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Un principiu de bază al noului mecanism economico-financiar,
I

al autoconducerii unităților administrativ-teritoriale;

AUTOFINANȚAREA TUTUROR LOCALITĂȚILOR
în cuvîntarea la Congresul al IIIlea al oamenilor muncii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat nece
sitatea aplicării cu mai multă fermi
tate a mecanismului economicofinanciar, a autoconducerii și autogospodăririi in toate domeniile de ac
tivitate, ca factor de importanță
deosebită pentru dezvoltarea mai
puternică a economiei naționale,
pentru creșterea mai susținută a
avuției societății și ridicarea, pe această bază, a nivelului de trai al
poporului. Cerința formulată de
secretarul general al partidului
privește. !n egală măsură, unită
țile economice din industrie, agricultură. transporturi, construcții,
din celelalte sectoare economico-sociale, cit și unitățile administrativteritoriale : comune, orașe, munici
pii, județe.
în acest cadru, problemele autofi
nanțării unităților administrativ-te
ritoriale capătă noi dimensiuni, in
condițiile in care 1986 este primul an
cind s-a trecut la generalizarea prin
cipiului autofinanțării in profil teri
torial (prin intrarea în vigoare, de la
1 ianuarie a.c., a Legii privind autoconducerea, autogestiunea ețonomicofinanciară și autofinanțarea unităților
administrativ-teritoriale). In apre
cierea importantei aplicării noului
mecanism economico-financiar, in ac
tivitatea consiliilor populare trebuie
pornit de la faptul că autofinanțarea

constituie instrumentul practic, prin
care autoconducerea se materializea
ză pe plan economico-financiar. De
altfel, in activitatea curentă autofi
nanțarea este modalitatea' concretă
prin care locuitorii orașelor și sate
lor își pot manifesta spiritul gospo
dăresc, participarea directă la Înflo
rirea așezărilor în care trăiesc si
muncesc, în condițiile în care fiecare
localitate trebuie să-și echilibreze cu
forțe proprii bugetele de venituri și
cheltuieli.
Desigur, echilibrarea cheltuielilor
cu veniturile constituie doar expre
sia financiară, contabilă a principiu
lui autofinanțării, esența sa constind
în faptul că prin autofinanțare se dă
expresie concretă uneia din realită
țile fundamentale ale democrației
noastre sbcialiste, anume că poporul,
conducindu-se pe sine însuși. își
soluționează problemele prin forte
proprii — realitate valabilă atît la
nivel național, cit șl in fiecare celu
lă a societății.
Autofinanțarea In profil teritorial
trebuie înțeleasă Insă nu in sens în
gust. de limitare a preocupărilor la
satisfacerea intereselor locale. Așa
cum se prevede in lege, fiecare uni
tate administrativ-teritorială are da
toria ca. pe lingă .acoperirea proprii
lor cheltuieli, să‘contribuie din ex
cedentul bugetar Ia asigurarea mij
loacelor financiare necesare dezvol
tării generale, progresului întregii

societăți. în acest fel. contribuția la
fondul general de dezvoltare a țării,
pentru acumulare și reproducție
lărgită, concretizează împletirea ar
monioasă a intereselor locale si
imediate cu cele generale și de pers
pectivă.
Primul an al treoerl! la autofinan
țarea tuturor unităților administra
tiv-teritoriale a conturat încă
de
pe acum — chiar dacă bilanțurile
sint doar parțiale,.— o serie de reu
șite oerte, care demonstrează viabi
litatea măsurilor adoptate, marile
resurse existente In acest domeniu.
Totodată, viata, activitatea practică
eu scos in evidentă și o -serie de neîmpliniri, de răminerl tn urmă, fiind
de datoria consiliilor populare să
militeze pentru Înlăturarea lor grab
nică, pentru instaurarea unul cli
mat de ordine șl disciplină, care să
asigure valorificarea tuturor rezer
velor încă nepuse pa deplin In' va
loare.
Ca o primă reușită, este de reținut
că. încă de la sfîrșitul semestrului I
a.c.. aproape toate unitățile admi
nistrativ-teritoriale (2 980 din totalul
de 2 989) au reușit nu numai să-și
echilibreze bugetele de venituri si
cheltuieli, dar să obțină el excedente
financiare, care tn iudete precum
Dolj, Gorj. Iași. Teleorman. Timiș,
Tulcea și Vîlcea au fost de peste 4
ori mai mari decît nivelul planificat.

O reușită la fel de importantă o
constituie și faptul că pe ansamblul
unităților
administrativ-teritoriale
s-a obținut depășirea cu peste 1.2
miliarde Ici a planului de venituri, in
condițiile reducerii nivelului cheltu
ielilor planificate cu aproape 900
milioane lei. Aceste rezultate au la
bază dezvoltarea economiei locale, a
micii industrii, a prestărilor de ser
vicii. a activităților social-culturale.
a tuturor celorlalte activități aducă
toare de venituri. Totodată, exceden
tele financiare sint rezultatul creș
terii răspunderi! consiliilor populare
lr. folosirea chibzuită a mijloacelor
materiale și bănești de care dispun,
pentru eliminarea cheltuielilor inuti
le. ineficiente, in vederea așezării
Întregii activități din teritoriu p«
criterii de rentabilitate.
Experiența arată că pretutindeni
unde s-a înțeles legătura indisolubi
lă dintre autofinanțare șl dezvoltare
s-au găsit și soluțiile eficiente de
punere in valoare a resurselor loca
le. Din păcate Insă mal sint unii or
ganizatori da producția locală care
continuă să solicite totul de la cen
tru. de la bugetul de stat, fără să
facă eforturile necesara pentru de
pistarea resurselor pe plan local.
„De la centru", adică din bugetele
ai tor județe, ale altor localități î
(Continuare In pag. a 11-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tate, de progres și prosperitate pen
tar general ai Partidului Comunist
tru poporul rdmân, din partea tova
Român, președintele Republicii So
rășului Jambin Batmunh, secretar
cialiste România, a primit, joi, pe
general al C.C. al Partidului Popular
Revoluționar Mongol, președintele
tovarășul Dumaaghiin Sodnom. mem
Prezidiului Marelui Hural Popular
bru al Biroului Politic al C.C. al
al R.P. Mongole.
Partidului Popular Revoluționar Mon
gol, președintele Consiliului de Mi
Mulțumind,
tovarășul
niștri al R. P. Mongole, care a efec
Nicolae Ceaușescu a rugat să
tuat o vizită de lucru in țara noastră.
se transmită tovarășului Jambîn
La primire a luat parte tovarășul
Batmunh salutul său călduros, iar
Constantin Dăscălescu. membru al
poporului mongol prieten cele mal
Comitetului Politic Executiv al C.C.
bune urări de progres și bunăstare,
ai P.C.R., prim-ministru al Guver
în cadrul Întrevederii, desfășurate
nului Republicii Socialiste România.
Au participat, de asemenea. Ludovic
Intr-o atmosferă caldă, tovărășească,
Fazekas, viceprtm-ministru al gu
au fost puse In evidență relațiile de
vernului, președintele părții țârii
prietenie șl colaborare existente
noastre tn Comisia InterguvernaIntre partidele, țările și popoarele
mentalâ româno-mongolă de colabo
noastre, care se dezvoltă continuu,
rare economică și tehnico-științifică,
pe plan politic, economic, tehnicoși Cloinorln Suren, vicepreședinte al , științific și In alte domenii de activi
Consiliului de Miniștri al R.P. Mon
tate, In spiritul înțelegerilor conve
gole, președintele părții țării sale In
nite Ia cel mai Înalt nivel. A fost
Comisia lnterguvernamentală.
exprimată dorința comună de a se
Președintele Consiliului de Mi
acționa și tn viitor pentru intensifi
niștri al R.P. Mongole a transmis
carea colaborării economice și tehtovarășului Nicolae Ceaușescu un
nico-științifice reciproc avantajoase
cordial salut, Împreună cu urări de
dintre România și Mongolia, pentru
sănătate șl succes in tntreaga activi
diversificarea schimburilor comercia

le. printr-o cît mai eficientă valori
ficare a posibilităților și resurselor
de care dispun economiile celor două
țări.
A avut loc, de asemenea, un schimb
de păreri în probleme actuale ale
vieții politice mondiale. în acest
cadru, s-a subliniat necesitatea de a
se face totul pentru oprirea cursei
înarmărilor și trecerea la măsuri con
crete, reale de dezarmare. îndeosebi
de dezarmare nucleară, pentru apă
rarea dreptului popoarelor la viață
liberă și demnă, la pace.
A fost relevată însemnătatea În
tăririi colaborării dintre partidele
comuniste și muncitorești, dintre
toate forțele progresiste de pretutin
deni, a mobilizării opiniei publice
mondiale în lupta pentru oprirea
cursului periculos al evenimentelor
spre confruntare și război, pentru
crearea unui climat de destindere,
încredere, înțelegere și largă colabo
rare tntre toate națiunile lumii.
La primire au fost prezenți amba
sadorul României la Ulan Bator,
Nicolae Hurbean, și ambasadorul
R. P. Mongole la București, Togoociln
Ghenden.

— realizată ritmic, integral, de bună calitate I
CE RELEVA
O ANALIZA

ÎN ÎNTREPRINDERI

PRODUCĂTOARE

DE ȚEVI

Mai multă atenție ritmicității
aprovizionării cu semifabricate
— întrucit țevile sînt produse de
prelucrare metalurgică avansată,
care valorifică superior metalul, fa
bricația lor reprezintă un sector de
mare eficiență atit pentru indus
tria metalurgică, cît și pentru eco
nomia națională — ne spune ingi
nerul Petru Zimbran, directorul ge
neral al Centralei industriale de pre
lucrări metalurgice. în prezent, in
procesul dezvoltării în ritm susținut
a economiei naționale; țevile de di
ferite sortimente, mărci si tipodimensiuni sint necesare în toate ra
murile industriale : de la activitatea
de investiții la cea de producție și
pînă la cea de întreținere și repa
rații. Totodată, acest produs este
intens cerut la export. Ca atare,
se solicită cantități sporite de țevi
atît pentru beneficiarii interni, cît șl
pentru partenerii externi. în plus,
centrul de greutate in producția de
țevi s-a deplasat către sortotipodimensiunile din oțeluri aliate, care
necesită rezolvarea unor probleme
tehnologice deosebite de prelucrare,
dar și asigurarea unor semifabri
cate de foarte bună calitate.
— Care este stadiul realizării pla
nului la producția fizică de țevi pe
ansamblul centralei ?
— De la începutul anului și pînă
tn prezent, la nivelul centralei pla
nul nu a fost realizat, cele mai mari
rămîneri în urmă inregistrîndu-se la
țevile pentru extracția petrolului.

burlane de forai, burlane aliate șl
prăjini aliate. Practic, unitățile cen
tralei noastre au mari rămîneri în
urmă la unele sortimente de țevi.
— Care sînt cauzele acestor mari
restanțe ?
— Producția de țevi este o pro
ducție de serie mare. Pentru buna
desfășurare a activității sint nece-

Scinteii

Sondajul
în actualitatea
economică

sare lunar cantități însemnate da
semifabricate (brame. tagle). mii de
tone de benzi de tablă laminată la
cald sau la rece, de lubrifianți ș.a.
Or. neprimirea ritmică și integrală a
acestor semifabricate de Ia diferite
unități siderurgice a făcut ca res
tanțele la producția fizică înregistra
te de unitățile centralei noastre să
crească de la o lună la alta. Aș dori
să precizez că, analizînd stadiul rea
lizării planului la producția de țevi,
modul în care se desfășoară aprovi
zionarea unităților de profil, condu
cerile Ministerului Industriei Meta
lurgice, cit și a centralei au sta
bilit ca In cadrul combinatelor side
rurgice să se execute cu prioritate
acele sortimente — tagle. brame.

I

Șăulia de Cîmpie este, de
citva timp, un nume de re
zonanță în agricultura ju
dețului Mureș și nu numai
acolo. Fusese, pină în urmă
cu 14—15 ani, un nume oa
recare. un sat și o coope
rativă oarecare, ca atitea si
atîtea altele cite sint răspindite pe dealurile și văile
dintre Tirgu Mureș. Turda
și Cluj-Napoca. Renumele
și l-a dobindit repede, doar
în cițiva ani. prin producții
agricole care au stîrnit mi
rare, întrucit erau cu mult
mai ridicate decît se știa că
se pot obține pe aceste păminturi. Totul a pornit de
la o schimbare de optică
asupra modalității de a
conduce destinele coopera
tivei și asupra felului in
care se cere muncit pămîntul. Rindurile de față insă
nu se vor referi la Șăulia
de Cîmpie. Ce s-a petrecut
acolo am mai scris într-un
reportaj publicat pe la în
ceputul acestui ap. Vom a‘minti acum doar principa
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Prin balanțele materiale Întocmite încă de la începutul anului s-au
stabilit cu exactitate atît resursele materiale disponibile, cit și destina
ția precisă a fiecărui produs executat. Apare limpede deci importanța
covirșitoare a realizării ritmice, zi de zi. a planului la producția fizică,
sarcină subliniată din nou de secretarul general al partidului in cuvîn
tarea rostită la recenta plenară a C.C. al P.C.R. Așa cum preciza to
varășul Nicolae Ceaușescu, trebuie să se acționeze cu toată hotărîrea
in vederea lichidării in întregime a răminerilor in urmă și realizării in
cele mai bune condiții a planului la toți indicatorii, a sarcinilor stabilite
pentru acest an.
în ultima perioadă, ziarul nostru a publicat o serie de articole refe
ritoare la stadiul îndeplinirii planului la producția fizică în unele ramuri
industriale care au o contribuție hotăritoare la realizarea programelor
prioritare din domeniile energeticii, mineritului, chimiei și petrochimiei,
extracției de țiței. Numeroși specialiști, maiștri și muncitori din aceste
sectoare de activitate au arătat că întîmpină mari dificultăți în reali
zarea ritmică și la termen a unor utilaje și instalații din cauza lipsei
țevilor. Industria noastră de profil dispune de suficiente capacități de
producție pentru a îndeplini integral planul la producția de țevi. De ce.
totuși, se înregistrează restanțe foarte mari la producția de țevi ? Ce mă
suri se întreprind pentru recuperarea acestor rămîneri în urmă ? Care
sint greutățile cu care se confruntă unitățile economice de profil 1
Iată întrebările la care am căutat răspuns în investigațiile Întreprinse In
cadrul Centralei industriale de prelucrări metalurgice București și In clteva intreprlnderi producătoare de țevi din Capitală, Roman șl Zimnicea.

lele acțiuni care au făcut
ca acest pămînt să devină
mult mai rodnic decît se
credea că poate fi : mai întii o nouă organizare a

benzi laminate — ce condiționează
fabricația țevilor de care economia
națională are acum nevoie strin
gentă. Totodată, trebuie să recu
noaștem deschis că și in activitatea
unităților din subordine s-au făcut
simțite o serie de neajunsuri de or
din intern. Am In vedere unele aba
teri de la disciplina de producție,
faptul că unele utilaje și instalații
de bază nu au fost totdeauna repa
rate la timp, ceea ce a condus la
scăderea duratei lor de funcționare,
implicit a randamentelor.
— Pînă la sfîrșitul acestui an au
rămas mai puțin de două luni. Ce
măsuri aveți in vedere să lnițiați
pentru recuperarea restantelor la
unele sortimente de țevi intens so
licitate de economie ?
— întrucit
*
ne confruntăm cu si
tuația la care m-am referit in apro
vizionarea tehnico-materială. consi
liul oamenilor muncii la nivelul cen
tralei. conducerile întreprinderilor
au stabilit o serie de programe pen
tru respectarea strictă a tehnolo
giilor de fabricație. îmbunătățirea ca
lității produselor și reducerea consu
mului de metal, astfel incit pină la
sfîrșitul acestui an să recuperăm tn
mare măsură rămînerile în urmă
la sortimentele destinate Înfăptuirii
programelor prioritare ale economiei.
In acest sens, producția de țevi pen
tru industria energetică și industria
petrolului este urmărită zilnic, con
form unor noi grafice, zicem noi rea
list fondate, așa incit atît producția,

(Continuare in pag. a III-a)

A construi concret viitorul
REPORTAJ DE PACE LA ÎNTREPRINDEREA ANTREPRIZĂ
DE CONSTRUCȚII MONTAJ DIN RÎMNICU VÎLCEA
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In cadrul întreprinderii de panouri
electropneumatice din Bacău se fi
nalizează un nou lot de echipamente
electrice de comandă, destinate In
dustriei constructoare de mașinlunelte

• reportaje • însemnări •

gricole la acea dată (densi
tăți mari Ia semănat, ară
turi făcute la adincime. lu
crări corecte la întreține
rea culturilor, recoltatul fă-

mlnțelor etc.) Cînd. tn lat
na trecută, am discutat cu
președintele
cooperativei.
Eroul Muncii Socialsite
Gheorghe Duma, l-am in-

Recoltele mari stîmesc
ambiții mari
însemnări din două cooperative agricole
de producție din Cîmpia Sărmașulul
muncii In care principala
regulă era disciplina. Apoi
o masivă acțiune de ferțilizare cu îngrășăminte natu
rale pe toată suprafața. S-a
aplicat Întocmai tot ce era
mai nou în tehnologiile a-

cut la timp si In termene
cit mai scurte, redobîndirea, prin drenaje și amen
damente. a unor terepuri
sărăturate sau mlăștinoase,
alegerea cu grijă a soiuri
lor și buna pregătire a se-

trebat dacă ceea ce s-a pe
trecut la Șăulia a stirnit
sau nu ecou, a avut sau nu
vreo înriurire asupra co
operativelor din jur. Mi-a
dat atunci un răspuns eva
ziv și n-am insistat. Am

revenit eu aceeași tntrebare acum.
— în ultimii ani. unii,
cum sint cei de la Răzoareie. s-au ambiționat si ei
și, dacă o să mergeți acum
acolo, o să vedeți că fac
eforturi, sînt pe drumul cel
bun. Alții...
Așa că iată-ne la Răzoarele. Împreună cu tng.
Gheorghe Almășan. șeful
secției agrare de la comite
tul județean de partid și
care fusese cindva. imediat
după facultate, inginer agronom la Răzoarele.
— Pe vremea aceea, tmi
spune el. Șăulia și Răzoa
rele erau cam la același ni
vel. Ba. aș putea spune că
aici lucrurile mergeau ceva
mai bine. De aceea, poate,
și orgoliul rănit, un orgoliu
prost înțeles, al conducerii
cooperativei atunci cînd
șăulenii au țișnit dintr-o
dată cu rezultate care ui
meau. De aici. zic. poate.
(Continuare in pag. a IV-a)
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Parcă mai albe șl mai cochete se
profilează acum, sub ruginiul toam
nei, zveltele blocuri ale Rîmnicului Vîlcea. Zvelte șl intime ca
Însăși Inima locuitorilor acestui
municipiu puternic propulsat, o
dată cu tara, intr-o temerară ascen
siune economică și socială. Toată
această paletă de frumuseți arhi
tecturale au zămislit-o pentru ora
șul lor drag miile de lucră
tori din cadrul întreprinderii an
trepriză de construcții montaj Rimnicu Vîlcea, care, mai ales in anii
de glorioase împliniri ai „Epocii
Nicolae Ceaușescu" au pus cu dragoste și trudă la temelia blocurilor, ca și la ferestrele celor peste
30 000 apartamente cite au ctitorit
aici, tot atîtea rodnice semințe de
pace, de liniște și iubire.
Mărețe zidiri, sub semnul
vocației pașnice
— Eu zic că nici nu se poate
construi altfel — ne mărturisește
Alexandru Ștefan. Din totdea
una tot ce s-a zidit pe pămân
tul patriei noastre s-a zidit sub
semnul păcii și al dragostei de
țară. Stau mărturie ctitoriile ce
ne vin din istorie, de la Marele Mireea Voievod și chiar
mal de demult și ele exprimă perenitatea sentimentelor de
luminoase aspirații la pace și
Înțelegere. Mindri de a trăi șl de
a fi contemporani conducătoruluierou, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
ctitor de țară nouă, liberă și In
dependentă, noi, constructorii —
asemenea întregii națiuni — dăm
măsura duratei peste timp prin tot
ceea ce Înălțăm, continuînd pe un
plan superior ceea ce învățăm din
propria noastră istorie. Sinteză
strălucită a acestor aspirații și în
vățăminte, inițiativele și demersu
rile României consacrate apărării
vieții și păcii, ale celui mai auto
rizat bărbat al său, secretarul ge
neral al partidului.
tovarășul

Nicolae Ceaușescu, vin Intr-un mo
ment cînd asupra întregii planete
apasă grav pericolul distrugerii, al
holocaustului nuclear. Ascultând
cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, rostită în fața
marelui forum legislativ al tării, la
recenta sesiune a Marii Adunări
Națipnale, trăiam cu putere fiecare
frază, fiecare expresie, tocmai pen
tru că In ele regăseam propriile
mele gînduri, propriile emoții și
frămîntări. Da, trebuie să facem
totul pentru salvgardarea păcii,
pentru dezarmare și — in primul
rînd — pentru dezarmarea nuclea
ră. în acest sens, locul vorbelor, al
dialogurilor sterile, prelungite la
nesfîrșit, trebuie să-l ia faptele.
Un prim pas concret pe tărîmul
faptei l-a făcut România socialistă.
Trecerea la reducerea cu 5 la sută
a efectivelor, armamentelor și
cheltuielilor militare va desțeleni
terenuri noi in" cimpul tratativelor
internaționale,, ea va demonstra că
Încrederea tn pace, că apărarea
acesteia se asigură nu prin decla
rații de Intenții, ci numai prin
măsuri concrete, hotărlte de dezar
mare. Cu aceste gînduri aștept ziua
de 23 noiembrie cind voi exprima
• printr-un DA ferm adeziunea to
tală la întreaga politică internă șl
externă a partidului și statului
nostru.
Față de copiii noștri și ai
lumii avem aceeași datorie :
a-i feri de urgia războiului
De sus, de pe podul macara al
secției de producție industrială, coboară o femeie îmbrăcată Intr-o
salopetă de culoarea cerului. Este
Anica Totu, de aproape 15 ani
constructor tn această întreprin
dere, mai tatii betonistă, apoi, după
absolvirea unor cursuri „speciale"
cum ii place să spună, macaragistă.
— Nu e nevoie să-mi mai spu
neți, știu deja totul — ne ia Anica
prin surprindere.

— Adică T
— Știu că astăzi întreprinderea
noastră și-a îndeplinit planul la
producția-marfă industrială pe În
tregul an și că nivelul depășirilor
la activitatea de construcții-montaj
a atins și el 23 milioane lei. Mai
știu că in cartierele Rimnic Sud și
Matei Basarab au fost pregătite
pentru recepție încă 3 blocuri noi
de locuințe. După cum vedeți chiar
dacă lucrez sus pe macara, nu sînt
străină de ceea ce se petrece mai
aproape sau mai departe de locul
de munqă.
— Eu mă gîndeam Ia ceea ce
se petrece pe pămînt, în general.
la pacea planetei...
— Cunosc destule lucruri și nu-mî
este deloc indiferent ce se petrece
pe pămint. Sînt mamă a 4 copii
frumoși, cum frumoși sînt toți
copiii lumii și pentru ei avem da
toria sacră să construim o lume
mai dreaptă și mai bună, ferită
de războaie și nimicire. în acest
concert al celor .care cheamă la
rațiune, la înlăturarea pericolelor
ce planează întunecos deasupra co
piilor se aude puternic și demn
glasul României socialiste. Cind
președintele țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, rostea magis
trala cuvîntare la Marea Adunare
Națională, eram tot ca acum pe
podul macara, dar luasem cu mine
tranzistorul să aud direct, despre
noile demersuri și acțiuni lansate
de patria mea in direcția soluțio
nării gravelor probleme ce frămîntă omenirea. Un exemplu isto
ric îl dă — iată I țara noastră care,
așa după cum am dedus din ceea ce
au scris și scriu ziarele, a generat
un puternic ecou tn toate colturile
lumii. Reducerea cu 5 la sută a
potențialului nostru militar nu va
diminua cu nimic puterea noastră
de apărare, ba dimpotrivă ne
tăria sufletească și speranța
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(Continuare tn pag. a IV-a)

*

CETĂȚENI Al ROMÂNIEI SOCIALISTE!

*

OAMENI Ai MUNCII,

TINERI DE LA ORAȘE Șl

Spunînd un hotărîtși răspicat M la referent
mul din 23 noiembrie vom dovedi voința nestrămutată
* a poporului nostru de apărare a păcii, de promovare
* a unui curs nou de încredere, destindere și securitate
in viața internațională !
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PAGINA 2

Am poposit la întreprinderea mecanică Mîrșa din județul Sibiu la
puțin timp după ce la secția de
trailere și semiremorci avusese loc
o adunare generală extraordinară a
organizației de partid. La ordinea de
zi — un singur punct : buna gospo
dărire a materiilor prime si a ma
terialelor.
— De ce a fost nevoie, tovarășe
secretar Constantin Luca. de o adu
nare generală extraordinară 7
— Ca să punem urgent în dezba
tere unele manifestări de risipă, să
creăm un puternic curent de opinie
In favoarea spiritului gospodăresc.
Am socotit că orice zi pierdută ar
ti dus la pierderi de neîngăduit.
— ...Pe care le-ați stopat la timp.
— Desigur. Comuniștii au con
damnat ferm risipa, nepăsarea. Dez
baterea în adunarea generală ex
traordinară a aoestui singur punct al
ordinii de zi a subliniat în fata În
tregului colectiv importanta pe care
o acordă organizația noastră de
partid bunei administrări și conti
nuei dezvoltări a părții din avuția
națională ce ne-a fost încredințată.
Autoconduoerea și autogestiunea
muncitorească creează în această
privință un cimp larg de acțiune, de
. inițiativă. în aceeași măsură sporeș
te însă și răspunderea noastră.
Străbltem una din magistralele
subterane ale minelor de căr
bune de la
Voivozi — Bihor.
Cel care ne conduce. brigadierulminer Dumitru Gui, ne atrage aten
ția asupra „zalelor" de fier și be
ton care alcătuiesc sistemul de sus
ținere al galeriilor. Mii și mii de
tone de armături care pînă mai ieri
îmbătrîneau aici, in adîncuri. transformîndu-se cu vremea in rugină,
sau care — în cel mai bun caz —
luau drumul cuptoarelor de retopire.
Era un du-te-vino neîntrerupt : pe
de o parte, soseau mereu noi armă
turi. pe de alta, vechile armături
luau drumul cuptoarelor.

