La Guadalajara, 

în Mexic, au fost inaugurate lu- 
I crările unei mese rotunde pe tema 

cooperării regionale in domeniul 
I mijloacelor de informare în masă.

Participă delegații din 18 țări lati— 
no-americane și caraibiene. Vorbi- 

Itorii au criticat politica de presă a 
concernelor transnaționale în ma
terie. subliniind necesitatea creș
terii rolului și importanței mijloa- 

I celor de informare în masă patro
nate de stat în America Latină și 
zona caraibiană.

INAUGURARE. în capitala sta
tului Togo a fost inaugurat Cen

trul regional african al Națiunilor I 
Unite pentru pace și dezarmare. | 
Au participat oficialități de la 
Lome, reprezentanți ai Organizației i 
Unității Africane, precum și al 
O.N.U. Crearea acestui centru in- I 
tervine ca urmare a unei rezoluții 
adoptate la Addis Abeba de șefii I 
de stat și de guvern africană |

VETO. Statele Unite au recurs la , 
dreptul de veto in Consiliul de I 
Securitate pentru a bloca adoptarea ' 
unei rezoluții prin care se cerea 
guvernului american să respecte I 
decizia Curții Internaționale da | 
Justiție privind încetarea ajutoru
lui acordat grupărilor contrarevolu- ■ 
ționare antisandiniste. Srau abți
nut de la vot Marea Britanie si 
Franța, membre permanente ale 
consiliului, și Thailanda, membru I 
nepermanent. Proiectul de rezolu- I 
ție fusese prezentat de un grup de 
state nealiniate. i

COMUNICAT. Guvernul hondu- 
rian iși va menține relațiile diplo
matice cu Nicaragua, in pofida I 
tensiunii existente în' prezent în- I 
tre cele două țări — se spune in
tr-un comunicat oficial dat publi- I 
citătii la Tegucigalpa. Documentul | 
menționează că Ministerul Relații
lor Externe al Hondurasului a pre- . 
cizâț că versiunile privind ruperea I 
relațiilor diplomatice honduriano- ' 
nicaraguane sint „false". •

CONFERINȚA. Participantii la | 
lucrările celei de-a 25-a Conferințe 
Internaționale a Crucii Roșii au a- • 
doptat noul statut al acestei orga- I 
nizații. Potrivit noului statut, citat • 
de agenția France Presse, organi
zația se va numi pe viitor „Mișca- | 
rea Internațională a Crucii Roșii și I 
Semilunii Roșii".

PRECIZARE. Răspunzînd uneî [ 
interpelări in Parlament, primul * 
ministru al Marii Britanii, Marga
ret Thatcher, a precizat că guver- I 
nul său susține proiectul de reali- I 
zare a unui tunel sub Canalul Mi- 
necii, dar că nu va participa din I 
punct de vedere financiar. Investi- I 
țiile britanice ii privesc numai pe 
deținătorii de capital din țară, a . 
precizat premierul britanic. Decla- I 
rația șurvine în ajunul începerii I 
subscripțiilor diferitelor companii 
particulare la realizarea acestui I 
proiect, precizează agenția Reuter. |

INDICATORII ECONOMICI al . 
țărilor latino-americane nu s-au I 
ameliorat aproape deloc în ultimii • 
opt ani și nu se întrevăd schim
bări substanțiale in bine nici pen- | 
tru perioada care urmează, se ara- | 
tă într-un ranort al Comisiei eco
nomice a O.N.U. pentru America ■ 
Latină și regiunea Caraibilor, dat I 
publicității in capitala Venezuelei. ' 
Documentul relevă că datoria ex
ternă a țărilor din regiune se ci- 1 
frează la 385 miliarde dolari și I 
continuă să crească.

„GIOTTO" A INTRAT ÎN „HI- | 
BERNARE". După succesul înre
gistrat în primăvara acestui an . 
cînd a transmis pe Terra peste 2 000 ] 
de fotografii ale cometei Halley, I 
sonda spațială vest-europeană 
..Giotto" a intrat In „hibernare". I 
Specialiștii de la sol au oprit toa- | 
te sistemele sondei. .,Giotto" ur
mează să fie reactivată la începu- i 
tul anilor ’90 pentru a fi prezen- I 
tă la o a doua întîlnire cu o co
metă. Atunci sonda spațială se va < 
afla la aproximativ 20 000 km de I 
Pămînt. Ea va fi repusă în func
țiune de la statia vest-jțermană 
Darmstadt.
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