SCiNTEIA — vineri 7 noiembrie 1986

— Era de fapt un necontenit drum
al risipei, precizează minerul Dumi
tru Gui. Ăsta pină într-o bună zi
cind în cadrul organizației de partid
din sectorul Suplac am pus proble
ma recondiționării si refoiosirii ma
terialului de susținere. „Știm, este
o treabă grea, complicată, dar, oriei t
de greu ar fi. nu ne putem permite
să risipim o parte din averea po
porului oe ne-a fost încredințată.
Vom recondiționa tot materialul de
susținere a cărui stare tehnică per
mite acest lucru" — au hotărît co
muniștii. S-au luat măsurile nece
sare și 'armăturile au început a fi

susțlnene. Cu armăturile recondițio
nate în aoest an putem arma peste
2 000 metri liniari de galerii.
La întreprinderea mecanică din
Tirgu Secuiesc — o unitate nouă,
modernă, cu oameni harnici și
pricepuți — secretarul comitetului
de partid, Szabo Bela, ne relatează
că și aici se acordă cea mal mare
atenție aplicării ferme a principiilor
noului mecanism economico-finan
ciar :
— Am pus un accent deosebit pe
reducerea creditelor, a cheltuielilor
de producție, pe creșterea producti
vității muncii, pe ridicarea calității

recondiționate la Voivozi. Hotărîrca
comuniștilor a fost transpusă în
faptă...
— Fiind îndeplinită în acest fel o
importantă sarcină de partid...
— Numai că nu ne-am mulțumit
cu atît. Am socotit că încă se fac
drumuri fără rost între Voivozi și
Suplac. Așa că tot în cadrul organi
zației de partid am hotărit ca recondiționarea armăturilor să se facă
la
direct în subteran, aici, la noi.
---- __
Suplac. în colaborare cu atelierele
mecanice am conceput și realizat
prin autod-otare o presă, precum și
un dispozitiv de rectificat filetul
bridelor și piulițelor. Se realizează
astfel importante economii de re
surse materiale și bănești.
— Așadar, spiritul gospodăresc
este la el acasă, aici, la Suplac.
— Nu numai la Suplac, ci în toate
sectoarele — precizează ing. Emil
Pătruică. secretarul comitetului de
partid de. la întreprinderea minieră
Voivozi. Excelenta inițiativă a ce
lor de aici a fost extinsă în toată
întreprinderea. în prezent recupe
răm 85 la sută din materialul de

produselor, pe introducerea rapidă
in prooesul de producție a celor mai
avansate tehnologii, toate aoestea la
un loc avînd drept scop creșterea
eficientei economioe. In această im
portantă acțiune, organizațiile de
partid, toți comuniștii s-au aflat In
frunte. Aș aminti doar un exemplu
în acest sens : prin strădania unul
colectiv condus de inginerul proiec
tant Arcadie Furu s-a realizat și
pus in funcțiune prima linie auto
mată de forjat. Eficienta acestei
realizări tehnice este deosebită : se
eoonomisește 20 la sută din mate
ria primă prelucrată, este redus
consumul de energie electrică, prin
înlocuirea generatorului rotativ cu
cel static. crește substanțial productivitatea muncii, iar calitatea pro
duselor este net superioară datorită
faptului că toate fazele de lucru
sint controlabile.
— In privința calității menționăm
și o altă inițiativă a organizației
noastre de partid, adaugă Gheorghe
Bălaș, secretar al organizației de
bază nr. 1. în urma unor analize te
meinice. am ajuns la constatarea câ

între rapoartele din birou
si unele realități de pe trasee
Așa cum am mai anunțat, pe
adresa redacției au sosit in ultima
vreme un mare număr de sesizări —
scrise și telefonice — privind activi
tatea de transport în comun din
Capitală. Pornind de la aceste sesi
zări, am efectuat un raid-anchetă,
însoțind echipe de control al oame
nilor muncii. Desigur, n-am putut —
și de altfel nici nu ne propusesem
— să cuprindem în sondajul nostru
întreaga rețea I.T.B. Am ales trei
puncte diferite ale Capitalei (plat
forma industrială Pipera, cartierul
Balta Albă, cel mai mare cartier
bucureștean, și zona „Casa Scînteii")
in care am urmărit desfășurarea
transportului la ore diferite : dimi
neața — la plecarea spre serviciu ;
după amiaza — la întoarcerea de la
serviciu și seara — la schimbul de
noapte.
Din multitudinea faptelor consem
nate pe teren și discutate ulterior și
cu factori de răspundere, de Ja I.T.B.
ne vom opri îh cele ce urmează
asupra a două mari categorii de
probleme. întrucît ele s-au regăsit
în egală măsură pe parcursul docu
mentării, ca și în sesizările primite
de la cititori : a) ritmicitatea circu
lației și b) Judiciozitatea organizării
unora dintre actualele trasee.
înainte de a prezenta faptele,
facem precizarea că, în cadrul unei
discuții amănunțite la conducerea
I.T.B., ni s-a arătat, pe bază de
date și rapoarte, că, in momen
tul de față, capacitatea de trans
port a întreprinderii este sensi
bil subdimensionată față de nece
sar, datorită unor cauze obiective,
între care gradul avansat de uzură
al parcului de autobuze, probleme de
aprovizionare (cu combustibil, ener
gie), lipsa unor piese de schimb și
cauciucuri etc.
De asemenea, modificările frecven
te de trasee, datorită lucrărilor de
construcții și modernizare, conduc la
segmentarea liniilor de transport sau
la devieri temporare pe anumite
. rute, fapt desigur înțeles de către
cetățeni, așa cum și subliniază unii
dintre cei ce s-au adresat redacției.
De pildă, chiar în aceste zile, în ca
drul lucrărilor de anvergură pe plan
edilitar-urbanistic, au fost efectuate
unele modificări pe anumite trasee
de tramvaie și autobuze — modifi
cări adoptate tocmai în perspectiva
îmbunătățirii desfășurării transpor
tului in comun și vădind grija șl
preocupările existente în acest sens.
Fără a subestima importanța aces
tor aspecte
a căror soluționare
este concepută in perspectivă, pe
baza unor programe distincte pe fiecare categorie de mijloace de circulație (tramvaie, troleibuze, autobuze), tn cadrul unui proces general de
modernizare a transportului în
comun din Capitală — facem men
țiunea că ceea ce se solicită în mo
mentul de fată I.T.B.-ului — șl
ceea ce doresc, de altfel, cetățenii —
este ca. pînă la soluționarea de fond
a tuturor problemelor, să se asigure
o folosire cit mai judicioasă, o gos
podărire cît mal chibzuită a capacită
ții actuale de transport, îneît parcul
disponibil, atit cît este, în mod obiec
tiv, în momentul de față, să permită
transportul. în condiții mai bune, al
bucureștenilor. Sau. altfel spus —
chiar dacă există unele dificultăți
obiective — cu atît mai mult se cere
ca in asemenea condiții să se reali
zeze o activitate cît mai bine orga
nizată.
Din păcate, am putut constata
anumite stări de pesimism și resem
nare : fără a se nega existența
unor deficiențe, se susține că mă
surile interne de îmbunătățire,
luate doar în cadrul întreprinde
rii, nu ar putea influența decît
în proporție redusă calitatea trans
portului in comun. întrebarea este
însă dacă, chiar în condițiile date,
nu se pot obține ameliorări mal sub
stanțiale. Să lăsăm faptele să vor
bească.

„Operativa” de la ora 7
...Platforma industrială Pipera :
aici lucrează citeva zeci de mii de
oameni. Pentru aducerea lor la lucru
funcționează — pină la darea în ex
ploatare a viitoarei linii de metrou —
mai multe trasee de autobuze și
tramvaie.
Membrii
echipei
de
control al oamenilor muncii pe care
am însoțit-o pe teren (formată din
Vasile Sireschi. Teodor Nestor, Stefan Căilean și Doru Strătilă de la
întreprinderea „Electronica") notează orele și minutele de sosire si
plecare ale fiecărui mijloc de trans
port. O primă observație : în jurul
orei 7 pe toate traseele din zonă s-a
aflat în circulație întreaga capacitate de transport prevăzută în grafic

(cum s-a respectat ritmicitatea —
este o altă problemă, asupra căreia
vom reveni). După această oră însă,
deși multe întreprinderi își încep
programul ceva mai tirziu. mașinile
și tramvaiele s-au rărit, intervalele
de succedare a lor au crescut, și
ca atare s-a mărit și aglomerarea
din stații.
Facem aici o paranteză. Ora 7 nu
este pentru I.T.B. o oră oarecare.
Conform unei reguli stabilite de mai
mulți ani. la această oră se rapor
tează de la toate capetele de linii
din Capitală datele operative pri
vind prezența mijloacelor de trans
port pe fiecare traseu. Și astfel. în
birourile I.T.B. se centralizează ceea
ce în limbajul specialiștilor de aici
se numește „Situația parcului la data
de...‘‘. CercetLnd asemenea rapoarte
pe mai multe zile am constatat că.
aproape fără excepție, la această
oră se asigură pe întreaga Capitală
nu numai parcul de mijloace pro
gramate. dar chiar un număr .supli
mentar de tramvaie, autobuze si
troleibuze. Ceea ce este de apreciat,
fiind o dovadă a preocupării mani
festate de toți cei implicați în buna
funcționare a întreprinderii I.T.B.

însoțind
echipe de control
al oamenilor muncii
pe itinerare ale I.T.B
Dar „operativele" de la 7 — care
se trimit spre informare si primă
riei Capitalei — pot da ele o ima
gine fidelă asupra activității pe
parcursul întregii zile 7 Oare ima
ginea de la 7 coincide cu starea de
lucruri a transportului în comun
pină la acea oră și după aceea 7
Fiind pe platforma industrială Pi
pera, punem față în față „operati
va" de pe una din linii (101) și bi
lanțul analizei pe o zi întreagă.
(Precizăm că asemenea exemple se
pot da de pe orice altă linie). Așadar,
deși la ora 7 pe linia 101 circulau
— așa cum se arăta si în „operativă"
— toate mașinile planificate. în
schimb, pînă la acea oră și după
aceea. 80 la sută dintre mașini au
lipsit o perioadă mai lungă sau mai
scurtă de timp șl nu și-au efectuat
numărul de curse prevăzut. în ziua
raidului nostru, doar 6 mașini au
efectuat în schimbul I numărul de
curse planificat, iar în schimbul doi,
din cele 15 mașini programate (din
care doar 12 ieșiseră pe traseu) nu
mai 2 au efectuat cursele stabilite.
La ora schimbului de noapte mai ră
măseseră pe traseu doar un sfert din
numărul planlficât de autobuze. Mo
tivul retragerilor în avans față de
ora din grafice 7 Defecțiuni tehnice.
Spuneam că exemple similare ce
lor de pe linia 101 se pot da și de
pe alte trasee. Intr-adevăr, la o ana
liză pe care am solicitat-o pentru
un interval mai îndelungat de timp,
am constatat că. ip medie. In fiecare
zi se defectează și se retrag în ga
raje pentru remedieri vehicule reprezentind numeric aproape o trei
me din parcul de autobuze de
pe toate traseele. Proporția defec
țiunilor este ridicată și in cazul tro
leibuzelor și al tramvaielor.
Nu poate fi negat, desigur, gradul
de uzură al unor mijloace de trans
port, ca și suprasolicitarea lor ne
trasee — factori ce concură la apa
riția defecțiunilor. Dar toate acestea
nu' justifică cu nimic nivelul scăzut
al calității unor reparații (efectuate
în propriile garaje și depouri), fap
tul că, datorită unor remedieri super
ficiale sau neglijente, numeroase
mijloace de transport „trag
.. . _ ,pe
dreapta" după numai 1—2 curse.
Or, calitatea reparațiilor, acolo
unde există piesele de schimb ne
cesare, este o problemă in exclu
sivitate de competenta întreprin
derii. Și deci întreprinderea este
datoare s-o rezolve, cu forțele sale
proprii — în primul rînd prin întă
rirea conștiinciozității și a controlu
lui de executare a reparațiilor. Și
dacă se știe că zilnic „cad" pe tra
see un număr de mijloace de trans
port, nu ar fi posibil să se ia măsuri
pentru asigurarea unei rezerve de
vehicule care să le inlocuiască, operativ, pe cele defecte 7

Grafice care... există
dar lipsesc
Importantă pentru activitatea de
transport în comun din Capitală este
însă nu numai asigurarea, pe tot

parcursul zilei, a numărului de vehi
cule prevăzute, ci și organizarea cir
culației lor ritmice. Aparent, acest lucru este destul de sim
plu de realizat. Cunoscindu-se nu
mărul de vehicule pe traseu, se îm
parte timpul total de parcurs la
acest număr și rezultă „intervalul de
succedare" dintre vehicule. Dar, așa
cum se exprima unul dintre interlo
cutori, „nu tot ce este simplu și logic
este și realizat". Urmărind la cape
tele de linii din cartierul Balta Albă
mersul tramvaielor 30. al troleibu
zelor 63 și 92 și al autobuzelor de
pe traseele 140, 142, 333 și 334, am
constatat că aproape in toate cazu
rile programul de parcurs nu a fost
respectat. Fapt constatat și în cele
lalte puncte de observație ale sonda
jului. Abaterile au mers de la citeva
minute — desigur scuzabile In condi
țiile traficului aglomerat — pină la
zeci și chiar sute de minute.
Cine ar trehui să facă ordine In
această privință 7
în primul rînd controlorii de la
capetele de linii, datori să avizeze
fiecare sosire și plecare în cursă, să
dirijeze eșalonat
mijloacele de
transport existente. Apoi, sînt nu
meroșii controlori de trafic de pe
trasee, care ar trebui să intervină și
ei. In realitate, deși în scheme sînt
încadrați cîteva sute de asemenea
controlori, eficiența muncii lor este,
să o spunem deschis și fără menaja
mente. ca și inexistentă. Mai intii
de toate, chiar dacă acești contro
lori notează corect în carnetele lor
și pe foile de parcurs ale șoferilor
orele de sosire și plecare — unii
chiar fac acest lucru cu conștiincio
zitate — nimeni nu-i trage la răs
pundere pe șoferii întirziați ori „îna
intați". Dacă pînă nu de mult con
ducătorii de vehicule primeau dimi
neața la plecarea din depouri și ga
raje, „itinerarele" cu graficele de cir
culație (pe care erau obligați să le
respecte), acum aceste grafice ’ au
dispărut pur și simplu de pe multe
linii. Incît șoferii circulă după pro
pria Inspirație. Singura lor preocu
pare este să li se noteze cit mai
multe curse în foile de parcurs —
acesta constituind criteriul de bază
al retribuirii.
Este corect că se procedează ast
fel 7 Credem că nu. Așa cum in toa
te sectoarele de activitate retribuirea
ține cont și de cantitatea, dar șl de
calitatea muncii prestate, n-ar trebui
să se aibă în vedere, alături de nu
mărul curselor efectuate, și calitatea
lor, respectiv încadrarea în orele din
grafice 7 Altfel, orice măsură pe li
nia asigurării ritmicității traficului
este lipsită de eficiență.
Despre alte secvențe din activita
tea de transport în comun din Ca
pitală — într-un număr viitor al
ziarului.

Mihai IONESCU
Ion MARIN

slaba calitate a unora dintre otelu
rile cu nare lucrăm ducea la rebutarea unor piese. Pînă la urmă ca
litatea necorespunzătoare era si ea
o formă de risipă. Fără îndoială, nu
puteam tolera o asemenea situație.
— Ce ați Întreprins 7
— Am organizat o consfătuire cu
toți furnizorii de oțeluri și laminate,
la care au participat 32 de delegați
de la Tîrgoviște, Oțelul Roșu, Re
șița, Bacău, Brăila. Hunedoara. Cîmpia Turzii șl Galați. S-a organizat și
o inedită expoziție în-cadrul căreia
au fost expuse în standuri, pe între
prinderi furnizoare, produsele fabri
cate din materia primă furnizată de
fiecare unitate în parte.
— S-au recunoscut cei în cauză 7
— Da, mai ales că au urmat dez
bateri. o analiză aprofundată. S-au
tras concluziile necesare si s-au luat
măsuri. Socotim că această acțiune,
care s-a constituit si intr-un valo
ros schimb de experiență prin găsi
rea în comun a unor modalități de
colaborare, a contribuit la îmbună
tățirea calității produselor ce poartă
marca întreprinderii noastre.
în imensa hală a laminorului de
profile mijlocii de la Combinatul
siderurgic Călărași facem-cunoștință
cu maistrul Dumitru Neacșu, mem
bru al biroului organizației de bază.
Este, în același timp, autorul unor
invenții și raționalizări de mare efi
ciență economică.
— Cum le-ați realizat, tovarășe
maistru ?
— încercînd să răspund probleme
lor pe care le pune zi de zi produc
ția. studilndu-le, gîndindu-le econo
mic, mergînd Ja cauze. acționind.
Socotesc că economiile de materiale,
de energie, de timp. împreună cu
buna organizare, cu introducerea
tehnicii noi alcătuiesc cele mai În
semnate resurse ale noastre. Și nu
trebuie să uităm încă un lucru...
— Care anume 7
— Combinatul nostru e tlnăr, oamenii sint tineri. în plină formare.
Organizațiile noastre de partid au
datoria de a-i educa și în spiritul
bunei gospodăriri, al strădaniei pen
tru dobîndirea unor randamente ri
dicate. Fiecare trebuie să cunoască
toate resorturile noului mecanism
economic, pentru a ști să acționeze
asupra lor.
— Deci cunoașterea e prima condiție a acțiunii eficiente.
— Cunoașterea și educația, laolaltă. (Gh. Atanasiu, loan Laza,
Constantin Timaru).

BAIA MARE :

Construcții noi
moderne
O puternică dezvoltare
nomică și urbanistică a cunos
cut și municipiul Baia Mare în
perioada care a trecut de Ia
Congresul al IX-lea al partidu
lui. Au fost construite platfor
me industriale și cartiere în
tregi de locuințe. Efortul con
structiv al băimărenilor se ar
monizează în chip fericit cu gri
ja pentru punerea în valoare a
cadrului natural pitoresc, prin
elemente de arhitectură moder
nă. Deschiderile largi realizate
bulevardele Republicii,
prin
Decebal, Unirii și altele, regimul
de înălțime moderat al construc
țiilor, creațiile originale ale proiectanților și arhitecților confe
ră orașului o personalitate inconfundabilă. Este important de
subliniat faptul că orice proiect,
schiță de sistematizare și de
creare a Rațiilor destinate, agre
mentului sînt supuse consultării
publice, din care rezultă întotdauna sugestii și propuneri,
dar și angajarea locuitorilor la
ampla acțiune de creștere a gra
dului de urbanizare. în fotogra
fia de sus citeva din noile con
strucții ale municipiului Baia
Mare. (Gheorghe -Susa).

■

Condiții bune de odihnă
în stațiunile balneoclimaterice
In această perioadă,
balneoclistațiunile
Balvanyos,
materie^
Băile Tușnad. Borsec.
Borșa. Breaza. Buș
teni. Moneasa. Pre
deal. Stîna de Vale.
Sinaia șînt recoman
date pentru efectua
rea conoediilor de odihnă. a minivacantelor si excursiilor, cit
și pentru diferite tra
tamente.
Oficiile județene de
turism
și
I.T.H.R.
București oferă locuri
in aceste stațiuni, la
tarife
reduse
cu
20—40 la sută la ca-
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zare si masă si 25 la
sută la transportul pe
C.F.R. Cazarea, masa
și procedurile medi
cale se asigură In ho.
teluri moderne sau
complexe balneare cu
condiții ridicate de
confort.
Personal medical cu
Înaltă calificare stă
la dispoziția oaspeți
lor pentru efectuarea
tratamentului balnear
de mare eficientă tn
această perioadă, ba
zat pe factorii na turali de cură existenți In stațiuni.
Durata perioadei de

ședere șl data plecă
rii în stațiuni pot ti
stabilite de solicitanti.
în stațiuni se orga
nizează
manifestări
cultural-artistice
si
excursii la obiectivele
turistice din imprejurimi.
Biletele se procură
de la toate unitățile
de turism șl comite
tele sindicatelor din
întreprinderi, institu
ții și de la oficiile de
pensii județene.
tn fotografie : Con
strucții moderne în
stațiunea Tusnad.

O cerință a democrației socialiste:

Sprijin eficient
pentru
îmbunătățirea
activității
de foraj
într-o scrisoare adresată ziarului se
semnala că la sonda
4 295 Mosoare, din ca
drul Schelei de foraj
Comănești, județul Ba
cău. se manifestă une
le neajunsuri în des
fășurarea activității In
aprovizionarea
tehnico-materială șl care
se repercutează asu^
pra realizării retribu
țiilor.
Centrala
Departa
ment a Petrolului și
Gazelor din cadrul
Ministerului Minelor,
Petrolului șl Geolo
giei, care, la solici
tarea redacției, a so
luționat această scri
soare, ne-a adus la
cunoștință concluziile
rezultate șl măsurile
adoptate. Astfel, pen
tru înlăturarea dificultăților apărute tn
activitatea de foraj
la sonda respectivă,
specialiști de la brigada nr. 4 si Schela
de foraj Comăneștl,
de la Trustul de foraj-extracțle Moineștl
și de la Institutul de
cercetări și proiectări
pentru petrol și gaze
Cîmnina au întocmit
un program concret
de măsuri. în cadrul
acestui program s-au
asigurat asistenta teh
ni că și aprovizionarea cu materialeie
necesare în vederea
reducerii la minimum
a opririlor din activi
tatea sondei. în adre
sa de răspuns se
menționează că s-au
adoptat și alte mă
suri
privind întări
rea disciplinei teh
nologice și a discipli
nei tn muncă. îmbu
nătățirea prezenței la
locul de producție,
folosirea eficientă a
timpului de lucru,
mai buna gospodărire
a utilajelor si mate
rialelor etc. : s-a sta
bilit, de asemenea, ca
activitatea sondei să
fie controlată siste
matic de directorul
schelei sau de inginerul-șef cu forajul,
precum și de specia
liști din cadrul Cen
tralei
departament
pentru a se putea In
terveni operativ, po
trivit necesităților.

Respectarea
normelor
de folosință
a locuinței
nu sînt
facultative
Este bine cunoscut
faptul că locatarii
care dețin, în calitate
de chiriași, locuințe
din fondul locativ al
statului,
pe
lingă
drepturile de care se
bucură trebuie să în
deplinească și anu
mite obligații. Intre
acestea, la loc de
frunte — buna întreți
nere a locuinței, achi
tarea la timp a chi
riei și a cheltuielilor
comune de folosință,
respectarea normelor
de conviețuire socială
etc. Se întîmplă insă,
citeodată, ca tocmai
asemenea
îndatoriri
să fie nesocotite. Ca
în cazul semnalat re
dacției de președin
tele comitetului aso
ciației
de locatari
nr. 7, blocul C 7 din
Curtea de Argeș. „în
blocul nostru — ne-a
semnalat acesta —
avem o locatară (Rodica Guliman), care;
pe lingă faptul că a
degradat
locuința,
nici nu-șl plătește la
timp cheltuielile co
mune de întreținere

Lfl SEMNALELE CITITORILOR
• Pentru Îmbunătățirea activității Instructiveducative din liceu. Răspunzînd unei sesizări
trimise de redacție, referitoare la unele nea
junsuri din activitatea Liceului industrial
„Tehnoton" din Iași, Direcția învățămint liceal,
profesional și de maiștri din cadrul Ministe
rului Educației șl Invățămîntulu! ne-a comu
nicat că cele semnalate au fost cercetate la
fața locului, stabilindu-se. între altele, urmă
toarele : analizarea în consiliul de conducere
al liceului a concluziilor rezultate, precum și
a măsurilor adoptate ; organizarea corespunză
toare a controlului activității instructiv-educative din liceu : eliberarea din funcție și sanc
ționarea directorului adjunct, Maria Roșu ;
numirea ca director, eu delegație, a unui alt
cadru didactic.
• Zona verde va fl refăcută. Din veriflcările efectuate pe teren — ne-a răspuns Comftetul de partid __
____ 2,._____
al sectorului
București, la
sesizarea unui locatar din blocul k 9 de pe
strada Bodești — a reieșit că. Intr-adevăr,
cîtiva cetățeni si-au amenajat locuri de par
care pentru autoturisme pe spațiul verde afe
rent parcului Morarilor. Cei vinovati au fost
sancționați contravențional șl obligați să refacă zona verde.
• Drumul modernizat. Ca urmare a unei
sesizări trimise de redacție, referitoare la ne...
cesitatea reparării și modernizării drumului de
legătură între balastiera și gara din comuna
Văcărești. Comitetul executiv al Consiliului
popular al județului Dîmbovița a stabilit ca
lucrările să fie efectuate de către direcția
județeană de drumuri. In colaborare cu între
prinderea de exploatare a agregatelor minerale
din comună, care va asigura materialele nece
sare ; consiliul popular comunal va mobiliza
sătenii pentru executarea lucrărilor.

Autofinanțarea tuturor localităților
(Urmare din pag. I)
N-ar fi nici drept, nici echitabil să
se procedeze astfel. Pentru că. obișnulndu-se să aștepte totul de la cen
tru. unii uită de propriile îndato
riri. acoperindu-și lipsa de interes,
pasivitatea p/in solicitări repetate de
fonduri sau 'de resurse materiale.
Dimpotrivă, aplicarea principiului
autofinanțării este de natură să di
namizeze inițiativele, energiile, spi
ritul gospodăresc. Autofinanțarea
este de altfel un principiu al fapte
lor. Ceea ce în practica consiliilor
populare trebuie să însemne conti
nua căutare a resurselor aducătoare
de venituri din toate unitățile economico-sociale de pe raza lor teri
torială. în primul rind din industrie
și agricultură, depistarea și elimina
rea oricărei cheltuieli ineficiente,
permanenta scrutare a posibilităților
existente pe plan local. încurajarea
și promovarea noului, a celor mai
judicioase soluții de organizare a
muncii, de creștere a randamentelor
productive în economia locală, in
activitatea de gospodărire a localităților. Trebuie avut în vedere că,
prin dezvoltarea economiei locale, se
creează nu numai surse suplimentare
de venituri, dar se asigură și acope
rirea mai bună a cerințelor de măr
furi și servicii ale populației.
Sigur, e mai ușor să stai în birou

șl să spui că nu a! resurse, că nu al
posibilități de dezvoltare. Dar oare
așa trebuie să procedeze cei puși să
conducă destinele unei comune, ale
unui oraș 7 în locul justificărilor, al
lamentărilor, al lui „nu se poate"
trebuie trecut Ia treabă, la acțiune,
la dezbateri cu oamenii, cu cetățe
nii pentru găsirea celor mai bune
soluții. Prin valorificarea tezaurului
de propuneri cetățenești, a gindirii
locuitorilor, prin atragerea lor la
înfăptuire nu se poate să nu se asi
gure autofinanțarea unităților administrativ-teritoriale, aplicarea nou
lui mecanism economico-financiar 1
Ceea ce de fapt înseamnă crearea
condițiilor necesare satisfacerii la un
nivel superior a cerințelor de viată
ale oamenilor muncii, un trai me
reu mat prosper pentru toți membrii
societății.
în aplicarea principiului autofi
nanțării în profil teritorial sint de
criticat și acele tendințe de volun
tarism. „Din păcate, mal sint unii
care vorbesc mult despre autoconducere, autogestiune — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu — dar
înțeleg aceasta într-un sens îngust
sau unilateral ; înțeleg că iși pot lua
— ca să spun așa — libertatea de a
cheltui banii poporului, fără nici un
discernămint, considerând că, pină
la urmă, autoconducerea și autoges
tiunea constă în a cheltui și a nu da

socoteală poporului de felul cum al
folosit banii, ce rezultate ai obținut.
Este o înțelegere complet falsă, care
nu are nimic cu autoconducerea, cu
autogestiunea". Subliniind necesita
tea înțelegerii clare și corecte a
principiilor noului mecanism economico-financiar, cerința întăririi răs
punderii fiecărui colectiv in aplica
rea lor fermă, secretarul general al
partidului a arătat că autofinanța
rea înseamnă, înainte de toate, or
dine, disciplină in folosirea fondu
rilor, respectarea normelor finan
ciare tn vigoare, a prevederilor uni
tare de plan. Altfel, dacă fiecare ar
face ce vrea, s-ar produce inevitabil
dezordine, ar apărea o serie de con
tradicții. cu repercusiuni nefavora
bile asupra dezvoltării de ansamblu
a societății.
Este necesar să fie bine înțeles
adevărul că autofinanțarea consti
tuie un principiu și o acțiune, ce se
realizează In folosul întregii socie
tăți. al cetățenilor — și prin cetățeni,
cu activa lor participare. în lumina
acestui adevăr, se cere ca. pretutin
deni. consiliile populare să-și inten
sifice legăturile cu cetățenii pentru
realizarea autofinanțării, să asigure
consultarea lor, evitindu-se practici
le administrativ-birocratice. solicitînd părerile oamenilor muncii, receptind sugestiile lor asupra desti
nației fondurilor, inclusiv a celor

șl chiria, avînd o res
tanță de citeva mii
de lei. Toate apeluri
le noastre la unitatea
de gospodărie comu
nală și locativă și la
alte organe locale din
oraș de a fi sprijiniți
pentru a o determina
pe cea în cauză (care,
în paranteză fie spus,
și-a părăsit de citeva
luni și serviciul de
la întreprinderea de
confecții
din localftate) să reintre în
legalitate au fost zadarnice".
La această sesizare.
Consiliul popular oră
șenesc Curtea de Argeș
ne-a
răspuns
că, în urma verificărilor efectuate,
___ ___ fau
tele se confirmă. în
consecință,
s-a luat
măsura
reîncadrării
în muncă a celei în
cauză, sancționarea ei
contravențională pen
tru
neintreținerea
corespunzătoare a lo
cuinței. far în vederea recuperării debitelor s-au
obținut
titlurile
executorii
necesare.
Totodată.
1 s-a pus In vedere
respectivei
locatare
că dacă nu va reș
pecta obligațiile ce
le are ca Chiriașă și
normele de conviețui
re socială 1 se vor
aplica sancțiunile pre
văzute de lege. Inclu
siv evacuarea din lo
cuință.

provenite din contribuția oamenilor,
într-un cuvint. înfăptuind cu grijă
prevederile concrete si explicite ale
legii. Pe această cale — si numai
așa — autofinanțarea va putea să se
soldeze atit cu rezultate materiale
de seamă privind soluționarea unor
probleme de interes gospodărescedilitar, social-economic, și. totodată,
cu rezultate importante In întărirea
legăturilor organelor locale ale pu
terii de stat cu masele populare,
creșterea spiritului civic, intensifica
rea participării cetățenilor la rezol
varea problemelor obștești.
Autofinanțarea nu este un scop In
sine. Prin întregul conținut ea este
menită să asigure dezvoltarea mul
tilaterală a tuturor localităților, solicitînd, deopotrivă, implicarea spo
rită a cetățenilor la actul de condu
cere și la înfăptuirea ulterioară a
propriilor hotărîri. perfecționarea
continuă a stilului șl metodelor de
muncă ale consiliilor populare. întă
rirea în mai mare măsură a legătu
rilor cu oamenii. Întronarea spiritu
lui revoluționar în activitatea tutu
ror organelor locale ale puterii și
administrației de stat. De la acest
nivel de înțelegere a lucrurilor se
cere pornit de către consiliile popu
lare în organizarea activității lor.
pentru a asigura aplicarea eficientă
a principiului autofinanțării. în inte
resul prosperității fiecărei localități,
al înfloririi întregii țări î

Gheorqhe PÂRVAN

Obligațiunile C.E.C.
cu cîștiguri —
un instrument
de economisire
cu multe avantaje
în scopul păstrării economiilor
bănești personale în deplină sigu
ranță și in mod avantajos. Casa de
Economii și Consemna țiuni oferă
depunătorilor, alături de libretele
de economii sau de conturile cu
rente personale, și OBLIGAȚIUNI
C.E.C. CU CÎȘTIGURI.
Spre deosebire de libretele de
economii, obligațiunile C.E.C. cu
cîștiguri se emit numai „la purtă
tor", In valori de bază de 200 de
lei.
Avantajul specific 11 constituie
cîștigurile tn bani acordate prin
trageri la sorți lunare, care au loc
în ultima zi lucrătoare a fiecărei
luni. La fiecare tragere la sorți
lunară se acordă numeroase cîști
guri. cu valori cuprinse între M 000
de lei șl 800 de lei.
Procurarea de obligațiuni C.E.C.
cu cîștiguri se face cu ușurință :
simpla cerere verbală a unui cetă
țean adresată oricărei unități pro
prii C.E.C. sau mandatară autori
zată este suficientă pentru a i se
pune Ia dispoziție. în schimbul su
melor depuse, numărul dorit de
obligațiuni.
Este important de reținut că tn
primele zece zile ale fiecărei luni
obligațiunile C.E.C. cp cîștiguri se
pot procura la valoarea lor nomi
nală, fără diferență de preț.
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PROMPTITUDINE Șl CALITATE

Ritmic, integral,
de bună calitate

FOCȘANI :
Produse noi, de înaltă
tehnicitate

în realizarea producției pentru export
Intre sarcinile economice orioritare
ale acestei perioade. subliniate de
tovarășul NICOLAE CEAUSESCU,
de cea mai mare însemnătate este
realizarea integrală, in cele mai
bune condiții, a planului la export.
Așa cum a indicat secretarul gene
ral al partidului, în toate întreprin
derile care au obligații la export

siht necesare măsuri eficiente pentru
fabricarea din timp si livrarea la
termenele stabilite a întregii pro
ducții contractate cu partenerii ex
terni si asigurarea unei înalte cali
tăți a produselor. In acest sens, in
numeroase unități economice s-au
conturat o serie de experiențe im
portante în organizarea producției
pentru export, in strategia innoirii

si modernizării fabricației, astfel in
cit să, se poată răspunde prompt,
eficient, solicitărilor piețe) externe.
Prezentăm in continuare preocupă
rile in această privință a două co
lective de oameni ai muncii care în
perioada ce a trecut din acest an
au obtinut bune rezultate in activi
tatea de export.

Produse moderne, cu performanțe tehnice superioare
In condițiile în care pretențiile
partenerilor externi au sporit consi
derabil. la întreprinderea „Electroargeș“ din Curtea de Argeș, volu
mul exportului a crescut in mod
constant. Citeva date sint edifica
toare î*n această privință. Astfel, pe
relația devize libere se vinde in
acest an o producție cu' 20 la sută
mai mare decît cea din anul trecut.
De asemenea, datorită promptitudi
nii de care se dă dovadă in ono
rarea obligațiilor contractuale și ca
lității produselor realizate, solicitări
le partenerilor se află într-o conti
nuă creștere. Direct sau grupate in
diferite echipamente sau obiecte,
produsele fabricate aici iau calea
exportului în 30 de țări ale lumii.
Planul la export pe luna octom
brie a fost depășit cu peste 300 000
lei. Au fost livrate peste plan loturi
de 4 200 motoare electrice pentru
aeroterme auto, dintr-un contract
ferm de lungă durată. S-au expe
diat. de asemenea, la export, in con
tul lunii noiembrie. însemnate can
tități de componente electronice pa
sive. Măsurile, tehnice si organiza
torice întreprinse dau garanția că,
asa cum a cerut conducerea parti
dului. planul la export va fi reali
zat in devans si in luna noiembrie.
Se pune in continuare un accent mai
mare pe parametrii de fiabilitate in
funcționare a produselor, precum
si pe reducerea consumurilor de
materii prime si energie.
Dintre măsurile enumerate de in
ginerul Ion Grama, directorul între
prinderii. si de alti factori de răs
pundere cu care stăm de vorbă
menționăm in primul rînd' pe cele
legate de reproiectarea și alinierea
produselor la cele mai înalte exi
gente ale standardelor internaționa
le, Pină acum au fost. încadrate in
aceste cerințe 28 repere electronice
și 30 de componente. A devenit ceva

obișnuit ca la un produs să se efec
tueze modificări constructive chiar
de două ori pe an. De mențio
nat că pentru mărirea seriei
de fabricație. în activitatea de
proiectare s-a introdus sistemul
de utilizare a reperelor tipizate și
a subansamblelor modulate. S-a di
versificat mult gama de fabricație,
in prezent numărul produselor ajungind la 12 000. Se află in curs
de aplicare 256 măsuri ce vizează in
principal adaptarea si crearea unor

La întreprinderea
„Electroargeș"
din Curtea de Argeș
tehnologii de fabricație superioară
pentru obținerea de produse de ca
litate înaltă, creșterea productivită
ții muncii, reducerea consumurilor
materiale si energetice.
In această întreprindere se acordă
cea mai mare atenție studierii ce
rințelor pieței externe. Astfel, fiecar
re familie de produse este în per
manentă comparată cu produsele
similare pe plan mondial, prin
schimburi reciproce de informații
tehnice. Nu sint puține nici cazurile
In care sint satisfăcute cu mare
operativitate cererile unor parteneri
de a se livra produse noi sau îm
bunătățite. Așa cum a fost cazul re
cent. cu anumite potențiometre și
motoare pentru mașinile de cusut ce
au fost livrate prompt si conform cu
pretențiile unor parteneri externi.
De ani de zile, colectivul unității
nu a mai cunoscut, refuzuri si reclamat.ii pe motive de calitate^ la pro
dusele livrate- peste hotare. Si aceas
ta deoarece controlorii de calitate
manifestă o mare exigentă si răs

pundere fată de calitatea fiecărui
produs de ne fluxul tehnologic de
fabricație. Concret, aceștia âu drep
tul si datoria să oprească instalația
sau linia respectivă, m clipa cind
constată dereglări > de calitate, fără
alte aprobări. Pentru îmbunătățirea
calității produselor există o fruc
tuoasă colaborare cu institutele de
profil din tară și cu cadrele de spe
cialitate din invățămintul superior.
Tovarășul Ion Barbu. secretarul
comitetului de partid, ne-a prezen
tat o serie de preocupări ale orga
nizațiilor de partid pentru mobili
zarea intregulul colectiv la îndepli
nirea sarcinilor de export. în acest
sens, se inițiază acțiuni pentru pro
movarea progresului tehnic, stimu
larea mișcării de inovații si rațio
nalizări. precum si pentru perfec
tionarea pregătirii profesionale a
personalului muncitor. întregul per
sonal muncitor, calificat prin studii
liceale de specialitate sau superioa
re. urmează anual cursuri de ridica
re a pregătirii profesionale. Cu for
te proprii, renunțîndu-se Ia import,
se asigură o bună parte din piesele
de schimb, subansamblele si echipa
mentele cu uzură fizică și morală
avansată. Mai mult decit atît. au
fost realizate si mașini si utilaje
noi. de mare performantă, după o
concepție proprie, originală, cu ma
teriale produse in industria româ
nească. oferite chiar la export. Este,
bunăoară, cazul liniei de montaj
pentru rezistoare.
Sint numai citeva acțiuni si mă
suri întreprinse de acest harnic co
lectiv, care se străduiește să-și în
deplinească exemplar contractele la
export, asigurindu-și un bun renume
ne piața externă.

Gheorqhe CIRSTEA
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Adaptare operativă la cerințele pieței externe
Ne-am aflat la Combinatul pentru
prelucrarea lemnului Oradea tocmai
în momentul desfășurării unei noi
acțiuni de contractare cu parteneri
din Belgia. Este un fapt obișnuit,
atestind prestigiul pe piața externă
al combinatului orădean, care oferă
partenerilor străini o gamă variată
de produse, de la mic mobilier pină
la garnituri de anvergură. în stiluri
rustic, clasic și modern.
Un calcul arată că nivelul realiză
rilor pe relația devize convertibile
a fost in septembrie și octombrie cu
38 la sută mai mare decit media
lunilor anterioare. Cum se acționea
ză in vederea îndeplinirii sarcinilor
în acest domeniu ? Ne oprim la
secția „Bihoreana
*
1, una dintre oele
nouă ale combinatului.
— întreg anul am lucrat la întrea
ga capacitate. îndeosebi pentru
citeva firme care ne solicită produ
sele — ne spune Silviu Roațîș, șeful
secției. Avem asigurate contracte de
pe acum și pentru primul semestru
al anului viitor. Pentru producția
lunii noiembrie sectoarele pregăti
toare lucrează în acest,scop de
la mijlocul lui octombrie. Acest mod
de organizare ne permite să finali
zăm in avans fiecare contract, să
livrăm produsele corespunzător gra
ficelor stabilite.
De fapt., intre toate secțiile există
o adevărată întrecere pentru onora
rea exemplară a comenzilor, asigurîndu-se o mare mobilitate în reali
zarea producției dc export. Notabil
este, bunăoară, faptul că, la nivelul
combinatului, lansările în fabricație
sint astfel făcute pentru a asigura
un decalaj corespunzător intre fazele
de fabricație și livrarea ritmică a
produselor finite. Onorarea cu
promptitudine a contractelor înche
iate cu partenerii' externi a făcut
necesară organizarea mai judicioasă
a întregii activități. Pe măsură ce a
crescut volumul exportului și mai
ales ponderea seriilor mici s-a trecut
la accentuarea gradului de speciali
zare a unor fabrici. Se merge chiar
pină la specializarea pe grupe de
produse și chiar pe parteneri ex
terni. In felul acesta s-a reușit să

se valorifice mai bine experiența
unor colective. să se optimizeze
aprovizionarea tehnico-materială și
dotarea cu utilaje adecvate, specifice
executării anumitor tipuri de mobi
lier, să se asigure folosirea cu indici
superiori a capacităților de produc
ție.
Efortul pentru dinamizarea expor
tului vizează. in egală măsură, adap-

La Combinatul
pentru prelucrarea lemnului
Oradea
tare operativă a procesului tehno
*
logic la executarea oricărei comenzi.
Rezultate deosebite în această pri
vință s-au obtinut prin crearea unor
centre de prelucrare a materiei
prime, adîncind astfel gradul de in
tegrare și cooperare în producție a
unităților din cadrul combinatului.
Pe platforma „Alfa
*
1 din Oradea, de
exemplu, s-a concentrat integral
prelucrarea materialului lemnos
masiv, efectuarea tapițeriei și, in
bună parte, chiar fabricarea anumi
tor tipuri de panouri. Avantajele ?
Productivitatea muncii a sporit cu
peste 15 la sută, lucru Ia care se
adaugă disponibilul de capacitate
apărut în celelalte unități de circa
20 la sută în cazul secției „Biho
reana11.

Denumirea
materialului
Hirtie
Otel
Textile
Cioburi sticle
Cupru
Alamă
Bronz
Cenuși de plumb

După cum se vede, din opt sorti
mente de bază care constituie
planul anual de colectare a mate
rialelor refolosibile în orașul Fe
tești, la nici unul sarcina nu a fost
îndeplinită. Dimpotrivă, se înre
gistrează rămineri mari in urmă, iar
la 4 din cele 8 sortimente organele

loan LA ZA
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TELEORMAN : Economii de metal
Prin materializarea unor ample
programe de măsuri tehnico-organizatorice. care vizează in princi
pal modernizarea tehnologiilor de
fabricație, reoroiectarea unor pro
duse. extinderea recondiționării
pieselor de schimb si reintrodu
cerea in circuitul productiv a ma
terialelor refolosibile. în perioada
ce a trecut din acest an. colecti
vele din industria județului Te
leorman au economisit aproape

RECUPERAREA
RECONDIȚIONAREA
REFOLOSIREA
ÎN PRINCIPIU. TOATE BUNE
$1 LA LOCUL LOR. Aflăm de la
factorii ce se ocupă de recuperarea
materialelor refolosibile că la Fe
tești. ca in întregul județ Ialomița,
au fost luate o seamă de, măsuri
organizatorice pentru facilitarea co
lectării fierului vechi și a altor ma
teriale din gospodăriile populației :
la depozitul central, 5 oameni se
ocupă de colectarea și aranjarea pe
categorii a fierului vechi ; alte cen
tre de colectare mai mici funcțio
nează in cartierele orașului, in
blocurile de locuințe au fost montate
conteinere cu despărțituri pentru
depunerea separată' a hirtiilor, a
«prayurilor, a cioburilor de sticlă; la

— Experiența ne-a demonstrat că
în realizarea planului la export hotărîtoare sint mobilitatea, adaptarea
din mers la exigentele pieței exter
ne — apreciază ing. Vladimir Oros,
directorul combinatului. Acționind
cu perseverență tn acest sens am
reușit să reducem la 7—10 zile
timpul necesar pentru pregătirea
fabricației unui nou produs. Totoda
tă. prin specializarea unei secții tn
realizarea prototipurilor. întărirea
atelierului de creație cu cei mai buni
specialiști și muncitori se asigură
înnoirea eu frecvertțâ ridicată a pro
ducției. mărind paleta de produse la
aproape 700. Numai în ultimele trei
luni, aportul creației »-a materiali
zat în 80 modele noi, destinate cu
precădere participării la o seamă de
tirguri internaționale, cum sint cele
de la Koln și Paris.
La fel de importante ca măies
tria oamenilor de aici în prelucrarea
lemnului la cota de aur a frumosu
lui sint însă abnegația lor. capacita
tea permanentă de mobilizare si
înalta profesionalitate. Acesta este,
intr-un fel. secretul lor de competiti
vitate (combinatul exportă 85 la sută
din producție, din care mai bine de
jumătate pe devize convertibile).
Flecare zi constituie pentru acest
destoinic colectiv un exigent examen
în onorarea exemplară a comenzilor
de export.

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ I
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE.

rampa de gunoi un om sortează ase
menea materiale pe care ulterior le
transportă cu căruța la depozitul
central etc. In paralel, sint organi
zate „zile record" de colectare, iar
cu ocazia adunărilor cetățenești se
pun in discuție și problemele pri
vind acțiunile de recuperare a ma
terialelor refolosibile.
Toate bune și la locul lor — ne-am
zis. după ce am aflat de asemenea
măsuri. Dar am avut și curiozitatea
să vedem care a fost eficienta lor
practică. Drept pentru care, mai iu
tii. am alcătuit — după datele ofe
rite de consiliul popular orășenesc
— următorul tabel privind situația
colectării pină la jumătatea lunii
octombrie.
— în tone —
Realizări
Plan
la 15 oct.
pe 1986

220
600
20
70
3
0.100
0,500
0,600

4 000 tone de metal. Cu cele mai
bune rezultate se înscriu muncito
rii și specialiștii de la întreprin
derea de mașini electrice Turnu
Măgurele, întreprinderea de rul
menți și întreprinderea de pa
nouri și tablouri electrice din Alexandria, întreprinderea mecanică
de material rulant și Fabrica de
prelucrări mecanice și confecții me
talice din Roșiori de Vede. (Stan
Ștefan).

35
170
0.5
5
0
0
0
0

șl organizațiile componente ale
F.D.U.S. nu au colectat nici măcar
un gram ! De ce ?
MASURI AU FOST LUATE. DAR
NU S-A CONTROLAT APLICA
REA LOR. Bare de fier amestecate
cu colaci de sirmă, tablă așezată
peste motoare ieșite din uz, diferite

părți de mașini refolosibile stau
claie peste grămadă cu șine de tren
ruginite... Totul într-o curte largă.
In perimetrul ei. care — neîngrădit
complet — se întinde pe 5—6 mii de
metri pătrați. nici o mișcare. Nimeni
nu face ordine în această unitate
pentru colectat materiale refolosibile.
Ne apropiem. Intr-o baracă șe
deau pe scaune povestindu-și amin
tiri din copilărie doi bărbați zdra-

Înnoirea și modernizarea pro
ducției — preocupare constantă a
colectivului de muncă de la între
prinderea de scule și elemente
hidraulice Focșani — este marca
tă de noi realizări. Așa de exemplu,
aici a fost lansată în (fabricație
freza tip FXK-300, pentru pre
lucrarea arborilor cotiți. Noul pro
dus. caracterizat prin înaltă tehni
citate, asigură, totodată, triplarea
productivității muncii. Este cel .de
al 8-lea tip de freză introdus în
fabricație în cursul acestui an. A
fost diversificată și gama tipodimensiunilor de mandrine. a ele
mentelor hidraulice, a altor scule
și dispozitive, ponderea produselor
noi și reproiectate reprezentind
pină acum aproape 55 la sută din
totalul producției-marfâ. De re
marcat este și faptul că prin
înnoirea producției și moderniza
rea tehnologiilor de fabricație, in
timpul care a trecut din acest an
s-a realizat și o economie impor
tantă de metal. (Dan Drăgulescu).

cît și livrarea la beneficiari să
•desfășoare ritmic.

In secție relee termice din cedrul întreprinderii de contoctoore din Buzău
se realizează o gamă lorgă de produse de inaltă calitate și fiabilitate,
intens solicitate de sectoarele de virf ale economiei naționale
Foto : E. Dichiseam!

Diploma agronomului
fată în față cu nivelul recoltei
Cu Mircea Pătrlnjan,
președintele C.A.P. Romos,
din județul Hunedoara,
stăm de vorbă sus. pe pan
ta unui deal, unde l-am
găsit la arat. împreună cu
o formație de mecanizatori.
Aproape întreaga suprafață
.agricolă a C.A.P., de 650
hectare, este situată într-o
zonă colinară.
— Vă mal amintiți ce
producții se obțineau cind
ați venit la această uni
tate ?
— Sigur că da ! Sint 11
ani de atunci. La griu, in
1975 s-au recoltat 1 700 kg
la hectar, la orz l 500 kg,
iar ia porumb 2 300 kg.
Sectorul zootehnic număra
450 capete bovine și 800
de oi. La astfel de produc
ții. era de 'așteptat, se
înregistrau și pierderi. Se
ridicau la 2,6 milioane lei.
Fără a susține că noi sm
atins nivelul maxim. că
am făcut tot ce trebuie,
ce a depins de noi. am ob
tinut in acest an 5 055 kg
griu la hectar, 4 878 kg
orz și 5 150 kg porumb. Si
nu sint producțiile cele
mai mari care le-am reali
zat. Cu un an In urmă am
recoltat 6 300 kg griu la
hectar șl 6 450 kg orz. E
drept, condițiile climatice
au fost mal bune, dar se
confirmă adevărul că „li
mitele naturale" de ferti
litate a pămintului pot fl
depășite dacă este lucrat
după cele mal no! reguli
agrotehnice.
încercăm să reconstituim
drumul parcurs, etapele de
progres care sînt nemijlo
cit legate și de munca spe
cialistului, în primul rind
pentru a infirma părerea
că de la pămîntul aflat in
zona colinară nu poți ob
ține producții mari de ce
reale. cartofi sau sfeclă.
„E pămint • cu o fertilitate
slabă, brun-roșcat de pă
dure, nu poți face mare
lucru cu el" — 1 se spunea
tînărului inginer. „Noi nu
avem pămîntul vecinilor
noștri din Geoagiu, unde
se obțin 5 000—6 000 kg de
cereale la hectar". „Vă în
șelați și nu cred că nu
știți și dumneavoastră că
acest lucru este posibil ei
aici, la Romos
*
— le-a
răspuns el. Si le-a explicat
ce are de gînd să facă cu
ajutorul lor, bineînțeles: tn
primul rînd să transporte
Imediat In cîmp — era tn
luna ianuarie — întregul
„stoc11 de îngrășăminte na
turale și chimice ce erau
depozitate de mai mult
timp. Inginerul s-a sfătuit
eu sătenii și apoi a întoc
mit o hartă a terenului,
după care a început prima
acțiune de șcarificare ți a
stabilit rotația culturilor.

Și-a format o echipă „de
primă linie" din oameni
hotăriți să schimbe mersul
treburilor în cooperativă.
Aurelia Ocolișan, loan Jurj,
Cornel Drăgulea, Ion Stănculescu, Nicolae Stef. loan
Bucur sint cițiva dintre
oamenii care s-au alăturat
imediat muncii entuziaste
a tînărului specialist și
care azi sint brigadieri,
mecanizatori, țărani coope
ratori harnici. Trecerea in
Întregime a satului ală
turi de tlnărul specialist
s-a făcut chiar tn primul
an de producție, atunci
cind s-au recoltat orzul și
griul, a căror producție era
dublă față de anii ante
riori.
Conștient că se poate
mai mult, inginerul Mircea
Pătrinjan și-a Întocmit un
„caiet de observații și

bovine și 1 400 oi. Ani
male frumoase, cu randa
mente bune și ia lăut: și
la carne, de la care se ob
țin importante cantități de
îngrășăminte naturale.
Creșterea de la an la an
s producției agricole, dez
voltarea sectorului zooteh
nic au întărit neîncetat pu
terea economică a unității.
In condițiile folosirii unor
importante (onduri proprii
pentru achiziționarea de
utilaje și instalații agrico
le, pentru modernizarea
întregului sector zootehnic
nu numai că s-au recupe
rat tn intregime pierderile
înregistrate înainte, dar în
prezent beneficiile depă
șesc 1.6 milioane lei. Nu e
așa mult, dar sint asigura
te toate condițiile pentru
ca ele să crească simțitor
In anii următori.

în unități din județul Hunedoara
*concluzii — cum obișnu
iește el «ă-i zică — care
poate oricind să vorbească
despre tot ceea ce * tntreprins In fiecare an, pe fie
care parcelă In parte și la
fiecare cultură. Solurila
cultivate, densitatea plan
telor, rotația culturilor, da
tele efectuării fiecărei lu
crări, cantitățile de îngră
șăminte încorporate, par
cela, pină și reglajele efec
tuate la mașinile agricole
sînt Înscrise cu claritate și
exactitate. La fiecare doi
ani, un caiet este schimbat
cu altul. De multe ori. In
momentele hotărîtoare ale
declanșării unor lucrări,
inginerul se află cu caie
tul în mtnă seara tlrziu,
cind, împreună cu consi
liul. eu brigadierii decid
începerea semănatului sau
s altei lucrări. Această adevărată cronică a muncii
de peste an! le reamintește
la ce lucrare s-a întîrziat,
unde s-a greșit șl eu cit a
fost diminuată producția.
Se trag lnvățămintela ne
cesare.
S-a permanentizat culti
varea celor mai valoroase
aoiuri de cereale, iar rotația
culturilor se respectă după
graficul întocmit din timp.
Și, drept urmare, produc
țiile obținute tn ultimii ani
la griu, orz și porumb au
depășit 5 000—6 000 kg la
hectar.
— In tot acest timp n-am
neglijat nici dezvoltarea
sectorului zootehnic
—
sublinia interlocutorul nos
tru. Nu se poate dezvolta
și. crește producția agricolă
fără un sector zootehnic
puternic, și invers. Acum
dispunem de 600 capete

Ortclt ar fi de greu lntr-o campanie agricolă, oricit ar fi de aglomerate lu
crările tntr-o anumită pe- '
noadă, tn această unitate
nu se aud lamentări, nu
se «pune „nu putem face
Ia timp această lucrare".
Chibzuință eu care «» lu
crează este edificatoare si
prin următorul exemplu :
membrii cooperatori au
fost îndrumați și ajutați să
crească cit mai multe ani
male ale căror produse
sînt contractate cu statul,
dar animalele sînt folosite
și la tracțiune. Peste 80 la
sută din transportul produ
selor din ’cîmp este efec
tuat cu 190 atelaje ale
membrilor cooperatori.
Rindur! frumoase, de aoreciere. se pot scrie, cu
aceeași îndreptățire, și des
pre alți specialiști din agricultura județului Hune
doara care s-au angajat cu
întreaga lor ființă in în
făptuirea noii revoluții agrare. Ing. Ion Ciobanu,
de la ferma Stațiunii de
cercetări și producție po
micolă Geoagiu. Ingineriișefl de la unitățile agrico
le dfn Rapolt, Hațeg, Os
trov și A.E.I. Chinindia —
Cornel Tărăpoancă, Eufrosina Bufnea. Puiu Mastraghin șl Constantin Petcujeseu — care obțin an de
an producții mari de po
rumb, griu și cartofi.
Dar tot așa de adevărat,
este că sînt și specialiști
care nu-și pun tn valoare
cunoștințele acumulate, nu
se angajează cu toată vi
goarea In perfecționarea
organizării muncii și. mal
«Ies, nu se vede participa
rea lor efectivă la crește
re producțiilor agricole.

Să ne referim la vecinii
celor din Romos, țăranii
cooperatori din Geoagiu.
unde există o puternică
unitate agricolă cu o su
prafață arabilă de aproape
1 000 hectare. Unitate des
pre care cei din Romos
spuneau, acum 11 ani. că
nu poate fi ajunsă din
urmă, dar care acum se
află in urma lor. In acest
an recoltele au fost mult
sub posibilități. S-au obți
nut doar 2 800 kg griu la
hectar. 3 300 kg orz, 4 440
kg la porumb și doar 15 000
kg sfeclă, ceea ce e puțin
față de condițiile pe care
le au. Analizind aceste ci
fre, dar și discutind cu
mai multi oameni, ne-am
convins că nici inginerulșef- al C.A.P. Geoagiu, loan
Lascu. și nici ing. Vaier
Oprean, șeful fermei ve
getale. nu și-au făcut pe
deplin datoria. Tînărul inginer-șef, care are totuși
experiența necesară și o
pregătire corespunzătoare,
ne-a prezentat o seamă de
justificări, de parcă nimeni
nu și-ar mai aduce aminte
că aici se obțineau produc
ții bune de griu. orz și
porumb ce depășeau 5 000—
6 000 kg la ha. De ce s-a
ajuns tn această situație 7
Cu ajutorul ing. Ioan Las
cu, reconstituim modul tn
care s-au efectuat princi
palele lucrări agricole. In
primul rind. cele 330 ha cu
griu șl 150 ha cu orz nu
au fost fertilizate în mod
corespunzător, iar din cele
70 ha cultivate cu sfeclă,
23 ha «u fost plantate într-un teren necorespunză
tor, unde nu s-au obținut
nici 7 000 kg la ha. In plus,
recoltatul griului de pe
cele 20 ha pentru sămintă
nu s-a efectuat In timpul
optim, ci cind boabele se
scuturau la cea mai mică
atingere. S-au pierdut pe
puțin cite 700 kg griu la
ha ! Dar cine era dator să
acționeze pentru elimina
rea neajunsurilor constata
te și bine cunoscute ? Nu
în primul rînd specialiștii,
cei aleși In fruntea unită
ții ? Despre ce mobilizare
la muncă poate fi vorba
atunci cînd nici eei din
conducerea unității nu sint
prezenți in cîmp tn mij
locul oamenilor, cînd mun
ca este lăsată să se des
fășoare de multe ori la
voia înttmplării 7
„Cu cît ați sporit pro-,
ducția agricolă de efrid vă
sflați in conducerea uni
tății 1" — iată o Întrebare
la care nu se poate răs
punde cu explicații gene
rale sau cu justificări, ei
cu fapte și cifre concrete 1

Sabin CERBU
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Obstacole nedorite în calea colectării
II aterialelor refolosibile
F.D.U.S. transportul materialelor re
folosibile.
Și la Fetești au fost înființate ast
fel de centre. Dar — in ziua raidu
lui nostru, efectuat fn jurul orei 14
— toate erau închise. De la cetă
țeni am aflat că. „in unele zile se
mai deschideau (!), dar, de la o
vreme, și-au tras obloanele"...
Am trecut și pe la rampa de
resturi menajere, unde, după infor-

ANCHETA „SCÎNTEII" LA FETEȘTI
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veni. într-o altă încăpere — două
femei tinere își depănau alte po
vești. Așa am intrat in „atmosfera
de lucru" a depozitului central- de
materiale recuperabile din orașul
Fetești, județul Ialomița.
— Ce faceți dv. aici ? — am în
trebat. Femeile — una gestionară,
alta „responsabilă de... cîntar" ne-au
răspuns că „toată lumea... lucrea
ză11. Ce anume lucrează se vedea
clar...
Cum aminteam la început, tn fie
care localitate lalomițeană, Întreprin
derile județene de recuperare și va
lorificare a materialelor refolosibile
(I.J.R.V.M.R.) au conceput — și bine
au procedat — ca pe teritoriul așe
zării respective să organizeze, pe
lingă depozitul central, și unele
centre mai mici de colectare pentru
a ușura cetățenilor, organelor și or
ganizațiilor obștești componente ale

(Urmare din pag. I)

mafia primită la consiliul popular,
trebuia să «e afle un om cu o căru
ță, care permanent strînge mate
riale, sortează și cară. Acolo nu se
afla Insă nimeni. Omul cu căruța
nu mai lucra de multe luni.
Edificați asupra efectelor pe care
le poate avea lipsa de control asu
pra unor acțiuni bine Intenționate,
am lărgit aria investigațiilor ; ne-am
interesat în ce constau „zilele re
cord" și cum se organizează ele.
Părerea generală : cînd se hotărăște
o duminică, de exemplu, să se de
clare „zi record", simbătă seara se
anunță șl se mobilizează oamenii...
Lucrindu-se în pripă, se înțelege ie
ce la sfîrșitul „zilei record" nu se În
registrează mare lucru. Nici In pri
vința muncii de lămurire a oameni
lor, de convingere a lor asupra Im
portanței economice majore pe care o
are acțiunea de recuperare a mate

rialelor refolosibile nu s-au făcut
pași hotăriți. Chiar dacă in adună
rile cetățenești se mai amintește In
treacăt și despre această sarcină
obștească...
REDRESAREA ?
SIMPLA
ȘI
UȘOR DE ÎNFĂPTUIT. Acțiunea de
netezire a drumului materialelor
recuperabile din gospodăriile popu
lației spre centrele de colectare tre
buie. evident. începută prin... re
deschiderea acestor centre, cu popu
larizarea lor, deoarece pentru mo
ment se află intr-un desăvîrșit ano
nimat.
Depozitul central trebuie îngrădit,
pentru că. spun cetățenii, -el este
acum asemănător unui sac fără
fund. Inși necunoscuti vin Ia depozit
și iau fier vechi apoi îl vind la... de
pozit ! .
Trebuie întărită de asemenea le
gătura dintre reprezentanții organe
lor și organizațiilor obștești șl con
siliul popular orășenesc, care — tn
momentul de față — se face doar cu
ocazia sesiunilor consiliului popular
sau a altor ședințe care se țin la
primărie. Or, președinții comitetelor
de cetățeni, comitetelor asociațiilor
de locatari, ai O.D.U.S., comisiilor
de femei etc. ar trebui săptămînal
să se prezinte Ia consiliul popular,
la comitetul orășenesc de partid să
informeze cît au realizat din planul
de recuperare, ce intenționează să
facă in continuare, ce metode de
lucru au de gind să folosească, să
ceară sprijin ș.a.m.d.
Mobilizarea populației pentru par
ticiparea la „zilele record11 nu se

face nici ea oricum. în ultima seară
dinaintea acțiunii, ci temeinic, gos
podărește ; in alte orașe se anunță
oamenii cu 2—3 zile înainte, li se
spune să adune tn fața curții ma
terialele vechi, li se comunică ora la
care va trece mașina prin cartier
să le ridice. Iar în mijlocul cetățe
nilor trebuie să fie deputatul
de circumscripție, reprezentantul
O.D.U.S., reprezentanta comitetelor
de femei. Organizindu-se astfel lu
crurile. întreaga acțiune nu se va mai
solda doar cu citeva kg de fier vechi
cum s-a intimplat in nenumărate rinduri la Fetești !
Firește, nu trebuie minimalizată
nici munca de educație in rindurile
populației. în această privință tre
buie precizată necesitatea de a se
organiza adunări cetățenești speciale
la care 6ă li se vorbească cetățenilor
limpede despre importanța colectării
materialelor refolosibile. Convingă
tor, cu date și cifre, cu exemple
concrete.
Nu e, în nici un caz, admisibil ca
un oraș întreg să realizeze doar
10—15 la sută din planul acceptat
Inițial, răminînd — cum spun factorii
responsabili de la consiliul popular
— ca restul să se realizeze în ulti
mele două luni ale anului. Nu s-a
întrebat nimeni cu ce au lucrat fa
bricile prelucrătoare în primele 10
luni ale anului ? Poate cu promisiu
nile că In ultimele 2 luni li se va da
în sfirșit materie primă...

Gh. GRAURE

se

O „radiografie11 a rezervelor in
terne și citeva posibilități de spo
rire a producției
• întreprinderea de țevi „Republi
ca" din Capitală. Interlocutor : ing.
Constantin Giogu, directorul general
al întreprinderii : „In perioada care
a trecut de la începutul acestui an și
pînă în prezent am acumulat o res
tanță de peste 20 000 tone de țevi. La
originea restantelor se află, in prin
cipal. deficientele apărute în aprovi
zionarea cu semifabricate de la C.S.
Hunedoara și racorduri de la între
prinderea de utilaj petrolier Tirgoviște. Cele mai mari rămineri in ur
mă se înregistrează la țevi din oțel
Inox. țevi de extracție și prăjini de
foraj din oțel aliat".
• întreprinderea de țevi sudate
Zimnicea. Interlocutor : ing. Stelieâ
Joita. directorul unității : ..Dacă in
ce privește producția de țevi sudate
elicoidal nu numai că ne-am realizat
plănui, ci chiar am realizat cantități
suplimentare, la producerea țevilor
sudate longitudinal avem mari
restante. Cauza principală ? Neasigurarea ritmică și în structura ne
cesară a benzii laminate la cald în
inele. Restanța furnizorului — C.S.
Galați — peste 20 000 tone tablă
laminată".
• întreprinderea de țevi Roman.
Interlocutor : ing. Dominte Popa^ di
rector tehnic : ..întreprinderea noas
tră are restanțe atit la țevile din
oțel, cit și la burlanele de tubaj. Mo
tivele ? Lipsa țaglelor și lingourilor
pe care trebuia să ni le livreza
combinatele siderurgice de la Reșița.
Hunedoara și Tirgoviște și întirzierea punerii in funcțiune a noilor
capacități de producție din cauza lip
sei unui mare volum de utilaje11.
Este lucru demonstrat că. atunci
cind se manifestă mobilitate In or
ganizarea producției, cind există o
bună colaborară între unitățile din
aceeași ramură se găsesc soluții pen
tru rezolvarea operativă a probleme
lor dificile care apar in procesul rea
lizării planului la producția fizică.
Din discuțiile purtate cu muncitori,
maiștri, specialist! și cadre de con
ducere din întreprinderile producă
toare de țevi am desprins la fiecare
o neimpăcare cu greutățile si neajun
surile. dorința de a-si face datoria,
de a nu precupeți nici un efort pen
tru recuperarea neîntîrziată a restan
telor. în acest sens merită a fl con
semnate citeva din acțiunile si măsu
rile luate recent pentru ca în perioa
da cara a rămas pină la sfîrșitul
acestui an producția de, țevi să cu
noască un rapid reviriment.
...Secția I laminoare din cadrul în
treprinderii „Republica11. Aici se exe
cută prăjinile de forai la mare adîncime. Discutăm cu luminatorul Con
stantin l’rosie. șef de echipă.
— Acum se observă un reviriment,
o creștere a producției la țevile de
«cest tip. Explicația? Măsurii» or
ganizatorice si tehnice luate, care
au vizat aprovizionarea ritmică, cu
materiale, scule si dispozitive. Tot
odată. am trecut la laminarea la lun
gimi • maxime, iar opririle acciden
tale au fost eliminate total datorită
întăririi asistentei tehnice pe cele
trei schimburi. Drept urmare, volu
mul producției de țevi a crescut in
această lună cu 25 la sută fată de
luna septembrie.
Măsuri organizatorice judicioase au
fost luate și la întreprinderea de
țevi sudate din Zimnicea. Mai exact,
la secția de țevi sudate elicoidal. sec
torul de ajustare, unde apăreau une
le strangulări de producție, fluxul
tehnologic fiind reorganizat Ca ur
mare. producția de țevi a crescut.
Totodată, s-a trecut Ia laminarea
țevilor in tolerante negative la dia
metru] și grosimea peretelui țevii,
ceea ce a condus la Importante eco
nomii de metal. Demn de relevat est»
și un alt aspect. La întreprinderea
din Zimnicea. cursurile de ridicare
a nivelului profesional se desfășoară
într-o nouă modalitate, urmărindu-se
ca un număr tot mai mare de munci
tori să se polioalifice în meseriile de
laminatori și fimsatori-laminatbri.
Primul și cel mai important efect al acestor cursuri constă în
creșterea calității produselor, in luna
octombrie volumul rebutului la țevile
sudate scăzind foarte mult. O acti
vitate intensă. în concordantă cu ce
rințele etapei actuale, desfășoară șl
oamenii muncii de la întreprinde
rea da țevi din Roman. In primul
rind, aici s-au luat măsuri energice
pentru întărirea ordinii si disciplinei
în producție. Practic, nu se tolerează
în, nici un fel abaterile celor care
nu se integrează pe deplin in efortul
colectiv. în disciplina muncitorească.
Concomitent cu aoeste măsuri în prooesele de producție se manifestă o
mai mare flexibilitate în fabricație,
urmărindu-se realizarea in principal
a burlanelor de tubaj pentru indus
tria petrolului.

ÎN CONCLUZIE
Restanțele existente fn producția
de țevi se datorează atit unor nea
junsuri in aprovizionarea tehnicomaterială. cît și unor deficiente de
natură internă fn organizarea și
urmărirea producției. Este merito
rie inițiativa conducerii Ministeru
lui Industriei Metalurgice de a
analiza săptămînal stadiul realiză
rii planului in acest sector vital al
economiei. Totuși, trebuie să pre
cizăm că acum, cînd pînă la
sfirșitul acestui an au rămas mai
puțin de două luni, principala da
torie a specialiștilor și conducerii
ministerului trebuie să vizeze ini
țierea de măsuri concrete și efici
ente pentru desfășurarea normală
a producției In Întreprinderile pro
ducătoare de țevi. Aceasta cu atît
mai mult cu cit atît unitățile
furnizoare, cît șl cele beneficiar»
fac parte din același minister.
Prin urmare, rămine ca măsurile
stabilite recent de .conducerea Mi
nisterului Industriei Metalurgice să
fie materializate cu maximă ope
rativitate, astfel Incit restanțele la
producția de țevi să fie în mare
parte recuperate în cel mai scurt
timp.

Gheorqhe IONITA
Stan STEFAN
Constantin BLAGOVIC1
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Sprijin entuziast fată de strălucita
inițiativă a României socialiste
pentru înlănțuirea dezarmării
Referendumul de la 23 noiembrie—expresia voinței unanime a poporului român

Pentru a construi avem nevoie de pace
Pacea este un cuvînt drag con
structorilor. De fapt, într-un fel
sau altul, fiecare om al muncii din
țara noastră este un constructor a
ceea ce am înfăptuit sau vom mai
Înfăptui pentru înflorirea scumpei
noastre patrii socialiste. Este con
vingerea profundă a întregului po
por român că realizarea minuna
telor programe de dezvoltare economico-socială a României, de ri
dicare continuă a gradului de ci
vilizație și bunăstare, ca de altfel
Împlinirea năzuințelor de progres
ale tuturor popoarelor europene și
din Întreaga lume impun acțiuni
concrete în direcția
dezarmării,
destinderii șl consolidării păcii,
grav amenințată de cursa nesăbuită
a înarmărilor.
Sîntem,
de aceea, profund
recunoscători
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, conducătorul
iubit și înțelept al partidului și sta
tului, pentru neobosita activitate
desfășurată pentru asigurarea unui
viitor pașnic națiunii noastre, pen
tru triumful rațiunii, al dreptului

oamenilor șl popoarelor la exis
tentă liberă și demnă.
Exemplul concret oferit de Româ
nia prin trecerea, încă y din acest
an, la reducerea cu 5 la sută a efectivelor și cheltuielilor militare,
deschide o generoasă perspectivă
pentru înfăptuirea propunerilor
care vizează dezarmarea generală
și totală, și in primul rînd dezar
marea nucleară.
în fiecare zi, cu fiecare lzblndă
In munca noastră, întărim forța economică a patriei, adăugăm noi
valori tezaurului civilizației noas
tre socialiste, contribuind In mod
real la realizarea marilor obiective
stabilite de cel de-al XIII-lea Con
gres al partidului.
înțelegind profund șt temeinic
sensul și semnificațiile tezelor,
conceptelor, ideilor și chemărilor
înflăcărate ale secretarului gene
ral al partidului, noi, comuniștii,
toți oamenii din antrepriza de con
strucții poduri dunărene, ne expri
măm încă o dată angajamentul și
hotărîrea fermă de a fi la înălți
mea cerințelor acestei epoci ce
poartă numele celui mai iubit fiu

al poporului nostru — erou Intra
eroii neamului, erou al păcii. Pen
tru noi, constructorii acestei mo
numentale lucrări de la Dunăre,
are o deosebită semnificație faptul
că vom oferi pe artera rutieră Eu
ropa 60, aici, pe străvechiul pămint românesc, un excepțional
simbol al muncii constructive, paș
nice ce a caracterizat dintotdeauna și caracterizează poporul nos
tru. Pe drept cuvînt, podurile pro
iectate și realizate de noi peste
Borcea și Dunăre sint adevărate
expresii ale capacității creatoare,
talentului și năzuințelor celor ce
muncesc și trăiesc in România so
cialistă. Construim pentru prezent
și viitor, construim pentru om,
construim pentru a ne face viața
mai bună și mai frumoasă. Cu aceste ginduri ne alăturăm glasul
tuturor celor ce vor rosti un hotărît DA la referendumul din 23
noiembrie.

Inq. Robică POPINA
Antrepriza poduri dunărene Fetești

Dorința noastră arzătoare
— să fie înlăturat pericolul unui război!
Sint muncitoare la întreprinde
rea de confecții din MiercureaCiuc — Întreprindere care repre
zintă doar unul dintre moder
nele obiective industriale înăl
țate in această așezare harghiteană in anii victorioși ai „Epocii
Nicolae Ceausescu“. Alături de
tovarășii mei de muncă, de toți
locuitorii acestui frumos oraș, relntinerit din temelii, am primit cu
deosebită bucurie noua inițiativă a
țării noastre, convinși fiind că ea
răspunde în cel mai înalt grad as
pirațiilor de pace ale tuturor ce
tățenilor patriei, ale tuturor po
poarelor lumii, dorinței lor fier
binți de a fi înlăturat pentru tot
deauna pericolul unul război mon
dial. Un asemenea oontlict. purtat
prin folosirea oelor mai nimici
toare dintre arme, ar echivala cu
o adevărată sinucidere. El ar pro
voca uriașe distrugeri, transformlnd In ruine tot ceea ce s-a rea
lizat prin eforturile unor întregi
generații, ducînd la dispariția a în
seși vieții pe planeta noastră.
Tocmai din acest motiv. împreună
cu Întregul nostru popor, ne pro
nunțăm cu hotărîre Împotriva
cursei înarmărilor, aproblnd prin
Întreaga noastră ființă strădaniile
neobosite ale României socialiste.

ale tovarășului Nicolae Ceausescu,
care, cu realism și luciditate. Isi
ridică necontenit glasul în apă
rarea celui mai de preț bun al po
poarelor, al oamenilor : dreptul la
viață, la pace.
Simt o firească mindrie că, in
împrejurări atît de grave pentru
destinele Europei si ale lumii, pa
tria mea. prin glasul celui mai
autorizat fiu al ei. lansează un nou
Îndemn la acțiune, apreciind că a
sosit vremea să fie stăvilit cursul
spre prăpastie, că popoarele, care
nu și-au spus Încă ultimul cuvînt.
pot să elimine prin eforturi unite
primejdia nucleară, să impună
pacea și dezarmarea. Reducerea cu
5 la sută a armamentelor, efecti
velor șl cheltuielilor militare asu
pra căreia poporul nostru esta
chemat să-și spună părerea prin
referendum. In cursul acestei luni,
va Întruni neîndoios oea mai largă
adeziune cu putință. Bine ar fi
dacă și celelalte popoare, indife
rent de mărime, ar urma neîntirzfat exemplul României, luînd
măsuri similare. Aceasta ar fi un
imens cîștig pentru Întreaga ome
nire. care ar vedea deschlzîndu-se
In fata sa noi perspective pe calea
Înfăptuirii dezarmării si a interzi
cerii totale a armelor nucleare.

Locuiesc împreună cu soțul meu
și cu cei trei copii într-o casă
nouă, într-un cartier nou. într-un
oraș nou care cunoaște o continuă
Înflorire. Ca mamă și comunistă
am ferma convingere că prin lupta
unită a forțelor iubitoare de pace,
de pretutindeni. rațiunea
va
triumfa, că noi cei ce trăim si
muncim in municipiul MiercureaCluc, vom putea înfăptui, aseme
nea tuturor fiilor tării, tot oeea ce
ne-am propus pentru viitorul feri
cit al copiilor noștri, pentru ridi
carea patriei pe culmi tot mai
Înalte de progres si civilizație. Cu
aceste ginduri ne luăm angaja
mentul să întîmpinăm apropiatul
referendum cu rezultate cit mai
bune la locul de muncă, iar la
23 noiembrie să spunem un
DA hotărît inițiativei tovarășului
Nicolae Ceaușescu. inițiativă cars
se constituie într-o nouă si stră
lucită mărturie a politicii de pace.
Înțelegere și oolaborare promovată
cu atîta consecventă de tara noas
tră — Remania socialistă.

Maria SANDOR
muncitoare la întreprinderea
de confecții din Miercurea-Ciuc

A lupta pentru pace înseamnă
a lupta pentru viață
în urmă cu 17 ani lua ființă
I.A.S. Insula Mare a Brăilei —
unul dintre Izvoarele bogate de
produse agricole ale țârii. Au fost
smulse. într-o bătălie pașnică fără
precedent, de sub revărsarea mile
nară a apelor Dunării. 72 000 hec
tare de pămint roditor. Se poate
spune că Insula Mare a Brăilei
este rezultatul ooncret al muncii
noastre creatoare, o realizare fără
asemănare pe aoeste meleaguri,
cea mai mare lucrare de îndiguiri,
desecări și irigații executată in
România.
Holdele Insulei sint și trebui»
să fie holde ale păcii. Ca mecani
zator, lucrez de multi ani aici. Am
51 de ani și vreau ca ce am în
făptuit să nu fie nici distrus, nici
primejduit. Vrem să avem liniște
și pace, să semănăm si să cule
gem roadele muncii, asa cum este
voința tuturor truditorilor. Dorin
ța de pace a poporului nostru este
milenară. Moșii și strămoșii noștri
au luptat cu bărbăție, apărînd paoea șl libertatea vetrei românești,
întotdeauna intinzînd, la nevoie, o
mină de ajutor, prietenească si
caldă, oricărui neam aflat in pri
mejdie. Președintele nostru, cel
mai iubit fiu al națiunii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. a repetat, cu
diverse prilejuri, chiar și în timpul
vizitei făcute în Insula Brăilei, în

această vară, dorința de pace șl
prietenie a poporului român. Prin
importantele documente adoptate
de Plenara Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, pre
cum si la recenta sesiune a Marii
Adunări Naționale, această dorință
de paoe trainică a fost din nou
subliniată, afirmată cu putere de
nezdruncinat. „Eroul Păcii", cum
este denumit pe bună dreptate
președintele țării noastre pe toate
meridianele globului, a adresat
încă o dată o vibrantă che
mare întregii lumi, tuturor for
țelor progresiste pentru a salva
pacea. Chemarea vine într-un mo
ment cînd asupra planetei planea
ză pericolul unui război cu urmări
cum n-au fost altele pînă acum.
Tot ce au ridicat oamenii prin pu
terea brațelor si a minții se află
In grav pericol. După cum se știe.
România a făcut multe propuneri
In vederea Înlăturării armelor nu
cleare, a oelorlalte arme. Ca o par
te a acestor permanente stăruințe,
inițiativa privitoare la trecerea
încă din aoest an la reduoerea cu
5 la sută a armamentelor, efecti
velor și cheltuielilor militare ale
României își găsește expresia in
voința poporului român de a trăi
șl munci într-o lume fără războaie,
de a-si lucra pămîntul în liniște.

de a-1 face să fie prin muncă tot
mai darnic cu noi. intru bucuria
noastră si a urmașilor noștri. Si-i
mulțumesc din tot sufletul condu
cătorului nostru iubit, permanent
de strajă pentru pacea plinii, pen
tru uriașul său efort consacrat
destinelor de bine șl fericire,
triumfului
năzuințelor
noastre
scumpe, ale tuturor națiunilor
lumii.
Avem ginduri mari. Vrem să
•porim rodnicia muncii, să folosim
mai bine mijloacele din dotare, să
ridicăm țara tot mai sus pe culmi
de bunăstare și progres. Dar pen
tru aceasta avem nevoie de pace.
Iată de ce politica înțeleaptă si
responsabilă promovată statornic
de tovarășul Nicolae Ceaușescu se
bucură de deplina noastră apro
bare, de sprijinul nostru.
Iată de ce, noi, toți mecanizatorii
din cadrul fermei Gemenele, com
plexul Filipoiu — I.A.S. Insula
Mare a Brăilei, vom spune un DA
răspicat și ferm la referendumul
din 23 noiembrie, un DA pentru
pace, pentru liniștea vieții și
muncii.

Nicolae GRAMA
mecanizator la ferma Gemenele,
complexul Filipoiu —
I.A.S. Insula Mare a Brăilei

A construi concret viitorul
(Urmare din pag. I)

numai așa apărăm pacea șl liniștea
tării, că ne aducem contribuția la
înfăptuirea dezarmării pe întregul
glob. Trecerea treptată la dezar
mare — aceasta-i singura cale de
a salva civilizația, de a salva ome
nirea, de a salva viața pe pămint.
De aceea, pentru copiii mei, pentru
copiii noștri, ai tuturor, imi exprim
cu toată puterea adeziunea la noile
inițiative de pace ale României,
la politica externă, principială și
realistă, promovată cu consecvență
de Partidul Comunist Român, de
secretarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
O inițiativă generoasă,
menită să stimuleze
înfăptuirea dezarmării
Cu inginerul Toma Erhan, șeful
brigăzii de instalații, poți aborda
orice temă, el fiind pasionat și
curios in egală măsură să se in
formeze temeinic despre teatrul
antic, despre marile edificii ale
lumii, ca și despre noutățile de
ultimă oră in domeniul ciberneti
cii, al robotizării și deci al micro
și macroelectronicii. Aceeași pa
siune îl stăpînește și o demonstrea
ză pe terenul activității de instala
ții în construcțiile social-edilitare.
Brigada sa a fost prima din între
prindere care a aplicat integral
pentru tot personalul principiile
acordului global. Tot atît de bine
informat se dovedește și pe tărimul politicii și vieții internaționale,
fapt ce-1 desemnează ca un fer
vent și convingător propagandist la

cursurile de învățămînt politicoideologic, ori în afara acestora. Am
avut prilejul să-l ascultăm explicindu-le oamenilor din brigada sa
esența noilor inițiative ale Româ
niei consacrate păcii și dezarmării,
instaurării unui climat de înțele
gere, încredere șl colaborare între
toate popoarele lumii. Pe bază de
calcule, prezintă colegilor de muncă
ce ar Însemna dacă toate statele
ar aplica inițiativa României pri
vind reducerea cu 5 la sută a efec
tivelor, armamentelor și cheltuieli
lor militare.
, — Numai un conducător Înțelept
cum este președintele țării noastre,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, putea
să aibă curajul și viziunea îm
pletirii vorbelor cu tăria faptelor.
Inițiativa românească a venit
Intr-un moment decisiv, clnd au
sporit dialogurile la masa tratati
velor Intre reprezentanții marilor
puteri și cînd locul deliberărilor
fragmentate trebuie luat de acțiuni
concrete, tranșante în direcția sta
tornicirii unor relații interstatale
bazate pe încredere reciprocă, a
trecerii la dezarmare, la oprirea
amplasării rachetelor cu rază me
die de acțiune și la eliminarea
definitivă a acestora din Europa și
din lume, la încetarea proliferării
arsenalului nuclear.
— Dimineața cînd ajung In car
tier — mi se confesa mai tîrziu
inginerul Erhan — simt o plăcere
deosebită să privesc macaralele
cu brațele lor vînjoase și înalte
ca niște aripi de albatros străpungind cerul de azur. Ele par sau cel
puțin așa mi le imaginez ca niște

rampe de lansare, dar nu de rachete,
ci de case albe cu balcoane frumos
arcuite cum sînt cerdacurile caselor
oltenești, cu pălimare măestrit în
crustate. Și mai văd acolo, cam unde
ar fi prima treaptă a rachetei, chi
puri luminoase de copii din miinile
cărora își iau temerar zborul porum
beii albi. E aceasta o înclinație spre
visare 7 Categoric nu 1 Este toc
mai ce ne îndeamnă secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, să construim pe
acest pămint, să construim o lume
a păcii, o lume dreaptă. Sub
semnul acestui imperativ, și noi,
constructorii din Rîmnicu Vîlcea,
vom zice răspicat și energic DA
la referndumul din această lună.
Vom întări semnătura prin noi
edificii, lăslnd ca pe o ștafetă
luminoasă venită din trecutul nos
tru istoric o demnă moștenire
pentru viitor.
...La Rîmnicu Vîlcea s-au con
struit noi blocuri, noi cartiere de
locuințe. Azi, zestrea edilitară a
orașului numără peste 30 000 apartamente. Mîine se vor con
strui altele. în acest univers al
Încrederii In ziua de mîine mun
cesc temerarii constructori, încre
derea lor avînd trainice rădăcini
In politica înțeleaptă, constructivă
a partidului, caracterizată de un
puternic umanism, apreciată pre
tutindeni de toate forțele progre
siste ale omenirii, politică ce-și
trage seva din însăși ființa poporu
lui român.

Ion STANC1U

corespondentul „Sclnteii"

Casa de cultură din Botoșani

Foto : E. Dichiseanu
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BIBLIOTECA PUBLICĂ

*

— acțiuni diversificate, atractive

*

Punct de convergentă cultu
rală cu o bogată tradiție.
Biblioteca județeană din Brăi
la se află implicată din plin
in vastul proces de răspîndire
a cunoștințelor și înțelepciu
nii cuprinse in paginile căr
ților. Pentru că oricîte pro
grese s-au făcut în domeniul
stocării informației și al po
sibilităților de a fi utilizate,
cuvîntul tipărit în cărți sau în
publicații rămine tezaurul
fundamental al omenirii, acu
mulat de-a lungul a multor
secole, restituit continuu ge
nerațiilor succesive. Cartea
este temeiul învățăturii, al
multor posibilități formative,
sursă inepuizabilă de frumos
adresată prin cuvîntul suges
tiv oamenilor de cele mal
diverse virste și preocupări.
Și biblioteca brăileană a
parcurs, asemenea tuturor așe
zămintelor de acest fel din
țară, etapele succesive ale
dezvoltării pînă la a ajunge la
capacitatea actuală. O foarte
documentată lucrare monogra
fică, „Biblioteca județeană
-Panait Istrati». Brăila" urmă
rește acest drum de peste un
secol, de cînd, în 1881, s-au
pus bazele ei ca instituție
publică. Datele sînt edifica
toare pentru importanța lec
turii și implicarea ei în dez
voltarea actuală a localității.
Dacă acum patru decenii citi
torii înscriși nu depășeau o
mie. acum au ajuns la 18 000,
cu tendințe de a crește pe
măsură ce serviciile se diver
sifică și cresc calitativ. Și
avem în vedere, cum arăta
directorul instituției, Gheorghe Pătrașcu, sporirea consi
derabilă a fondului de carte,
ajuns la circa 300 000 volume
sau periodice, o mai echili
brată ofertă în funcție de ce
rințele socio-profesionale ac
tuale. Din studiile statistice pu
blicate rezultă o creștere con
tinuă a cititorilor proveniti din
rîndurile oamenilor muncii din
industrie sau ale specialiștilor
cu profil tehnic.
Eforturile colectivului biblio
tecii se Îndreaptă spre acel
gen de carte solicitat de noile
profesii industriale, agricole
sau științifice. Cartea în spri
jinul producției nu este numai
un deziderat, ci o constantă a
muncii desfășurate de-a lun
gul anilor. Sînt tot mai nu
meroase acțiunile de prezen
tare a cărții tehnico-stiințifice. la sediu sau in unitățile
economice. Asemenea mani
festări cunosc o puternică
intensificare în cadrul „Lunii
cărții în întreprinderi si insti
tuții". cînd. alături de pre
zentări Si întîlniri cu specia
liști. se organizează standuri
și expoziții de carte în uni
tăți economice, se întocmesc
la cerere bibliografii sau se
acordă consultații. O recu
noaștere a creșterii potenția
lului bibliotecii se află In ca
pacitatea ei de a susține. în
unele domenii, cercetarea ști
ințifică. cu atît mai necesară

după ce municipiul a devenit
si centru de învățămînt supe
rior.
De o atenție în continuă
creștere se bucură cartea social-politică.
Biblioteca
a
creat chiar o sală de lectură
specializată în științe sociale,
iar pe lingă comitetul jude
țean de partid un fond de
carte social-politică destinată
să sprijine învățămîntul politioo-ideologic de masă. Spo
rul impresionant al cărții de
această natură, interesul de
care se bucură au dus la di
versificarea acțiunilor si a
manifestărilor atit in cadrul
„Zilelor cărții social-politice".
cit și periodic in întîlniri cu
cetățenii, expoziții sau stan
duri itinerante. Lucrarea „Na
țiunea română în etapa edifi
cării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate" a fost
prezentată
la
cooperativa

Festivalul național
„Cîntarea României"
„Arta populară", la C.A.P.
Vădenl s-au prezentat volu
mele „Spiritualitatea getodacilor" sau antologia „Un
gind pentru partid". „Anul
International al Păcii" esta
marcat de apariția si prezen
tarea unor cărți de mare in
teres cum sînt : „România si
reglementarea pașnică a dife
rendelor internaționale". „De
la controlul armamentelor la
dezarmare" etc.
De-a lungul timpului, car
tea beletristică s-a instalat
temeinic în centrul preocupă
rilor cititorilor. Romanul, poe
zia. cartea de artă, sinteza istorico-literară BÎnt tot mal
căutata In biblioteca publică.
Împrumutate acasă sau citite
In sala de lectură. Un număr
apreciabil de elevi Ișl procură
de aid cărțile solicitate da
programa școlară sau pentru
timpul liber. Carte de inimă,
carte de timp liber cu un pro
nunțat caracter formativ, be
letristica se bucură șl de o
constantă colaborare cu scri
itorii și oamenii de cultură.
Dacă privim ansamblul ma
nifestărilor cu cartea, consta
tăm predominanta cărții lite
rare, desfășurarea lor In ade
vărate acțiuni de masă. Fie
In „Decada cărții românești",
fie cu ocazia unor sărbători,
poezia sau proza găsesc me
diul prielnic de a se rosti de
la Înălțimea marilor estrade
sau in cadrul restrins al unor
mici colective. întîlnirile cu
scriitorii au devenit tra
diționale. si in biblioteca
brăileană pot fi Intîiniți au-

tori renumițl sau numai tineri
debutanți din județ. Se acordă
prioritate prezentării lucrărilor
autorilor locali, mai bunei lor
cunoașteri. Si aceasta nu din
mindrie locală, ci pentru că
aici se află un mănunchi de
scriitori bine cunoscuti. Prin
colaborarea cu cenaclul ..Pa
nait Istrati" al Uniunii scriito
rilor, condus de prozatorul Fănus Neagu, sau cu cenaclul
„Mihu Dragomir" se organi- ,
zează frumoase seri de poezie
patriotică, lecturi de texte ori
ginale sau se discută apariții
editoriale recente. Cu forte
reunite se organizează în ju
deț șezători complexe, iar anual are loc concursul interjudetean de poezie patriotică șl
revoluționară „Mihu Dragomir.
Odă pămintului meu". Au in
trat în tradiție cinstirea unor
mari scriitori născuti aici in
manifestații de amploare, ca
„Ziiele Perpessicius" sau „Zi
lele Panait Istrati".
Cititorii înconjurați de cea
mai mare atenție sint. fără
îndoială, copiii. Copii de toa
te
virstele. de la
cei
pentru care cartea este un
mare univers colorat, pînă la
cei cu preferințe de lectură
bine conturate. Aproape un
sfert din cititorii bibliotecii
sint copii, motiv pentru care o
mare parte a muncii bibliote
carilor este dedicată dezvol
tării și perfecționării continue
a formelor și mijloacelor de
atragere a lor. De la festivi
tățile prilejuite de primirea in
organizațiile „șoimilor patriei"
sau de pionieri, desfășurat»
cu regularitate, la intilnirile
generațiilor tinere cu veterani
ai luptei pentru libertate șl
independență, pînă la lecțiile
deschise, ilustrate cu mate-’
riale din fondul bibliotecii,
evantaiul preocupărilor cu
prinde largi categorii d» copil
»i adolescenți.
Creșterea volumului activi
tăților •* însoțit permanent
cu acțiunea de îndrumare me
todică a bibliotecilor din județ,
cu preocuparea de mal bună
organizare internă. Se Încearcă
o mai completă punere în va
loare a Însemnatului fond de
discuri, prin organizarea unor
audiții muzicale. In atenție se
află și o prezentare adecvată
a fondului de carte rară și de
patrimoniu, constituirea unor
colecții complete de periodice
sau realizarea unor microfilme
ale periodicelor brăilene. înde
lungata experiență acumulată
aici, interesul în creștere
al unor categorii tot mai im
portante de cititori, existenta
unui colectiv de înaltă pregă
tire profesională, asigură bi
bliotecii brăilene condiții pen
tru a deveni. In anii viitori,
o instituție a cărții compara
bilă cu cele mai bune din tară,
o instituție cu care oamenii
locului să se mindrească si
să-i treacă pragul cit mai des.

Emil VASIEESCU

Recoltele mari stîrnesc ambiții mari
(Urmarp din pag. I)

refuzul de a face și ei ceea
ce făcuseră vecinii. Erau
atunci în conducerea co
operativei oameni făloși,
dar atit. Făloșenia. orgoliul
sînt foarte bune cînd sînt
îndreptate pe drumul bun.
al ambiției de a fi în frun
te nu prin vorbe, ci prin
muncă și rezultate. Altmin
teri devin o frină. De la
un timp insă, la Răzoarele
lucrurile s-au schimbat...
Intrăm in Răzoarele. Și 11
lntîlnim pe președinte, un
țăran voinic...
— Cum o mai duceți 7 —
Întreabă Almășan.
— O ducem bine, că avem
lucru mult 1
Vorbă de om destoinic.
Președintele Luca Boca a
fost ales acum cițiva ani.
— Fusesem brigadier și
pe vremea cînd Duma, de
la Șăulia. era și el briga
dier. îl cunoșteam, ne întîlneam pe la baza de re
cepție și știam cum gîndește. de aceea pentru mine
n-a fost mirare cînd. după
ce l-au ales pe el președin
te, cei din Șăulia au pornit
așa de repede în sus. în
prima ședință pe care am
avut-o cu cooperatorii, ca
președinte, am spus că si
noi sîntem oameni harnici
ca cei din Șăulia si că am
greșit că nu ne-am luat
după ei. Că nu-i rușine să
te iei și după alții cînd vezi
că ei au făcut o treabă
bună, mai bună decît a ta.
Rușine e să rămîi „de că
ruță". Si m-au înțeles coo
peratorii. gîndeau si ei ca
mine. Asa că m-am dus și
m-am așezat la sfat cu to
varășul inginer. Fusese și
el numit o dată cu mine
inginer-șef. Acuma să nu
se supere pe mine, de fapt
vorbesc de lucruri trecute.

dînsul? dezamăgit și de cum
merseseră lucrurile, cam
uitase de treburi... Șl l-am
spus : „Ne așternem pe
muncă, tovarășe inginer, avem multe de recuperat 1“
De alături, inginerul Ion
Scaiu răspunde cu un surîs :
— Așa a fost, nu-i nici o
supărare. Pentru mine a
fost un lucru foarte bun că.
în sfîrșit. am avut înțele
gerea și ajutorul necesar ca
să pun în aplicare pe cimp
ceea ce am învățat. Acum
mă simt util aici și rezul
tatele au început să o con
firme. Sint născut într-un
sat vecin și pămîntul de
aici îl cunosc, știu ce-i tre
buie. Am fost și am văzut
și unele rezolvări găsite de
cei din Șăulia. Trebuie să
știți că, acum cițiva ani,
am pornit de la producții
nu mici, foarte mici : 2 000
kg la porumb boabe. 20 000
kg la sfecla de zahăr...
E ușor de imaginat că nu
le-a fost ușor deloc. Au ajuns anul trecut și anul acesta. în condițiile unei se
cete cum n-a mai fost da
foarte mult timp prin aces
te părți (au secat și fîntînile), la producții foarte
bune : 8 000 kg de po
rumb. 40 000—45 000 kg da
sfeclă.
— Mi-am spus — urmea
ză inginerul — că nu exis
tă situație pe care să n-o
poți depăși dacă îți frămînți mintea. Primisem, de
exemplu, un erbicid pe
care în alți ani conducerea
cooperativei de aici îl re
fuza. Avea o deficiență :
nu se dizolva cum trebuie.
Eu am zis acum că trebuie
să se dizolve, numai că tre
buie găsită formula. Am
făcut tot felul de încercări.
Pînă la urmă am reușit. Cu

apă de ploaie Încălzită—
Pare simplu, nu 7 Ei. bine,
ne-au trebuit zile și zile de
experiențe... Da, trebuie să
gîndim, așa mi-am spus și
așa am făcut în toate...
Un președinte întreprin
zător. ambițios și harnic,
cu un pronunțat spirit al
bunei organizări (căci așa
s-a dovedit a fi. Luca Boca)
și un inginer agronom tînăr, înzestrat și competent
(pentru că așa este, așa
l-au descoperit acum a fi
cooperatorii pe Ion Scaiu),
o colectivitate de săteni
care au înțeles repede ros
turile unei drastice disci
pline a muncii — iată cele
trei coloane pe care se
sprijină acum urcușul spre
dezvoltare al cooperativei
din Răzoarele.
— Noi știm că Șăulia are
un avans mare în fața
noastră — spune Boca. Au
pornit de mult pe drumul
bun și au ajuns acum la o
putere economică și la o
organizare ce-i ajută în
continuare să crească. în
tr-o zi. totuși, o să-i ajun
gem. O să folosim și ex
periența lor. și pe a altora,
și pe a noastră, o să fim
insistenți și gospodari...
Am și pornit acțiuni eco
nomice de perspectivă mai
largă și nu se poate să nu
reușim. Cum spune Duma :
„Cînd gîndești agricultura
ca un om bogat, bogat ai
să fii !“. Are dreptate
Duma.
Am scris aceste rînduri,
se înțelege, nu atît pentru
cei din Șăulia sau din Ră
zoarele. cit... pentru ceilalți
vecini.
Potrivit
zicalei
„Cine are urechi de auzit
să audă !“,«

Mihai CARANH1
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• DACI Șl ROMANI INTRE
„LIMES ALUTANUS" Șl „LIMES
TRANSALUTANUS" IN VEACU
RILE ll-IV E.N. în „Revista de istorie"
nr. 9/1986, al cărei interesant sumar este
aproape în întregime consacrat aniversării
a 2 500 de ani de la primele lupte ale
poporului geto-dac pentru libertate și neatirnare, arheologul Gheorghe Bichir ex
pune cîteva dintre concluziile recentelor
cercetări arheologice întreprinse la Scornicești (unde s-au identificat două așezări
și o necropolă), Colonești-Guești, ColoneștiMărunței și Vulturești, din județul Olt. Pe
baza acestor investigații, ca și a unor
cercetări de suprafață, se infirmă o mai
veche opinie potrivit căreia zona dintre
valurile de apărare ridicate de romani pe
Olt (Limes alutanus) și în Cimpia Munte
niei, la est de Olt (Limes transalutanus),
ar fi. fost slab locuite de populația autoh
tonă în veacurile II—IV e.n. Autorul
arată că In acest teritoriu au fost identi
ficate deja circa 30 de puncte cu urme de
locuire din această vreme, unele așezări
fiind întinse pe suprafețe apreciabile :
Chilia — pe circa un kilometru lungime,
Colonești-Mărunței — peste 18 hectare.
Inventarul așezărilor și necropolelor desco
perite aici atestă practicarea unor rituri
funerare și ocupații de străveche tradiție
dacică ; In același timp, piese de ceramică,
monede, fibule, obiecte de podoabă de
sorginte romană documentează — așa cum
o dovedesc și cele 6 tezaure romane des
coperite în timp în vestul Munteniei —
strinse legături și interferențe ale popu
lației de aici cu lumea romană din pro
vincia Dacia.
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• VESTIGII ALE CONTINUITĂ
ȚII NOASTRE. Cercetări arheologice
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complexe au dus la descoperirea, In zona
localității Izvoru (județul Giurgiu), a unor
necropole deosebit de interesante — ne
scrie prof. Cristian F. Schuster. Prima
dintre acestea aparține secolului al IV-lea
e.n., fiind excavate aici 32 de morminte
cu un bogat inventar care confirmă fiin
țarea In aceste locuri a unei mari așezări
de tradiție daco-romanâ. în aceeași zonă.
In punctul „La gropi" a fost descoperită o
necropolă din veacurile VI—VII, iar în
punctul „La Drăghiceanca" au fost scoase
la lumină 442 morminte care formau o
necropolă atribuită secolelor VIII—IX. Re
prezentative pentru această necropolă sint
urnele-borcan, Împodobite cu strlurl drepte
sau șerpulte.

• STRĂVECHILE AȘEZĂRI DE
LA TURIA - COVASNA. Un
de cercetători, condus de dr. Szekeiy Zoltan, directorul Muzeului județean Covasna,
a ecos la iveală, în urma săpăturilor efec
tuat» pe teritoriul comunei Turia, o așe
zare neolitică aparținlnd culturii Criș. Au
.
fost dezvelite vestigii ale unor locuințe de
mari dimensiuni, putîndu-se descifra Și
•istemul de construire a acestora. Tot pe
teritoriul comunei Turia s-a descoperit. o
așezare care aparține unei faze tirzii
epocii bronzului. Materialul ceramic scos Ia
Iveală cuprinde vase de o formă pină acum
neidentificată In zonă, acestea fiind ase
mănătoare cu cele descoperite la sud de
Carpați, aparținlnd vestitei culturi Monteoru. Materialul ceramic de la Turia ar
reprezenta, așadar, o variantă locală a cul
turii Monteoru. (Constantin Timaru, co
respondentul „Sclnteii").

• „TURNUL BASARABILOR"
DE LA GIURGIU. In acest an - ,n
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care s-au împlinit șase veacuri de la
urcarea pe tron a Marelui Mircea Voievod
— la Giurgiu au continuat investigațiile
arheologice in puternica cetate ridicată aici
de marele domn pentru străjuirea hotaru
lui primejduit de la Dunăre. Cercetările,
conduse de arheologul Dan Căpățină de
la Muzeul militar central, s-au desfășurat
în incinta fortificației nr. 1. Zidul acesteia
este construit din blocuri de piatră fățuite,
alternînd cu cărămizi romane refolosite,
așezate atît pe orizontală, cît și pe verti
cală. Pe baza acestei tehnici constructive
se apreciază că fortificația aceasta — un
turn avînd 7 laturi și un diametru de 13,5
metri — datează dintr-o perioadă pre
mergătoare domniei Marelui Mircea,
fiind deci o operă a primilor Basarabl.
Această construcție a fost folosită apoi de
Marele Mircea Voievod drept turn de colț
pe partea de nord-vest pentru cetatea ri
dicată de el. în cursul cercetărilor s-au
descoperit noi piese arheologice de mare
valoare. Printre acestea, un tun databil
la sfîrșitul secolului al XIV-lea (cea de-a
doua descoperire de acest gen din ceta
tea medievală a Giurgiului), proiectile de
artilerie din piatră și metal, fragmente
ceramice din veacul al XIV-lea.

• NOI DOCUMENTE OTO
MANE PRIVIND ȚĂRILE ROMA
NE
Turcologul Valeriu Veliman. de la
Direcția generală a Arhivelor statului, a
prezentat, în cadrul Laboratorului de stu
dii otomane al Facultății de istorie-filozofie din București, unele documente ine
dite, recent descoperite în arhivele turcești,
privitoare la țările române în perioada de
sfîrșit a veacului al XVIII-lea. Documen
tele relevă strădaniile românilor de a
păstra vechile drepturi ale țării, de a im
pune respectarea lor, grelele sacrificii pe
care au trebuit să le facă pentru apărarea
autonomiei lor. Astfel, s-a arătat că, deși
„Cartea de legi" otomană din 1792 (pe care
Valeriu Veliman o redatează la 1793) fixa
oficial țărilor române anumite scutiri de
sarcini fiscale datorită gravelor daune su
ferite de acestea în timpul războaielor
ruso-austro-turce, In realitate unele artico
le secrete stipulau o menținere sub noi
forme a acestor sarcini, ridicînd astfel noi
obstacole în calea dezvoltării țărilor române
— ne comunică lector dr. Mihai Maxim,
vicepreședinte al laboratorului.
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• „GRIGORE AL IV-LEA GHICA". A apărut de curînd, sub însemnele
Editurii Militare, în colecția „Domnitori și
Voievozi" (ajunsă, iată, la cel de-al 28-lea
număr), o monografie consacrată întîiei
domnii pămîntene în Țara românească a
Munteniei, după revoluția de la 1821 — cea
a lui Grigore al IV-lea Ghica. Autorii,
Cornel I. Scafeș și Vladimir Zodian, deru
lează firul vieții și înfăptuirilor voievodului
pe fundalul unei epoci în cursul căreia po
porul român a avut de înfruntat aspre
vitregii istorice : ani îndelungați de răz
boaie purtate pe pămîntul țării, ocupații
militare străine cu întreg cortegiul lor de
distrugeri, jafuri, epidemii, suferințe ;
epocă, deopotrivă însă, de viguroasă afir
mare a forței idealului emancipării na
ționale ; înfăptuirile întîiei domnii pămîn
tene, evidențiază lucrarea, marchează noi
pași pe calea împlinirii dezideratului li
bertății naționale, a progresului său socialeconomic.
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Survolind teritoriul Republicii Socialiste România, am marea plăcere de
a vă adresa calde și cordiale salutări, precum și bune urări din partea gu
vernului și poporului indian.
Vă rog să acceptați, de asemenea, urările mele cele mai bune pentru
sănătatea și fericirea dumneavoastră.

GIANI ZAIL SINGH
Președintele Republicii India

Convorbiri intre primul-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România și președintele
Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole
Tovarășul Constantin Dăscăleseu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a avut, jo|
dimineața, convorbiri cu tovarășul
Dumaaghiin Sodnom, președintele
Consiliului de Miniștri al Republicii
Populare Mongole, care a efectuat o
vizită de lucru în țara noastră.
In cadrul dialogului de lucru, cel
doi șefi de guverne au analizat mo
dul în care se îndeplinesc înțelege
rile și hotăririle convenite cu pri
lejul întilnirilor la nivel înalt privind
dezvoltarea colaborării economice
româno—mongole.
A fost exprimată convingerea că
realizările și experiența obținută in
domeniul conlucrării bilaterale, po
sibilitățile oferite de dezvoltarea
economico-socială a țărilor noastre
asigură condiții favorabile pentru
extinderea, în continuare, a co
laborării și cooperării economice,
pentru sporirea și diversificarea
schimburilor comerciale. Cei doi
prim-miniștri au examinat noi posi
bilități de amplificare a relațiilor
româno—mongole, îndeosebi prin
participarea țării noastre, pe baze
reciproc avantajoase, la construirea
de noi obiective industriale în Repu
blica Populară Mongolă.
în acest context, au fost stabilite
căi și modalități concrete menite să
ducă la dezvoltarea in continuare și
la așezarea pe baze stabile a co
laborării bilaterale, la creșterea mai
accentuată a schimburilor de mărfuri
și cooperării în industriile minieră,
lemnului, energetică, constructoare
de mașini, ușoară, alimentară, în
domeniile științei și tehnologiei,
precum și în alte sfere de activi
tate de interes reciproc.
A fost subliniată hotărîrea celor
două guverne de a acționa în viitor
cu mai multă hotărire pentru extin
derea și aprofundarea relațiilor de
colaborare si cooperare economică
româno—mongole. în folosul si spre
binele celor două țări și popoare.
în timpul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă prietenească și
de înțelegere reciprocă, cei doi primminiștri au efectuat un schimb de
păreri în probleme ale actualității
vieții internaționale.
Tovarășii Constantin Dăscăleseu și
Dumaaghiin Sodnom au semnat
Programul de lungă durată privind
dezvoltarea colaborării economice și
tehnico-științifice intre Republica
Socialistă România și Republica
Populară Mongolă pe perioada pină
în anul 2000 — document ce asigură
o bază trainică pentru dezvoltarea,
în continuare, a raporturilor șl co
laborării economice dintre cele două
țări.
La convorbiri au luat parte to
varășul Ludovic Fazekaș, viceprimministru al guvernului, președintele
părții țării noastre in Comisia lnterguvernamentală româno—mongolă de
colaborare economică și tehnico-științifică, membri ai conducerii unor
ministere și instituții centrale.
Au participat tovarășul Cioinorln
Suren, vicepreședinte al Consiliului

de Miniștri al R.P. Mongole, pre
ședintele părții tării sale în comisia
interguvernamentală, membri ai con
ducerii unor ministere și instituții
centrale.
Au fost prezențl ambasadorul
României la Ulan Bator și ambasado
rul R.P. Mongole la București.
*
>
Tovarășul Constantin Dăscăleseu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a oferit,
joi. un dejun oficial în onoarea to
varășului Dumaaghiin Sodnom. pre
ședintele Consiliului de Miniștri al
Republicii Populare Mongole.
Au luat parte prim viceprim-ministri. viceprim-ministri. _ miniștri,
alte persoane oficiale române.
Au participat persoanele oficiale
care l-au insotit pe președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Mongole
în vizita efectuată în tara noastră.
în timpul dejunului, desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă prietenie, to
varășul Constantin Dăscăleseu si to
varășul Dumaaghiin Sodnom au
rostit toasturi.

★

Joi dimineața, tovarășul Dumaa
ghiin Sodnom, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Mongole, a depus o coroană de
flori la Monumentul eroilor luptei
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.
Au luat parte reprezentanți al Mi
nisterului Afacerilor Externe. Minis
terului Apărării Naționale. Consiliu
lui popular al municipiului Bucu
rești, generali și ofițeri.
Au fost de fată persoane oficiale
care l-au însoțit pe președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Mongole.
După depunerea coroanei de flori,
•-a păstrat un moment de reculegere.
La încheierea solemnității a fost
vizitată rotonda monumentului.

★

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Mongole,
tovarășul Dumaaghiin Sodnom. care,
.la invitația tovarășului Constantin
Dăscăleseu. prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România,
a efectuat o vizită de lucru in tara
noastră, a părăsit, joi după-amiază,
Capitala.
La plecare, pe aeroportul Otopeni,
împodobit cu drapelele de stat ale
celor două țări, tovarășul Dumaaghiin
Sodnom. ceilalți oaspeți mongoli au
fost salutați cu deosebită cordialitate
de tovarășul Constantin Dăscăleseu,
prim-ministru al guvernului. Erau
prezenti tovarășii Ludovic Fazekas
și Dimitrie Ancuța. viceprim-mi
nistri ai guvernului, miniștri, alte
persoane oficiale.
Au fost intonate Imnurile de stat
ale Republicii Socialiste România și
Republicii Populare Mongole.

întilnirea dintre delegația Organizației pentru Eliberarea
Palestinei și delegația Comitetului pentru dialog
israeliano-palestinian

BIHOR. Complexul muzeal Jude
țean din Oradea a găzduit lucrări
le celui de-al 9-lea Simpozion na
țional de tracologie. Organizată de
Comitetul de cultură și educație
socialistă al județului Bihor, In
stitutul de tracologie București,
Complexul muzeal județean Bihor
și comisia județeană pentru răspindirea cunoștințelor științifice și
tehnice, prestigioasa manifestare
științifică a fost dedicată aniversă
rii a 2 500 de ani de la prima ates
tare a luptelor duse de poporul
geto-dac pentru apărarea libertății.
Reunind specialiști din întreaga
țară, de la institutele de cercetări
in domeniu și de la muzee, simpo
zionul a supus dezbaterii o cuprin
zătoare tematică și a prilejuit or

Joi a părăsit Capitala delegația
R.S. Vietnam, condusă de Vo Chi
Cong, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, care a partidpat
la lucrările celei de-a 42-a ședințe
a sesiunii Consiliului de Ajutor
Economic Reciproc.
A plecat, de asemenea, delegația
Etiopiei Socialiste, condusă de
Addisour Tedla, vicepreședinte al
Comitetului Național pentru Planifi
carea Centralizată, care a participat
la lucrările sesiunii C.A.E.R. în ca
litate de observator.
Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au
fost salutați de Dimitrie Ancuța,
viceprim-ministru al guvernului, de
alte persoane oficiale.

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 7 noiembrie, ora 20 — 10 no
iembrie, ora 20. în țară : Vremea va fl
în general rece, cu cerul variabil, mai
mult noros în regiunile din nordul ță
rii, iar la începutul intervalului și în
cele din est. Vor cădea precipitații lo
cale sub formă de ploaie, lapoviță și
ninsoare, la început în estul și sudestul țării, apoi, mai ales sub formă de
ploaie, în nordul și nord-vestul țării.
La munte va ninge. Vîntul va sufla slab
pînă la moderat, cu intensificări locale
la începutul intervalului în estul țării,
cu viteze între 40 și 80 km pe oră și la
munte cu viteze de peste 100 km pe
Oră, din sectorul nordic. Temperaturile
minime vor oscila între minus 4 și plus
8 grade, mai coborîte în centrul țării,
iar cele maxime, in general, între 2 și
12 grade. Dimineața, local, se va pro
duce ceață. în București : Vremea va
fi în generaf rece, iar cerul variabil, cu
înnorări mal accentuate la începutul
intervalului. Vor cădea precipitații sub
formă de ploaie și lapoviță, trecător, în
primele zile. Vîntul va sufla slab pînă
la moderat cu unele intensificări, cu
viteze pînă la 50 km pe oră. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 1
și 4 grade, lai maximele între 6 și 10
grade.
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în timpul șederii în tara noastră,
președintele Consiliului de Miniștri
al R. P. Mongole a vizitat întreprin
derea de confecții și tricotaje Bucu
rești și Muzeul de istorie al Repu
blicii Socialiste România.

JOI, LA COSTINEȘTI A AVUT LOC

în stațiunea turistică de pe litora
lul Mării Negre — Costinești — a
avut loc joi întîlnirea dintre delega
ția Organizației pentru Eliberarea
Palestinei și delegația Comitetului
pentru dialog israeliano-palestinian,
din care fac parte membri ai unor
partide și organizații politice și so
ciale din Israel. La intîlnire au parti
cipat scriitori, artiști, cercetători,
profesori, juriști, ziariști, alți oameni
de cultură palestinieni și din Israel.
Această reuniune — reprezentînd
o importantă intilnire publică dintre
delegații ale O.E.P. și Comitetului
pentru dialog israeliano-palestinian
din Israel — este menită să contribuie
la găsirea unor soluții viabile pen
tru instaurarea unui climat de în
țelegere și securitate, de conviețuire
pașnică în Orientul Mijlociu.
în timpul dezbaterilor, participan
ts au exprimat satisfacția de a fi
ales România ca loc de desfășurare
a întîlnirii, țară cunoscută pentru
politica sa externă dinamică, pusă
în slujba cauzei păcii, dezarmării șl
colaborării internaționale, rezolvării,
prin mijloace politice, a stărilor conflictuale, a tuturor problemelor liti
gioase dintre state. In acest cadru,
s-a dat o înaltă apreciere acțiunilor
și inițiativelor constructive ale
României, ale președintelui
Nicolae Ceausescu, care se pronunță
cu consecvență pentru soluționarea
globală a situației din Orientul
Mijlociu, pentru înfăptuirea unei
păci juste și trainice in zonă, care
să asigure dreptul poporului palesti
nian ia autodeterminare, la crearea
unui stat propriu, independent, su
veranitatea și independenta tuturor

Cronica zilei yț 69-4 ANIVERSARE A MARII REVOLUȚII

statelor din regiune, inclusiv a Israe
lului. în același timp, au fost evi
dențiate eforturile permanente ale
României pentru organizarea unei
conferințe internaționale, sub egida
O.N.U., cu participarea tuturor țări
lor interesate, indusiv Organizația
pentru Eliberarea Palestinei, .singu
rul reprezentant legitim al poporului
palestinian, și Israelul, precum și a
membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate.
în intervențiile lor, partid pan ții
la reuniune au subliniat că, în actua
lele condiții internaționale, care
permit să se treacă cu mai multă
hotărire la inițierea de negoderi in
vederea reglementării problemelor
din Orientul Mijlodu, se impun ex
tinderea contactelor, a schimburilor
de păreri, sincere și deschise, depăși
rea oricăror prejudecăți, acceptarea
dialogului ca alternătivă la perpetuarea și agravarea situației
conflictuale din zonă. In acest sens,
ei au arătat că, în ultima vreme, se
manifestă tot mal puternic, din
partea unor largi categorii sodale
din Israel, dorința de a se ajunge la
înțelegeri care să ducă Ia încetarea
încordării, a stării de tensiune din
Orientul Mijlodu. ce influențează
negativ atît situația din zonă, cît și
evoluția vieții internaționale. S-a
relevat necesitatea intensificării
adivității 'pentru promovarea păcii,
destinderii, încrederii și cooperării
in Orientul Mijlociu și in întreaga
lume.
întîlnirea șl dezbaterile s-au desfă
șurat într-o atmosferă de înțelegere
și stimă reciprocă.
(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Ieri, pe stadionul
Dinamo din Capitală s-a disputat
meciul internațional amical de fotbal
dintre echipele Dinamo București și
Arsenal Cairo. Partida s-a terminat
cu victoria fotbaliștilor români, cu
scorul de 4—1 (1—0).
GIMNASTICA. Tradiționala com
petiție internațională de gimnastică
pentru „Cupa Elveției" se va desfă
șura la 30 noiembrie la Zilrich și
va reuni sportivi și sportive din
România, R.P. Chineză, Bulgaria.
R.D. Germană. Polonia, Elveția și
alte țări. întrecerile se vor desfășura
după o formulă originală ; în echipe
mixte de cite doi sportivi (un
gimnast și o gimnastă).

TELEGRAME
Cu prilejul sărbătorii naționale a
Uniunii Sovietice, ministrul apărării
naționale al Republicii Socialiste
România. general-colonel
Vasile
Milea, a adresat o telegramă de fe
licitare ministrului apărării națio
nale al U.R.S.S., mareșal al Uniunii
Sovietice. S. L. Sokolov.
• Cu același prilej au transmis tele
grame de felicitare instituțiilor cen
trale, organizațiilor de masă și
obștești similare din U.R.S.S. Consi
liul Central al Uniunii Generale a
Sindicatelor din România, Comitetul
Central al Uniunii Tineretului Co
munist, Consiliul Național al Femei
lor, Comitetul Național pentru Apă
rarea Păcii, alte instituții centrale
și organizații de masă și obștești.

ADUNARE

FESTIVĂ

Cu orilejuj celei de-a 69-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din
Octombrie, joi, a avut loc, la Con
stanta. o adunare festivă. Ia care au
participat reprezentanți al organelor
locale de partid și de stat, nume
roși oameni ai muncii.
Despre semnificația evenimentului
aniversat au vorbit Gheorghe Ionescu. vicepreședinte al Consiliului
popular județean, și A. I. Krugleak,
consilier al Ambasadei U.R.S.S. la
București. Vorbitorii au evidențiat pe
larg realizările obținute de poporul
român si de popoarele Uniunii So
vietice in construcția socialistă, rela
țiile tradiționale de prietenie și cola
borare pe multiple planuri dintre
partidele, țările si popoarele noastre,
rolul hotăritor al întilnirilor si con
vorbirilor la cel mai înalt nivel pen
tru extinderea aoestora in folosul re
ciproc, al cauzei generale a socialis
mului si a păcii.
Participantii la adunare au asistat,
fn continuare, la un spectacol artistic
și au vizionat expoziția de fotografii
Intitulată „U.R.S.S. — azi".
Cu același prilej, joi seara. Con
sulatul general al U.R.S.S. din Con
stanta a oferit o recepție.

CONFERINȚĂ DE PRESA
Cu prilejul celei de-a 69-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din
Octombrie, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, E. M. Tiajelnikov, a organizat, joi, o conferință de
presă.

CARNET CULTURAL
ganizarea unor excursii de docu
mentare, de lucru, la obiective ar
heologice și muzee din județul
Bihor. (loan Laza).
MEHEDINȚI. Sub egida secției
de propagandă *
**
a comitetului ju
dețean de partid, in municipiul
Drobeta-Turnu Severin s-a orga
nizat consfătuirea cu tema „Rolul
brigăzilor științifice în educarea
materialist-științifică a oamenilor
muncii". în orașul Vinju Mare s-a
desfășurat un concurs cultural-ar

tistic al muncii șl hărniciei, care
a reunit participanți din mal multe
zone ale tării. (Virgiliu Tătaru).
SALAJ. în organizarea Societă
ții de științe Istorice, filiala Sălaj,
la cabinetul județean pentru acti
vitatea politico-ideologică s-a des
fășurat simpozionul pe tema „600
de ani de la urcarea pe tron a
Marelui Mircea Voievod". La sim
pozion au participat profesorii de
științe sociale din județ, comuni-

SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE,
PREZIDIULUI SOVIETULUI SUPREM AL UNIUNII REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE,
CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL UNIUNII REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIÂLISTE
MOSCOVA

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Consiliu
lui de Stat. Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român șl
al nostru personal, adresăm .Comitetului Central al Partidului Comunist al
Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem și Consiliului de Miniștri
ale U.R.S.S., popoarelor prietene ale Uniunii Sovietice un cald salut tovără
șesc împreună cu oele mai bune urări, cu prilejul celei de-a 69-a aniversări
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie — sărbătoarea națională a Uni
unii. Sovietice.
în cele aproape șapte decenii care au trecut de la victoria Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, eveniment de importantă majoră in istoria
omenirii, care a inaugurat o eră nouă — era socialismului și comunismului,
a eliberării sociale și naționale a popoarelor — oamenii muncii sovietici,
sub conducerea partidului comunist, au obținut succese de seamă în dez
voltarea economiei, științei, tehnicii și culturii. în ridicarea generală a ni
velului de trai al tuturor celor ce muncesc. Dăm o înaltă apreciere acestor
istorice realizări și considerăm că ele reprezintă, totodată, o contribuție de
seamă la cauza generală a socialismului și păcii. Apreciem, de asemenea,
rolul și contribuția Uniunii Sovietice în viata internațională, inițiativele și
acțiunile sale in direcția dezarmării, colaborării și păcii in lume.
Hotăririle Congresului al XXVII-lea al P.C.U.S. — eveniment politic
deosebit in istoria partidului comunist și a statului sovietic — deschid largi
perspective activității creatoare a popoarelor Uniunii Sovietice in dezvol
tarea social-economică a patriei lor. In lupta pentru triumful păcii și secu
rității popoarelor.

între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietfoe, între Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică se dezvoltă,
an de an. raporturi trainice de prietenie și colaborare multilaterală. în spi
ritul prevederilor Tratatului de prietenie, colaborare si asistentă mutuală,
al înțelegerilor realizate in cadru] convorbirilor la nivel înalt.
Ne exprimăm ferma convingere că, acționînd împreună, pe baza princi
piilor deplinei egalități în drepturi, respectului independentei și suverani
tății naționale, neamestecului îh treburile interne, avantajului reciproc și
întrajutorării tovărășești, solidaritatea dintre partidele și statele noastre,
colaborarea fructuoasă pe plan politic, economic, tehnico-științlfic si în alte
domenii, precum si conlucrarea pe arena internațională vor cunoaște o dez
voltare si mai puternică, în interesul popoarelor țărilor noastre, al cauzei
generale a socialismului, progresului și păcii.
Acordăm o atenție deosebită conlucrării cu Uniunea Sovietică, cu cele
lalte țări socialiste, cu forțele progresiste și democratice de pretutindeni in
lupta pentru apărarea păcii, oprirea cursei înarmărilor, treoerea la măsuri
concrete de dezarmare, in primul rind de dezarmare nucleară, pentru întă
rirea încrederii și crearea unui climat de pace și securitate in întreaga lume.
Cu ocazia acestei sărbători, vă adresăm, dragi tovarăși, dumneavoastră,
comuniștilor, popoarelor sovietioe prietene, urarea de a obține noi si tot mai
mari succese în îndeplinirea hotărîrilor celui de-al XXVII-lea Congres al
P.C.U.S., in făurirea societății socialiste dezvoltate. în lupta pentru triumful
păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Se Împlinesc, astăzi, 69 de ani
de la victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. încununind
in mod strălucit lupta proletaria
tului și țărănimii ruse, sub condu
cerea partidului comunist, In frun
te cu V. I, Lenin, lupta de elibe
rare a popoarelor asuprite din Ru
sia, ca și mișcarea națională Îm
potriva războiului imperialist, pen
tru pace, Revoluția din Octombrie
a înlăturat orinduirea capitalistă
pe a șasea parte a globului.
Salutată cu entuziasm de forțele
revoluționare din România, care,
alături de muncitorimea de pretu
tindeni. și-a manifestat solidarita
tea activă cu tinăra putere sovieti
că, izbinda proletariatului rus a
demonstrat In fapt că, sub condu
cerea unui partid revoluționar în
cercat, stă in puterea maselor
populare, a popoarelor să devină
stăpine pe propriile destine, să-și
Înfăptuiască aspirațiile de dreptate
și progres.
Sub conducerea P.C.U.S., po
poarele sovietice au străbătut un
drum glorios, au dobindit victoria
pe fronturile războiului civil, au
infrint intervenția militară străină
și, consolidînd continuu transfor
mările revoluționare Înfăptuite in
toate domeniile vieții sociale, mun
cind cu dirzenie pentru depășirea
înapoierii tehnlco-economice și
culturale a tării, au construit so
cialismul. Noua orînduire a Ieșit
biruitoare din greaua încercare pe
care a constituit-o Marele Război
pentru Apărarea Patriei, cînd, unindu-se în jurul partidului, dlnd
dovadă de un înalt eroism in lupta
pentru apărarea cuceririlor revolu

Au participat reprezentanți,ai zia
relor centrale, Agenției române de
presă — Agerpres. Radioteleviziunii.
corespondenți ai presei străine acre
ditați în țara noastră.
Ambasadorul sovietic a evocat
semnificația istorică a evenimentu
lui aniversat, care a marcat începu
tul unui proces ireversibil, afirmarea
și dezvoltarea tot mai puternică a
societății socialiste și comuniste, cre
area unui tip nou de relații interna
ționale. Au fost prezentate pe larg
succesele obținute de oamenii sovie
tici in realizarea hotărîrilor Congre
sului al XXVII-lea al P.C.U.S., care
asigură accelerarea dezvoltării eco
nomico-sociale a țării, creșterea ni
velului general de viață al popoare
lor sovietice, adincirea democrației
socialiste. Vorbitorul a prezentat, de
asemenea, principalele direcții ale
politicii externe a Uniunii Sovietice,
precum șl recentele inițiative și pro
puneri sovietice privind reducerea
armamentelor.
Referindu-se la tradiționalele re
lații de prietenie și colaborare din
tre popoarele, partidele și țările
noastre, ambasadorul sovietic a evi
dențiat rolul hotăritor al întilnirilor,
convorbirilor și Înțelegerilor conve
nite la cel mai înalt nivel pentru
adincirea și diversificarea conlucră
rii bilaterale, in interesul reciproc,
al cauzei păcii și socialismului.
★
Cu același prilej, la Consulatul ge
neral al U.R.S.S. din Constanța a
avut loc o conferință de presă.
★
Cu prilejul celei de-a 69-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste
din Octombrie, atașatul militar, aero
și naval al U.R.S.S. la București,
general-maior M. A. Lealin. ș-a întilnlt cu militari din două garnizoa
ne ale armatei noastre, cărora le-a
vorbit despre semnificația eveni
mentului aniversat.
Participantii la intllnirl au vizio
nat filme documentare și o fotoexpoziție cu aspecte din viata și acti
vitatea militarilor sovietici, puse la
dispoziție de Ambasada Uniunii
Sovietice.
(Agerpres)

efirila prezentata bucurtndu-se da
unanimă apreciere
*.
(Eugen Teglaș).
TELEORMAN. în cadrul mani
festărilor prilejuite de cea de-a 5-a
ediție a „Salonului județean al
cărții", la Casa de cultură a sindi
catelor din municipiul Alexandria
a fost organizată o dezbatere cu
tema „Proza de evocare istorică în
cărțile pentru copii". Tot aici a
avut loc vernisajul unei expoziții
de cărți din fondul1 bibliotecii ju
dețene. cu tema „Cartea pentru
copii — îndemn și sprijin tn ale
gerea viitoarei profesii, in educa
rea lor revoluționară și patriotică".
(Stan Ștefan).

ționare. popoarele sovietice au adus o contribuție hotărîtoare la
zdrobirea fascismului.
Marele potențial creator al so
cialismului și-a găsit o grăitoare afirmare în realizările de seamă ale
Uniunii Sovietice in toate dome
niile vieții economice, sociale șl
spirituale. Prin înfăptuirea politi
cii partidului de industrializare au
fost construite mii de mari unități
productive, s-a creat sistemul unic
al economiei naționale, au fost atrase în circuitul productiv noi și
întinse zone din nordul și estul tă
rii, au sporit puternic venitul na
țional și productivitatea muncii so
ciale. A crescut avuția spirituală a
poporului, s-a realizat trecerea la
generalizarea tnvățămlntului me
diu. Remarcabile succese au înre
gistrat știința și tehnica sovietică,
Munca susținută a popoarelor so
vietice, succesele importante obți
nute in economie, in sferele so
ciale și politice, tn știință și cul
tură, in ridicarea nivelului de trai
au situat țara pe o nouă treaptă a
progresului —1 etapa socialismului
dezvoltat.
în această nouă etapă a dezvol
tării istorice, P.C.U.S, a elaborat,
in cadrul celui de-al XXVII-lea
Congres, desfășurat la Începutul acestui an, sarcina strategică a per
fecționării multilaterale a societății
socialiste, folosirii mai depline și
eficiente a posibilităților și avanta
jelor acesteia tn scopul înaintării
continue spre comunism. în acest
cadru se desfășoară o intensă acti
vitate pentru accelerarea dezvoltă
rii economico-sociale, avind ca
premise Înnoirea radicală a bazei

tehnlco-materiale pe temelia reali
zărilor revoluției tehnico-științifice ; punerea în aplicare a unui me
canism economic principial nou și
perfecționarea relațiilor sociale ;
activizarea întregului sistem al in
stituțiilor politice, obștești șl ideo
logice. atragerea tot mai deplină a
cetățenilor la conducerea vieții de
stat și sociale — toate acestea avind ca scop realizarea unui nivel
calitativ nou al societății sovietice,
punerea și mai deplină in valoare
a uriașei superiorități, a socialis
mului.
Uniunea Sovietică desfășoară o
Intensă activitate pe plan interna
țional, în lupta pentru soluționarea
problemelor majore ale lumii con
temporane, potrivit Intereselor pă
cii și progresului.
Cea de-a 69-a aniversare a Marii
Revoluții Socialiste din Octombrie
constituie un fericit prilej pentru
evocarea relațiilor de prietenie și
colaborare, cu vechi șl bogate tra
diții, dintre poporul român și po
poarele sovietice, dintre România
socialistă și Uniunea Sovietică.
Realitatea a demonstrat că un rol
hotăritor fn dezvoltarea relațiilor
româno-sovietlce au legăturile de
prietenie și solidaritate dintre
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice,
înt.ilnlrile la nivel înalt, reliefindu-se prin Însemnătatea lor deose
bită convorbirile care au avut loc
Intre tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășul Mihail Gorbaciov, în
țelegerile dintre cei doi conducă
tori deschizînd noi perspective con
lucrării dintre partidele, țările și
popoarele noastre.

Desfășurîndu-se in spiritul Tra
tatului de prietenie, colaborare și
asistentă mutuală, avînd ca temelie
trainică principiile deplinei egali
tăți în drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității naționa
le. neamestecului in treburile in
terne, avantajului reciproc și întra
jutorării tovărășești, relațiile româno-sovietice cunosc o evoluție
ascendentă. Printr-un înalt dina
mism se caracterizează colaborarea
economică, volumul schimburilor
de bunuri materiale urmind să
crească cu circa 70 la sută în ac
tualul cincinal față de cel prece
dent. Se extind schimburile de ex
periență pe linie de partid și de
stat, intre organizațiile de masă și
obștești, în variate domenii ale con
strucției socialiste.
De asemenea, România șl Uniu
nea Sovietică colaborează pe plan
internațional, fn lupta pentru des
tindere, pentru dezarmare, secu
ritate și pace în Europa și In în
treaga lume.
Cu prilejul glorioasei aniversări
a Marii Revoluții Socialiste din
Octombrie, poporul român adresea
ză . popoarelor Uniunii Sovietice
cele mai calde felicitări și urări
de noi succese fn fnfăptufrea mă
rețului program elaborat de Con
gresul al XXVII-lea al P.C.U.S.
privind înaintarea accelerată a țării
spre comunism și Iși exprimă. In
același timp, certitudinea că rela
țiile tradiționale de prietenie și co
laborare româno-sovietlce se vor
dezvolta și întări neîncetat, In fo
losul reciproc, al cauzei generale a
socialismului, progresului și păcii'
în lume.

Orașul trandafirilor din bazinul Donețk
Donețk,..
creat cel mai mare poet rus. în ve
O localitate renumită pe harta cinătatea edificiilor moderne, re
cărbunelui din Uniunea Sovietică. cent terminate. întilnesti lămpi pi
tice ori agățate in stîlpi, in depli
Privești așezarea în lumina de sfirșit de octombrie. Clădiri și uriașe nă consonantă cu linia predomi
halde: la 1 tonă de cărbune, se a- nant modernă a arhitecturii. Se
adaugă acestor căutări — poate de
duce la suprafață, din adine, și o
tonă de steril. Un preț pe care e- amănunt, dar care se aliniază firesc
nergia din abataje o percepe, obli- t in efortul de obținere a unei armo
gatoriu, efortului uman.
nii urbanistice distincte — si sta
țiile pentru mijloacele de transport
Ce nume să dai acestei imagini.
In perimetrul căreia intră uriașele fn comun. Rar vei găsi una care
piramide de steril, mult mai impu să semene cu alta. Pentru fiecare
nătoare prin masivitate decit cele 6-a ales o altă „tăietură" de con
ale lui... Keops ? Mina-oraș ori strucție. de volum, de placare cu
variate materiale, de culoare.
orașul-mină ?
îl întreb pe șoferul Sașa dacă
Adevărul e că i se poate spune șl
vara e cald la Donețk. Răspunsul
tntr-un fel. si în altul.
lui e laconic :
Si totuși....
— Acum verile nu mai sînt atît
Totuși, aici vîntul nu miroase
de calde.
a cărbune. Un paradox ? Poate.
De ce acum T Pentru că, în cîtiDar un paradox născut dintr~o
va ani buni aici s-a desfășurat ceea
Imensă grijă pentru oraș. Să reți
co
s-a numit „ofensiva lacurilor"
nem din argumentele colegului de
A lacurilor create de mina omebreaslă Antonin Inochentevici Bogaciuk :
— Cind orașul — capitală de re
giune — a împlinit 1 milion de lo
însemnări de călătorie
cuitori, evenimentul a fost sărbăto
rit de localnici intr-un fel deosebit:
fiecare a plantat un trandafir.
nească. Aceleași mîinl care au sădit
Un om — un trandafir... Unii
milionul de trandafiri, si alte miini,
aduși din cine știe ce locuri. Un
bineînțeles. Si astfel, așezarea de
om — un trandafir... De culoare
mineri nu mai are aer uscat, torid,
albă. Ori roșu-carmin. Ori galbe luciul de apă o împresoară de Pes
nă. Ori roz. Populația a crescut cu
te tot, se mulează după văile care
citeva sute de mii. de atunci. Dar despart colinele cu blocuri, cu ver
gestul de iubire pentru Donețk a deață. cu soare și copaci....
rămas. De el amintesc in fiecare
Facem cițiva pași pe marginea
primăvară corolele de lumini și po unui
asemenea lac artificial. Dalele
licromia din scuaruri, din parcuri... de piatră
care acoperă taluzul au
Orașul-mină ori mina-oraș ?
incă in culoarea lor semnul tinere
Cuprindem din priviri Donețk-ul ții. Nu se zărește de aici clădirea
de undeva, de sus. Unii dintre Universității. Nici Palatul pionieri
munții artificiali — haldele — da. lor. Nu se zăresc nici Politehnica
„locuiesc" chiar in oraș. Toate au ori facultățile de medicină, de co
forme tronconice. Citeva, de culoa merț. institutul muzical-pedagogic.
re ruginie. Altele — bătînd cu po- în schimb, atrage atenția marcajul
virnișurile in verde. Sînt pantele de pe asfalt : din loc în loc triun
amețitor de inalte. care fac concu ghiuri, desenate cu vopsea albă. Pe
rentă blocurilor cu peste zece eta una din laturi, cifre : 800 de m.
je. pante plantate cu arbori anu 1 200 m, 1 400 m etc... Pe altă latu
me aleși pentru a prinde rădăcini ră. inițiale pe care tocmai încer
căm să le descifrăm, cind pe lingă
intr-un pămint aflat pină de cunoi trece tn fugă un om gol pină
rînd ia sute și sute de metri
la briu — octombrie, octombrie,
sub picioarele omului. Curînd,
soare, dar un soare care cere par
curind, aceste autentice conuri
de vulcan retezate de forța crea desiu. Alergătorul transpirat face
parte din „Clubul amatorilor de atoare a omului, si nu de una teluri
că vor arăta ca niște păduri... ro lergări — Donețk". exact ceea ce
tunde, verdele lor adăugîndu-se semnifică inițialele cu pricina. Mar
cajul ? Măsurarea distanțelor oe
milioanelor de flori din orașul unde
care poate alerga fiecare.... Un fel
vintul nu miroase a cărbune...
a încercării puterii, in
Mergem prin Donețk. spre mina de scară
sport care se bucură de o
„Kalinin". Orașul are mai multe tr-un
coline. Străzile urcă. coboară. Imensă popularitate și aici.
înainte de a ajunge la mina „Ka
Blocurile de locuit, la fel. Un ioc
de volume pus cu iscusință in va linin". ne oprim la impresionantul
loare de arhitecti. Macaralele im- monument consacrat eroilor care au
oinzesc cerul orașului. Se constru eliberat Donețk-ul de fasciști. De
lingă flacăra veșnică, parcă Inăliește mult și aici.
țindu-se din aceasta, staturile uNoile cvartale se disting prin
riașe, Îngemănate, ale unui ostas și
suplețe și printr-o cromatică fe
unui
miner. Alături, inscripția tn
ricit aleasă. Aproape
fiecărei
străzi i s-a imaginat un sistem de metalul nemuritor : „Celor care
(luminat public pe cît posibil unic, te-au eliberat. Donețk! 1943".
Ostașii si minerii au scris cu
în zona unde ește amplasat bustul
lui Pușkin. de exemplu, „felinare singe si jertfă această pagină de
le" sînt din fier forjat, sugestie care epopee...
La mină, directorul, inginerul
trimite la epoca in care a trăit si a

Iuri Ivanov Petrovich ne întîmpină
cu două cuvinte :
— România — Lupeni.
— Ați fost la Lupeni ?
— Nu numai eu. Avem bune le
gături de colaborare, de prietenia.
Stăm ce stăm de vorbă și pe ne
așteptate vine întrebarea :
— Cum ați devenit miner, Iuri
Petrovici ?
— Voiam să-mi cumpăr un pan
talon și am coborit în abataj să ciștig bani. Și de atunci au trecut 30
de ani. răstimp in care am muncit,
am învățat si am aiuns si director.
Mina e chiar în capul unei străzi
a orașului. Treci strada si ajungi în
sala de apel. Schema din adine ?
— Nu-i așa că arată ca schema
metroului din Moscova ? Ori a me
troului din București ?
Poate. Numai că aici s-a coborit
la mai bine de 1 000 de metri. Ca
să se extragă, pe an. peste 1,2 mi
lioane tone de cărbune cocsificabil
— piinea atît de așteptată de metalurgisti. O necesară paranteză :
Uniunea Sovietică deține locul I si
în ce privește producția de petrol,
gaze naturale, cărbune. Fiecare zi
Înseamnă pentru economia sovieti
că aducerea la lumina zilei a 1.6
miloane tone de cărbune. In aceas
tă ordine de preocupări, bazinul
Donețk-ului deține un loc impor
tant.
— Iuri Petrovici, trecerea spre
exploatarea straturilor din adîn<
*
înseamnă, cumva, epuizarea cărbu
nelui aflat mai la suprafață ?
— Normal. Să nu uităm că mine
le de aici sînt printre cele mai
vechi...
Coborîrea spre noi straturi d»
cărbune nu-i lucrul cel mai ușor.
Cresc temperaturile, e nevoie de
echipamente adecvate de extracție,
de măsuri suplimentare de aerai,
de protecție a muncii in genere.
Dar toate acestea reprezintă un im
perativ al celui de-al 12-lea cinci
nal, cu ritmurile sale alerte de
dezvoltare intensivă, de moderniza
re. Să nu se piardă din vedere că
energia din adincurile Donețk-ului
este atit de așteptată și necesară
întregii zone europene a industriei
Uniunii Sovietice.
— Deci atenția spre straturile de
adîncime este semnul că bazinul
Donețk-ului nu mai are puterea de
altădată ?
— Noi am coborit abia pînă aproape de 1 200 metri. Fiii, nepoții
noștri se vor duce, sigur, mai în
adine, pină la 1 500 metri ori chiar
mai departe. Răspunsul exact ii
vor da. se-nțelege, ei. Răspunsul de
azi al geologilor ? Ei bine, pentru
cel puțin încă 200 de ani. bazinul
Donețk nu pare a da semne de
oboseală.
Era noapte, tîrziu, si fn sala de
apel un schimb urca la suprafață,
altul prelua ștafeta...
— Noroc bun. Iuri Petrovici I
— Noroc bun ! Dumneavoastră, si
tuturor prietenilor noștri din Lu
peni.

Hie TANASACHE

In sprijinul făuririi unei Europe
a păcii și cooperării
Lucrările reuniunii de la Viena

VIENA 6 (Agerpres). — Dumitru
Ținu transmite : La Viena continuă
dezbaterile din cadrul reuniunii general-europene.
Ministrul afacerilor externe ai Ita
liei. Giulio Andreotti, a arătat că
Împrejurările internaționale in care
s-a deschis reuniunea de la Viena
obligă la căutarea înțelegerii prin
dialog. Vorbitorul a relevat că
Italia propune organizarea unei
conferințe a oamenilor de știin
ță din cele 35 de țări participante.
El a salutat în acest cadru propu
nerea prezentată de tara noastră pri
vind convocarea unei reuniuni eu
ropene de expert! în problema dez
voltării cooperării tehnico-stiințifice
Si a transferului de tehnologie.
O sarcină de cea mai mare im
portantă a acestei reuniuni, a decla
rat R. Goebbels, secretar de stat pen
tru afaceri externe al Luxemburgu
lui. este de a evalua rezultatele ob
ținute in dezvoltarea colaborării in
lumina obiectivelor stabilite în 1975.
Luxemburgul este convins că există o strînsă legătură între
cooperare si pace. O mare im
portantă acordăm, a spus el. extin
derii colaborării în domeniul econo
miei. științei și tehnicii, mediului în
conjurător.
La rîndul său. ministrul afacerilor
externe al Olandei. Hans van den
Broeck. a arătat că. în pofida di
versității lor. țările din Europa au
o moștenire comună si trebuie să
conlucreze pentru a o apăra si dez
volta. Procesul inițiat de prima reu
niune pentru securitate si cooperare
în Europa oferă cadrul pentru a
construi noi punți între națiunile
noastre.
Spania va acționa în cadrul reu
niunii pentru dezvoltarea măsurilor
de creștere a încrederii stabilite la
Conferința de la Stockholm, pentru
trecerea la dezarmare — a arătat
ministrul de externe spaniol. Fran
cisco Fernandez Ordonez. Opinia pu
blică. popoarele așteaptă ca efortu
rile noastre să se soldeze cu pași mat
hotărîți spre împlinirea aspirației
universale de pace. Un loc corespun
zător trebuie să îl aibă în preocupă
rile reuniunii — a continuat vorbito
rul — problemele cooperării econo
mice. comerciale, tehnologice, in do
meniul mediului înconjurător.
Este deosebit de important ca Intîlnirea din capitala Austriei să ducă
la realizarea de înțelegeri asupra
mandatului tratativelor nu numai
privind continuarea măsurilor de în
tărire a încrederii și securității pe
continent, ci, in primul rînd, a de
zarmării înseși — a spus ministrul
de externe al R. S. Cehoslovace,
Bohuslav Chnoupek. La o reglemen
tare globală a problematicii legate de
armele nucleare si chimice ar contri
bui crearea unor zone regionale
libere de asemenea mijloace de ni
micire în iriasă, a spus el, eviden
țiind în context necesitatea creării
unei zone libere de arma chimică în
Europa centrală. Vorbitorul a pro
pus ca în perioada dintre reuniunea
de la Viena și cea următoare să fie
convocat un forum economic care să
examineze cu prioritate direcțiile po
zitive și formele eficiente de dez
voltare a colaborării economice din
tre statele continentului in viitor. El
a sugerat ca această reuniune să se
desfășoare în capitala Cehoslovaciei.
Finlanda, ca tară aflată în afara
alianțelor militare, ferm atașată po
liticii de neutralitate, este profund
interesată în realizarea în practică

a scopurilor definite prin Actul .fi
nal de la Helsinki, intr-o strînsă
cooperare intre toate statele, indife
rent de sistemul lor politic, eco
nomic si social — a declarat minis
trul finlandez de externe. Paavo
Văyrynen. Noi sperăm că actuala
reuniune va decide suplimentarea
mandatului pentru o nouă confe
rință de tipul celei de la Stock
holm. care să includă și probleme
le dezarmării. în zilele noastre nu
există o alternativă la negocieri și
dialog.
Ministrul afacerilor externe al
R. P. Polone, Marian Orzechowskl, a
relevat că Îmbunătățirea relațiilor
și situației de pe continentul eu
ropean impune o activitate inten
să nu numai din partea marilor
puteți, ci și a tuturor statelor parti
cipante la reuniune. Polonia, profund
atașată principiilor și țelurilor Ac
tului final de la Helsinki — a spus
el —, dorește să contribuie la îm
bunătățirea relațiilor dintre toate
statele, la reducerea încordării, la
soluționarea pe baza dialogului a
problemelor care confruntă Europa.
Considerăm că introducerea în ca
drul Conferinței pentru securitate
și cooperare în Europa a prac
ticii dialogului regulat la nivel po
litic va contribui la înlăturarea pie
dicilor din calea dezvoltării coope
rării.
Ministrul afacerilor externe al
Maltei, Sceberras Țrigona, a arătat
că pentru țara sa este de o mare
importanță abordarea și a proble
melor Mediteranei, ca o dimensiune
indispensabilă a cooperării în Eurbpa.
în cadrul reuniunii de la Viena va
trebui, totodată,
să se elaboreze
mandatul unei noi conferințe, care
să abordeze în mod direct proble
mele dezarmării propriu-zise, inclu
siv ale reducerii forțelor armate In
Mediterana.
Actul final de la Helsinki — *
declarat ministrul afacerilor externe
al Belgiei, Leo Tindemans, — repre
zintă un cod de conduită și de coo
perare între cele 35 de state parti
cipante. Trebuie recunoscut că o se
rie de teme de colaborare au cu
noscut o dezvoltare • pozitivă. în
același timp, există o serie de
lacune și de întîrzieri în alte do
menii. Ministrul belgian a arătat,
totodată, că se impune abordarea șl
a altor aspecte care privesc proble
mele încrederii și dezarmării, inclu
siv problema reducerii echilibrate a
forțelor convenționale din Europa.
Primul ministru și ministru al
afacerilor externe al Lichtenstein,
Hans Brunhart, a arătat că evoluții
le pozitive din ultimul timp. In spe
cial progresul înregistrat la Stock
holm. oferă motive de speranță că
actuala reuniune se va Încheia cu
rezultatele așteptate.

Convorbiri româno-iordanienc
în problemele tineretului

amman ,

AMMAN 8 (Agerpres). — Aflată
în vizită în Iordania, la invitația
Ministerului Tineretului din această
tară, delegația condusă de.tovarășul
Nicu Ceausescu, prim-secretar al
C.C. al U.T.C.. ministrul pentru pro
blemele tineretului, s-a intilnit cu
Hassan Ibn Talal. prințul moștenitor
al Iordaniei, si cu Eid Al Dahiyat,
ministru! tineretului din Iordania.
în cadrul întrevederilor s-a pro
cedat la un schimb de informații
privind preocupările actuale ale ti
neretului din cele două țări, subliniindu-se dorința reciprocă de a se

acționa în direcția extinderii con
tactelor si legăturilor de cooperare
dintre tineretul român și tineretul
iordanian. in spiritul înțelegerilor
convenite intre tovarășul
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, si Hus
sein Ibn Talal. suveranul Regatului
Hașemit al Iordaniei.
A fost evidențiată necesitatea spo
ririi aportului tinerei generații de
pretutindeni la lupta pentru pace,
independență si libertate, prosperi
tate și progres, pentru o lume mai
bună si mai dreaptă.

Inlîlnirea-dezbatere parlamentară româno - franceză
PARIS 6 (Agerpres). — Cu pri
lejul vizitei oficiale de prietenie în
Franța a delegației parlamentare
române, condusă de tovarășul Marin
Ivașcu, vicepreședinte al Marii
Adunări
Naționale,
președintele
Grupului parlamentar pentru rela
țiile de prietenie România—Franța,
a avut loc la Paris cea de-a treia
întîlnire-dezbatere parlamentară ro
mâno—franceză. Concepută ca o
nouă modalitate de sporire a con
tribuției parlamentarilor români și
francezi la întărirea continuă a prie
teniei și colaborării strinse dintre
cele două popoare, întîlnirea-dezba
tere a pus in evidență rolul dialogu
lui deschis și constructiv în vederea
unor acțiuni parlamentare comune
pentru realizarea acestui obiectiv.
Desfășurată sub patronajul pre
ședintelui Senatului Republicii Fran
ceze. Alain Poher, întîlnirea a avut
ca temă „Stadiul actual al relațiilor
româno-franceze și căile de ampli
ficare a acestora". întîlnirea a pri
lejuit un fructuos schimb de păreri
privind evoluția raporturilor bilate
rale. pe plan politic, economic,
tehnico-științific și cultural, de la
ultima acțiune similară, care a avut
loc la București în 1984.
în intervențiile lor, președintele
Grupului parlamentar de prietenie
Franța—România din Senat, Jean
Puech, și președintele Grupului din
Adunarea Națională, Daniel Goulet,
au evocat îndelungatele și bogatele
tradiții ale legăturilor dintre cele
•două țări și popoare. Referindu-se
la relațiile politice dintre cele, două
țări, vorbitorii au evidențiat contri
buția deosebită pe care au avut-o
contactele româno—franceze Ia cel
mai înalt nivel, precum șl pe plan
parlamentar și guvernamental, la
lărgirea conlucrării dintre Franța și

România în toate domeniile da
interes comun, pronunțîndu-se pen
tru continuarea acestui dialog.
în intervenția sa, șeful delegației
române a evidențiat importanța deo
sebită pe care România, președintele
Nicolae Ceaușescu o acordă lărgirii
și diversificării raporturilor de prie
tenie și colaborare cu Franța.
Relevînd rolul determinant al dia
logului româno—francez la cel mai
înalt nivel, care a influențat pozitiv
relațiile bilaterale în ansamblul lor,
șeful delegației române a subliniat
Însemnătatea acestei bune experi
ențe, a continuării ei. S-a arătat că
o orientare statornică a țării noastre
este lărgirea și diversificarea schim
burilor comerciale, aprofundarea
cooperării economice, lnfățișîndu-se
posibilitățile crescînde ale economiei
românești in cadrul schimburilor și
cooperării economice cu Franța.
De asemenea, au fost prezentate
pe larg acțiunile întreprinse de
partea română pentru a se imprima
mai multă consistență schimburilor
științifice și culturale dintre cele
două țări.
Au fost subliniate Inițiativele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în pro
blemele păcii, înțelegerii și cola
borării în lume, pentru realizarea
dezarmării nucleare și convenționale,
semnificația recentei legi adoptate
de Marea Adunare Națională pri
vind reducerea unilaterală de către
România, cu 5 Ia sută, a armamen
telor, efectivelor și cheltuielilor mir
litare și consultarea în legătură cu
aceasta a poporului In cadrul unui
referendum.
în cadrul dezbaterilor care au
urmat, senatori și deputat! au abor
dat probleme ale adîncirii relațiilor
pe plan politic, economic și cultural
dintre cele două țări.

AMERICA CENTRALĂ

Noi demersuri ale „Grupului de la Contadora"

întrevedere între miniștrii
de externe ai C.R.S.S. și S.U.A.
VIENA 6 (Agerpres). — Joi. la
Viena. Eduard Șevardnadze. minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S.. a
avut o nouă întrevedere cu secreta
rul de stat al S.U.A.. George Shultz,'
relatează agenția T.A.S.S. Cu acest
prilej a fost continuat schimbul de
păreri privind probleme de interes
reciproc.

CARACAS 8 (Agerpres). — Mi
nistrul venezuelean de externe,
Alberto Consalvi,, a anunțat la Ca
racas că țările membre ale „Grupu
lui de la Contadora" și ale „Grupu
lui de sprijin" se vor Intilni dumi
nică in capitala guatemaleză pentru
a analiza ultimele evoluții ale situa
ției din America Centrală. El a pre
cizat că Grupul de la Contadora nu
renunță la soluționarea pe cale paș
nică a situației din regiune și a
atras atenția asupra înrăutățirii cli
matului din această zonă. „Negocie
rile reprezintă singura cale pentru

realizarea unei păci definitive pe
baza respectării suveranității țărilor
din regiune", a spus ministrul veirfezuelean.
MADRID. — Președintele Consi
liului de Miniștri al Spaniei, Felipe
Gonzalez, a subliniat că acțiunile
Grupului de Ia Contadora (Colum
bia, Mexic, Panama și Venezuela),
ca și ale Grupului de sprijin (Argen
tina. Brazilia, Peru și Uruguay) con
stituie „unica soluție rezonabilă pen
tru realizarea păcii șl destinderii în
America Centrală".

Perfecționarea continuă a colaborării economice si tebnico-stiintifice,
în interesul cauzei socialismului și păcii
)
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Zilele acestea, capitala României
a găzduit ședința a 42-a a sesiunii
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc.
Primind delegațiile guvernamenta
le participante la sesiune, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU a înfățișat
concepția partidului și statului nostru
în legătură cu un șir de probleme
de bază ale dezvoltării colaborării
între țările membre C.A.E.R., în
vederea realizării in condiții optime
a planurilor economico-sociale ale
acestora, cit și a acordurilor de lungă
durată încheiate intre ele. în cuvintarea de o deosebită însemnătate pe
care a roztit-o cu acest prilej, secre
tarul general al partidului nostru,
președintele Republicii, a abordat o
serie de aspecte din cele mai impor
tante pentru îmbunătățirea și perfec
ționarea activității C.A.E.R., punind
în lumină obiectivele specifice ce se
impun acum in centrul atenției,
cristalizând căi și direcții concrete
de acțiune, pentru ca această orga
nizație să-și poată îndeplini în tot
mai bune condiții sarcinile și mi
siunea atribuită, in concordanță cu
interesele fiecărui popor din țările
membre și ale cauzei socialismului
în lume. Din cuvintare răzbate cu
putere încrederea că țările noastre
dispun de tot ce este necesar pentru
a-și îndeplini cu succes obiectivele
stabilițe, că, pe baza unei mai bune
colaborări în C.A.E.R., in fiecare
tară membră, cit și pe ansamblul
acestora, se vor obține rezultate im
portante in creșterea potențialului
economic șl tehnico-științific, în ri
dicarea nivelului de trai, material și
spiritual, al popoarelor respective.
De-a lungul anilor, dezvoltarea
raporturilor de colaborare in cadrul
C.A.E.R. a inserts rezultate bune,
numeroase fapte stind mărturie in
acest, sens. în ce privește 'România,
schimbul de mărfuri cu celelalte
țări membre ale C.A.E.R. stabilit
pentru perioada actualului cincinal
este cu aproape 46 la sută mai ma
re față de cincinalul precedent.
După cum este și firesc, intensifi
carea colaborării generează noi pro
bleme ce se cer soluționate — in
mod deosebit perfecționarea activi
tății C.A.E.R., creșterea eficientei
sale in valorificarea mai deplină a
potențialului economic creat, accele
rarea dezvoltării tuturor țărilor
membre. Reliefind această cerință,
tovarășul Nicolae
Ceaușescu a
arătat : „Noi am dori ca, in viitor,
C.A.E.R. să-și îndeplinească in mai
bune condiții rolul său privind spe
cializarea și cooperarea în producție,

In direcția folosirii mai bune a bazei
materiale de care dispun țările so
cialiste, ca o condiție a Înfăptuirii
obiectivelor pe care și le-a propus
și trebuie să le Înfăptuiască
C.A.E.R.".
în lumina acestei cerințe se relevă
și mai stringent necesitatea realizării
întocmai a hotărârilor adoptate de
Consfătuirea economică la nivel
înalt, din 1984. a țărilor membre
C.A.E.R. Pornind tocmai de la aceste
hbtăriri. România depune eforturi
pentru perfecționarea cooperării în
tre țările noastre in vederea satisfa
cerii, intr-o măsură tot mal mare, a
necesităților energetice șl de materii
prime, de mașini și utilaje și alte
produse necesare economiilor națio
nale.
în acest spirit nu poate decît să
fie salutat faptul că actuala sesiune
— ssa cum se arată în Comunicatul
dat publicității — relevînd o serie de
neajunsuri in cadrul colaborării, a
trasat organelor C.A.E.R. sarcini pri
vind înfăptuirea în mod consecvent
a hotăririlor Consfătuirii economice
la nivel înalt, folosirea mai deplină
a posibilităților oferite de specializa
rea si cooperarea în producție.
în cuvîntarea rostită. tovarășul
Nicolae Ceausescu a subliniat In mod
deosebit, ca una din problemele de
însemnătate capitală. necesitatea
folosirii celor mai noi cuceriri ale
revoluției tehnico-stiințifice. întă
rirea colaborării in acest domeniu
pentru ridicarea nivelului întregii
activități de construcție socialistă —
fiind bine știut că socialismul, co
munismul se pot construi numai pe
baza aplicării științei și tehnicii celor
mai avansate, capabile să asigure cea
mai înaltă productivitate a muncii.
Reliefind din nou această ce
rință
primordială,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a arătat că tre
buie să se acționeze pentru lichi
darea unei anumite rămîneri in
urmă, din unele domenii, incit ță
rile din C.A.E.R. să se poată afirma
si In domeniul științei si tehnicii ca
promotoare ale celor mal noi cuce
riri ne acest plan.
Un important instrument al cola
borării în acest domeniu fi consti
tuie Programul comnlcx al progre
sului tehnico-științific al țărilor
membre C.A.E.R. pină In anul 2000.
însemnătatea prevederilor lui a fost
subliniată cu putere de tovarășul
Nicolae Ceaușescu încă în cuvîntarea
rostită cu prilejul aprobării acestui
document de către Comitetul Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.. exprimînd hotărirea tării noastre de a
participa activ la realizarea acestui
program. în vederea unei dezvoltări

rapide a țărilor socialiste, pe baza
tehnicii celei mai avansate. în acest
spirit, și ca urmare a activității
desfășurate pentru realizarea sarci
nilor stabilite, organele și organiza
țiile românești participante au sem
nat pină in prezent un număr im
portant de acorduri de colaborare
in domeniul științei și tehnicii, urmind a fi examinate si semnate nu
meroase alte asemenea documente.
Se înțelege că pentru a face față
cu succes sarcinilor calitativ spo
rite ce revin C.A.E.R. în aceas
tă etapă se impune ca însăși ac
tivitatea organizației să fie îmbu
nătățită, să se realizeze modernizări
și reforme in modalitățile sale de
acțiune. Asemenea îmbunătățiri, la
nivelul noilor cerințe, nu ar putea
decît să se răsfrîngă pozitiv asupra
activității desfășurate In țările
membre, cit și a întăririi conlucrării
dintre ele.
Prin această optică ®e reliefează,
așa cum a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu, însemnătatea
deosebită a cointeresării mate
riale pentru dezvoltarea colaborării
și cooperării in C.A.E.R., ca mijloc
de perfecționare a activității orga
nizației și de sporire a eficienței
sale.
în același spirit. România porneș
te de la necesitatea de a se acționa
in vederea egalizării relative a nive
lurilor de dezvoltare ale țărilor
noastre. Este un adevăr incontestabil
— și acest lucru a fost pus in lumi
nă cu toată limpezimea In cuvintarea șefului statului român — că
dezvoltarea fiecărei țări, creșterea
forțelor de producție. înflorirea ști
inței și invățămintului constituie
garanția făuririi cu succes a socia
lismului, a întăririi coeziunii și soli
darității țărilor noastre. Firește —
și acest lucru a fost relevat limpede
în cuvintarea șefului statului român
— rămînerea In urmă a unei țări
sau alteia nu poate să nu afecteze
dezvoltarea de ansamblu, impunîndu-se. ca atare, eforturi comune
pentru mersul înainte echilibrat al
fiecărei țări membre șl al C.A.E.R.
în general. Intensificarea unei ase
menea întrajutorări, realizarea de
progrese pe calea egalizării relative
vor contribui neîndoios la creșterea
prestigiului socialismului, prezentînd. totodată, un aport de seamă la
cauza păcii și colaborării interna
ționale.
România și-a reafirmat si de data
aoeasta hotărirea de a participa ac
tiv la soluționarea tuturor proble
melor privind sporirea eficientei
C.A.E.R. In dezvoltarea colaborării
reciproc avantajoase dintre țările
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membre. Așa cum a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu. țara
noastră se pronunță pentru întă
rirea schimbului de păreri, a colabo
rării intre organismele economice
ale C.A.E.R., in vederea asigurării
unei largi conlucrări in toate dome
niile de activitate. Totodată, țara
noastră abordează în mod corespun
zător și problemele contactelor
directe, ca de altfel orice alte forme
de colaborare care corespund cerin
ței dezvoltării economico-sociale.
progresului fiecărei țări, al tuturor
țărilor membre.
Totodată, în spiritul orientării sale
principiale, România dezvoltă rela
țiile cu toate țările socialiste, inclu
siv cu cele care nu sint membre Ble
C.A.E.R. în concepția României, este
în interesul tuturor țărilor socialiste
să dezvolte o colaborare largă între
ele, pentru a se asigura progresul
economic și social al fiecăreia, al tu
turor statelor ce făuresc noua orinduire. în același timp, potrivit orien
tării sale programatice, o deosebită
atenție acordă România dezvoltării
legăturilor cu țările in curs de dez
voltare. această conlucrare imbinîndu-se organic cu eforturile consec
vente ale țării noastre pentru solu
ționarea problemelor subdezvoltării
și făurirea unei noi ordini econo
mice internaționale.
în spiritul coexistenței pașnice,
România promovează, de asemenea,
raporturi de colaborare economică și
tehnico-științifică cu țările capita
liste, inclusiv cele dezvoltate. Extinzînd relațiile cu aceste țări.
România se pronunță — așa cum
a reafirmat In cuvintarea sa
conducătorul partidului și statului
nostru — și pentru legături
multilaterale între C.A.E.R. și Comu
nitatea Economică Europeană, inclu
siv stabilirea de relații intre cele
două organizații economice, -ceea ce
ar constitui un factor de certă în
semnătate pentru asigurarea coope
rării și păcii In Europa.
Partidul și statul nostru au convin
gerea, reafirmată 6u putere de
tovarășul Nicolae Ceaușescu. că în
făptuirea programelor în curs de
realizare In țările membre C.A.E.R..
ca si In celelalte tari socialiste, dez
voltarea colaborării dintre ele vor a«igura progresul mai rapid al fiecărei
economii naționale, noi succese in
dezvoltarea bazei materiale si nive
lului de trai al popoarelor respective,
vor spori contribuția lor la cauza ge
nerală a păcii, progresului și colabo
rării internaționale, vor demonstra și
mai pregnant superioritatea orînduirii noi, socialiste.

In sprijinul creării

Cu prilejul celei de-a 69-a aniversări

de zone denuclearizate

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

PHENIAN 6 (Agerpres). — Guvemul R.P.D. Coreene se pronunță
pentru oprirea cursei înarmărilor
nucleare — a declarat Kim Ir Sen,
secretar general al C.C, al Partidu
lui Muncii din Coreea, președintele
R.P.D. Coreene, intr-un interviu
acordat ziarului egiptean „Al Misaa".
El a arătat că țara sa cere interzice
rea producerii, experimentării, sto
cării și utilizării armelor nucleare în
toate zonele lumii și sprijină pro
punerile privind reducerea tuturor
tipurilor de arme nucleare și, apoi,
eliminarea totală a acestora. Po
porul coreean, a subliniat Kim Ir
Sen, luptă activ pentru transforma
rea Asiei de nord-est, inclusiv a
Peninsulei Coreea, într-o zonă a
păcii, liberă de arme nucleare, pen
tru crearea de astfel de zone și in
alte părți ale planetei. Totodată, el
îsi exprimă solidaritatea fermă cu
popoarele europene in lupta lor
pentru stabilirea de zone denuclearizate in Peninsula Balcanică și in
alte regiuni ale Europei — relatează
agenția A.C.T.C.

Manifestații studențești împotriva
regimului dictatorial dc la Seul
SEUL 6 (Agerpres). — în Coreea
de Sud au continuat manifestațiile
antiguvernamentale ale studenților si
altor reprezentanți ai organizațiilor
social-politice ce se pronunță îm
potriva regimului dictatorial. La
Seul, Pusan și in alte orașe, mii
de manifestanți au cerut demisia
imediată a actualului șef al statului,
Chun Du Hwan, și a guvernului
patronat de. el, precum și retragerea
trupelor americane din Coreea de
Sud, eliberarea celor peste 1 500 de
tineri arestați In cursul demonstra
țiilor desfășurate în ultimele zile.
într-o declarația făcută la Seul,
liderul opoziției, Kim Dae Jung,
copreședinte al Consiliului pentru
promovarea democrației în Coreea de
Sud, a subliniat că situația încordată
care s-a creat nu poate fi soluțio
nată decît prin organizarea cit mai
curînd de alegeri prezidențiale
libere, cu participarea directă a În
tregii populații — transmit agențiile
internaționale de presă.

Ciocniri intercomunitare
în Pakistan
ISLAMABAD 6 (Agerpres). — în
ultimele zile. în sudul Pakistanului,
In special in orașul Karachi, s-au
produs ciocniri intercomunitare. sol
date cu victime. Guvernul pakistanez
a instituit interdicții de circulație în
mai multe districte. Militarii pakis
tanezi au deschis focul asupra celor
care au încălcat măsurile stabilite.
într-o declarație făcută ziariștilor
tn Lahore, primul ministru pakista
nez, Mohammed Khan Junejo, a
spus că a dat instrucțiuni autorită
ților de resort să adopte măsuri
stricte în vederea aplicării și respec
tării legii.
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Adunarea festivă de la Moscova
MOSCOVA
6
(Agerpres). —
M. Chebeleu transmite : La Palatul
Congreselor din Kremlin a avut loc,
joi. adunarea festivă a reprezentan
ților oamenilor muncii și ai forțelor
armate sovietice din garnizoana Mos
cova. consacrată celei de-a 69-a ani
versări a Marii Revoluții Socialista
din Octombrie.
în prezidiul adunării au luat loc
M.S. Gorbaciov, secretar general al
C.C. al P.C.U.S., A. A. Gromîko,
membru al Biroului Politic al C.C. al
P.C.U.S., președintele Prezidiului
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. N. I.
Rijkov, membru al Biroului Politic
al C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., alți
conducători de partid și de stat so
vietici, veterani ai partidului, frun
tași în muncă, oameni de știință și
cultură, generali și ofițeri ai forțelor
armate sovietice.
în raportul prezentat de E. K. Ligaciov, membru al Biroului Politic,
secretar al C.C. al P.C.U.S., au fost
evidențiate succesele remarcabile ob
ținute de popoarele sovietice în dez
voltarea social-economică a țării în
anii care au trecut de la victoria
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. în ridicarea bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului so
vietic, In dezvoltarea științei, cultu
rii, Invățămintului. Raportul a scos,
totodată, în evidență hotărirea cu

Consfătuire în problemele dotării tehnice
a agriculturii Uniunii Sovietice
O cuvintare a secretarului general al C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 6 (Agerpres). — La In
Vorbitorul a subliniat că In pre
stitutul unional de cercetări științi
zent este necesar nu numai să se
fice In domeniul construcțiilor de
acționeze în vederea perfecționării
mașini pentru agricultură a avut loc
tehnologiei și a întregului proces de
o consfătuire în cadrul căreia a fost
producție, ci să se desfășoare o am
plă activitate in cadrul colectivelor
examinat stadiul înfăptuirii sarcini
lor care decurg din hotăririle Con
de muncă, astfel încit oamenii să
înțeleagă că nu se poate primi retri
gresului al XXVII-lea al P.C.U.S. și
plenarelor din aprilie 1985 și iunie
buția pentru o producție de slabă
calitate.
1986 ale C.C. al P.C.U.S., în vederea
sporirii dotării tehnice a complexu
După ce a atras atenția asupra ne
lui agroindustrial al Uniunii Sovie
cesității realizării activității de cer
tice.
cetare și proiectări, precum și a
Lutnd cuvîntul. Mihail Gorbaciov,
creșterii răspunderii și disciplinei,
secretar general al C.C. al P.C.U.S.,
secretarul general al C.C. al P.C.U.S.
a relevat necesitatea unor noi abor
a declarat că se impune elaborarea
dări in dezvoltarea economiei, astfel
unei hotărîri privind accelerarea dez
Incit să se asigure noi ritmuri de
voltării programului de mecanizare
creștere a venitului național și. pe
a agriculturii și măsuri menite să
această bază, soluționarea cu succes
asigure transpunerea ei în viață, re
a întregului complex de sarcini eco
nomice, sociale și de apărare.
latează agenția T.A.S.S.

Investirea noului președinte al Mozambicului
MAPUTO 6 (Agerpres). — Joa
quim Chissano, președintele Partidu
lui FREL1MO. a depus, joi, jurămîntul în calitate de președinte al
Republicii Populare Mozambic. F.1
este cel de-al doilea președinte al
Mozambicului, după Samora Machel,
de la dobindirea independenței na
ționale în 1975.

Avans al Partidului Democrat in alegerile legislative
din S.U.A.
WASHINGTON 6 (Agerpres). — N.
Chilie transmite : Rezultatele alege
rilor legislative parțiale desfășurate
la 4 noiembrie în S.U.A. indică un
ciștig important obținut de Partidul
Democrat, care a reușit să preia con
trolul și asupra Senatului, deținut în
trecut de Partidul Republican, de guvernămînt, și să-și consolideze ma
joritatea pe care o avea in Camera
Reprezentanților. Partidul Democrat
a reușit să obțină 55 din cele 100 de
mandate de senatori, față de 45 ale
Partidului Republican — răsturnînd
complet raportul de forte din acest
for, unde, in precedentul congres,
republicanii dețineau 53 de locuri.
Iar democrații doar 47.
în urma alegerilor de marți, de
mocrații au cîștigat opt noi locuri
de deputati In Camera reprezentan
ților. dispunînd In prezent de 261
mandate. iar republicanii au 174
locuri (în trecut democrații dețineau
253 mandate, republicanii 180. două
locuri fiind vacante).
Scontate de specialiști și prefigu
rate de sondajele de opinie preelec
torale. cîștigurile Partidului Demo
crat au semnificația unei consoli
dări si relansări In viața politică
americană a acestui partid, confrun
tat. în ultimii ani. cu serioase difi
cultăți interne, cu o scădere a popu
larității in urma tnfringerilor cate
gorice suferite in alegerile preziden
țiale din 1980 si 1984. Victoria de
mocraților In alegerile din 4 noiem
brie este apreciată de observatorii
din capitala S.U.A. ca fiind rezulta
tul promovării unei platforme elec-

care comuniștii, oamenii muncii, în
tregul popor sovietic acționează pen
tru înfăptuirea sarcinilor și a obiec
tivelor stabilite de Congresul al
XXVII-lea al P.C.U.S.. de ultimele
hotăriri ale conducerii de partid și
de stat sovietice, activitatea politică,
ideologică și social-economică susți
nută care se desfășoară in întreaga
țară.
O parte însemnată a raportului a
fost consacrată principalelor orien
tări ale politicii externe a U.R.S.S.,
acțiunilor partidului și statului so
vietic puse în slujba cauzei genera
le a socialismului, consolidării păcii,
instaurării unui climat general de
încredere, securitate și colaborare
internațională. Raportorul a relevat,
în context, importanța programului
avansat de Uniunea Sovietică la 15
ianuarie anul acesta pentru elimi
narea, pînă în anul 2000. a armelor
nucleare, ca și a moratoriului sovie
tic asupra exploziilor nucleare, în
vigoare de peste un an.
După adunare a avut loc un con
cert festiv.
Adunări festive prilejuite de ani
versarea a 69 de ani de la victoria
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie au avut loc. de asemenea, in
capitalele republicilor unionale, în
principalele centre ale vieții econo
mice și in alte orașe ale Uniunii So
vietice.

torale noi, mal coerente, de către
acest partid, care dă răspunsuri mai
la obiect problemelor societății ame
ricane.
în ceea .ce privește Partidul Repu
blican. de. guvernămint. observatorii
apreciază că pierderea controlului
asupra Senatului si deținerea majo
rității în ambele camere ale congre
sului de către democrati plasează
actuala administrație într-o situație
nouă si intr-o poziție mai dificilă
In cel doi ani care au mai rămas
pină la expirarea mandatului prezi
dențial. In 1983.
Administrația republicană, remar
că observatorii, va trebui să caute
realizarea unor compromisuri cu de
mocrații în asemenea probleme con
troversate cum sînt impozitele, de
ficitul bugetului federal, soldul pa
siv uriaș al balanței comerciale
americane, care în 1985 a fost de
peste 160 miliarde dolari, nivelul
cheltuielilor militare — considerat
exagerat de mare de Partidul Demo
crat — asistenta militară perttru
străinătate si altele.
Deși influenta Partidului Republi
can al președintelui Ronald Reagan
rămîne importantă tn viata politică
americană, observatorii politici apre
ciază că ascensiunea Partidului De
mocrat In scrutinul de la 4 noiem
brie întărește poziția democraților
tn perspectiva alegerilor preziden
țiale din 1938.
Cel de-al 100-Iea Congres al S.U.A.
In noua sa componentă, rezultată
din alegerile desfășurat^ la 4 noiem
brie. îsi va prelua oficial prerogati
vele la 4 ianuarie 1987.

în alocuțiunea rostită cu acest pri
lej, șeful statului a subliniat necesi
tatea concentrării tuturor energiilor
în vederea consolidării cuceririlor
revoluției, spre binele întregului po
por, într-un cadru care să asigure
respectarea Constituției și dreptății
pentru toți cetățenii țării. El a ară?
tat că o sarcină fundamentală pe
plan intern este eliminarea totală a
elementelor rebele de dreapta.
Vorbitorul a condamnat energic
Republica Sud-Africană pentru pro
gramul de agresiune militară aplicat
împotriva statelor africane vecine.
El a cerut R.S.A. să înceteze toate
actele agresive împotriva Mozambi
cului și să respecte înțelegerile con
venite între cele două state.

NAȚIUNILE UNITE

Dezbaterile pe marginea
politicii de apartheid
a regimului de la Pretoria
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres).
— Delegații Ia cea de-a 41-a sesiune
a Adunării Generale a O.N.U. au
început examinarea unuia din prin
cipalele puncte de pe ordinea de zi
— politica de apartheid a regimului
de Ia Pretoria. Raportul Comitetului
special al O.N.U. împotriva apart
heidului constată că. în ultimul an,
regimul rasist sud-african a inten
sificat acțiunile represive împotriva
poporului majoritar de culoare. Ares
tările in masă si condamnările fără
procese demonstrează că autoritățile
sud-africane nu sint capabile să gu
verneze fără să recurgă la represiuni
si metode polițienești, se arată in
document.
Anul trecut, relevă raportul, prac
tic nu a existat nici o zi în care să
nu-si piardă viața locuitori de cu
loare. Din septembrie 1984 și pină
la 25 august 1986. în R.S.A. au fost
uciși 2 600 de locuitori.

GENTIILE DE PRESA
e scurt
ACREDITARE. Regina Elisabeta
a Il-a a Regatului Unit al Marii
Britanii șl Irlandei de Nord l-a
primit pe Stan Soare, care și-a
prezentat scrisorile de acreditare
in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Repu
blicii
Socialiste
România la
Londra.
REUNICNE A O.S.A. Argentina
a cerut oficial ca, la 11 noiembrie,
să fie convocată o reuniune a mi
niștrilor de externe ai țărilor mem
bre ale Organizației Statelor Ame
ricane (O.S.A.) in vederea exami
nării situației create ca urmare a
hotărîrii Marii Britanii de a insti
tui o zonă economică exclusivă de
150 de mile in jurul insulelor
Malvine (Falkland).
RECONFIRMARE.
Președintele
Tunisiei, Habib Bourguiba. a re
confirmat guvernul tunisian „în
componenta sa actuală", completat
prin numirea lui Taieb Sahbani In

funcția de secretar de stat la afa
cerile externe. Decizia șefului sta
tului tunisian survine la 3 zile după
alegerile legislative ciștigate de
către Partidul socialist desturian,
de guvernămint.

SEMINAR. în Kuweit se desfă
șoară un seminar avînd ca temă
folosirea energiei nucleare în
scopul dezvoltării țărilor arabe și
a statelor In curs de dezvoltare.
Specialiștii prezenți ia seminar
analizează posibilitățile folosirii
energiei nucleare ca substitut al
petrolului tn țările arabe și per
spectiva construirii tn aceste țări
de centrale atomoelectrice.
ACORD. La Bagdad a fost sem
nat un acord de cooperare econo
mică. comercială și tehnico-științifică între Irak și Franța.
CONTRACT. Israelul a semnat
primul contract privind participa
rea la programul american de mi

litarizare a spațiului cosmic cunos
cut sub numele de Inițiativa de
Apărare Strategică (S.D.I.).

DECLARAȚIE. Președintele Fron
tului
Democratic
Revoluționar,
Guillermo Ungo, a declarat că dra
ma suferită de poporul salvadorian
ca urmare a devastatorului cutre
mur de la 10 octombrie reclamă și
mai mult deschiderea unui dialog
național pentru oprirea războiului
civil, care • făcut multe victima
omenești și a provocat pagube ma
teriale incalculabile.
ACCIDENT. Un elicopter al
companiei „British International",
avînd la bord 47 de persoane, s-a
prăbușit joi in mare, in apropiere
de Insula Shetland. Ia nord de Sco
ția. Potrivit primelor informații,
doar două persoane au putut fi
salvate. Unități ale forțelor aerie
ne participă Cu avioane si elicop
tere la operațiunea de recuperare
a corpurilor și de găsire a unor
eventuali supraviețuitori.

AI. CAMPEANU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Sctntel! nr. 1. Tel. 17 80 10. 17 60 20. Abonamentele se fao la oficliie poștale și difuzorli din Întreprinderi și Instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" —
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10378 prsfir București, Calea Grivlțel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafie CASA SCINTEII
40 360

