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factor activ în sistemul democrației 

noastre muncilorești-revoluționare
Desfășurată intr-o atmosferă de puternică însuflețire patriotică, sub semnul

unității depline in jurul partidului, al secretarului său general, al hotăririi ferme

de a acționa pentru îndeplinirea exemplară a actualului cincinal

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
IN IUDETUL ARAD

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, o efectuat, simbâtâ, 27 august, o vizită de lucru in 
județul Arad.

Desfășurat în această perioadă, 
cînd, puternic mobilizați de tezele 
din aprilie, oamenii muncii de pe 
întreg cuprinsul patriei acționează 
cu abnegație și dăruire pentru în
deplinirea exemplară a obiective
lor actualului cincinal, noul dialog 
al secretarului general al partidu
lui cu făuritorii de bunuri mate
riale din acest județ s-a constituit 
într-o amplă și aprofundată ana
liză a problemelor privind înfăp
tuirea sarcinilor de plan. în in
dustrie și agricultură, în alte sec
toare de activitate, privind dezvol
tarea și modernizarea continuă a 
producției, creșterea nivelului de 
calitate și eficiență în toate do
meniile.

Au fost puse în lumină aspecte 
ale dezvoltării multilaterale a ju
dețului Arad care, asemenea tutu
ror județelor țării, a cunoscut în 
perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului prefaceri 
structurale, o înflorire fără pre
cedent.

Tot ce s-a înfăptuit în munici
piul Arad. în celelalte localități ale 
județului — mari și puternice uni
tăți industriale și agricole, edificii 
sociale, culturale și de învățâmînt. 
mii și mii de noi locuințe — de
monstrează justețea politicii parti
dului și statului nostru de reparti
zare echilibrată, armonioasă a for
țelor de producție pe întreg teri
toriul patriei, politică pe baza că- 
reia s-a înfăptuit și se înfăptuiește 
un amplu proces de înnoire, de 
organizare și modernizare a tutu
ror localităților, de creștere necon
tenită a nivelului de trai al celor 
ce muncesc.

Ilust.rînd preocuparea statornică 
a conducătorului partidului și sta
tului nostru pentru progresul ma
terial și spiritual al întregii țări, 
vizita a prilejuit stabilirea, pe baza 
concluziilor desprinse in cursul 
analizelor efectuate în reprezenta
tive unități industriale și agricole, 
precum și în cadrul întîlnirii cu 
biroul comitetului județean de 
partid, a unul ansamblu de indi
cații și orientări de mare însemnă
tate pentru realizarea cu succes a 
programelor de dezvoltare econo- 
mico-socială a intregului județ.

Locuitorii Aradului l-au întîm- 
pinat pe conducătorul iubit al 
partidului și statului cu deosebită 
căldură, dînd glas sentimentelor 
de aleasă dragoste și prețuire pe 
care, asemenea întregului popor, 
le nutresc față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul Româ
niei socialiste moderne, a cărui ac

tivitate revoluționară de peste 
cinci decenii este pusă cu exem
plară dăruire și pasiune în slujba 
intereselor supreme ale poporului, 
în scopul ridicării patriei noastre 
pe noi trepte de progres și civili
zație.

La sosire, pe aeroport, o forma
țiune alcătuită din ostași ai forțe
lor armate, membri ai gărzilor pa
triotice și ai detașamentelor de, pre
gătire a tineretului pentru apărarea 
patriei a prezentat onorul. S-a in
tonat Imnul de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Cu firească emoție, grupuri de 
tineri și copii s-au apropiat de 
secretarul general al partidului. 

oferindu-i frumoase buchete de 
flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost salutat cu deosebită stimă de 
primul-secretar al Comitetului ju
dețean Arad al P.C.R., Elena 
Pugna. care, în numele comuniști
lor, al tuturor locuitorilor jude
țului, a urat conducătorului parti
dului și statului un călduros bun 
venit.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
străbătut, într-o mașină deschisă, 
arterele principale ale orașului — 
fiind pretutindeni salutat cu vii 
aplauze și ovații, locuitorii Aradu
lui exprimîndu-și deosebita bucu
rie și satisfacție de a-1 avea din 
nou în mijlocul lor pe secretarul 
general al partidului nostru.

Primul obiectiv vizitat a fost 
ÎNTREPRINDEREA de ma- 
ȘINI-UNELTE — una din cele 

mai importante unități ale centra
lei de profil. Secretarului general 
al partidului i s-a făcut și aici 
aceeași primire entuziastă de că
tre colectivul acestei mari unități 
industriale.

La analiza care a avut loc, în 
pontinuare, au luat parte ministrul 
industriei electrotehnice. Nicolae 
Vaidescu, reprezentanți ai condu
cerii Centralei industriale de profil 
și ai întreprinderii.

Referitor la evoluția acestei uni
tăți, intrată- în al 40-lea an de 
existență; s-a subliniat că cea mai 
ro'dnică, etapă din activitatea sa au 
reprezentat-o ultimele două dece
nii, perioadă în care producția sa a 
crescut de peste 10 ori. Prezentînd 
principalele probleme ale activită
ții constructorilor de mașini-unelte 
din Arad, directorul întreprinderii,

(Continuare in pag. a IlI-a)

Angajată ferm pe calea făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate, a trecerii la stadiul de țară me
diu dezvoltată, România dispune de 
un sistem democratic realmente nou, 
ce corespunde pe deplin etapei ac
tuale a procesului revoluționar. El 
a căpătat pe bună dreptate denu
mirea de sistem al democrației mun- 
citoresti-revoluționare, denumire ce 
exprimă cu fidelitate schimbările 
care au intervenit în societate, în 
structura ei socială și de clasă — 
alcătuită în prezent în exclusivitate 
din clase și categorii sociale de oa
meni ai muncii, 
unite trainic în 
iurul partidului, 
al secretarului 
său general. Re- 
ferindu-se Ia a- 
ceasta. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
sublinia în ca
drul exceptions-*  
lei sale expuneri 
prezentate la șe
dința Comitetu
lui Politic Exe
cutiv al C.C. al 
P.C.R. din 29 a- 
prilie a.c. — ex
punere aflată în 
prezent în dezba
terea întregului 
partid și popor —. 
că avem „un sis
tem larg demo
cratic — consilii 
muncitorești. organisme județene, 
consilii naționale pe domenii, con
grese și conferințe naționale perio
dice. care. în cei aproape 20 de ani 
de funcționare, și-au dovedit pe de
plin justețea și superioritatea". In 
acest cadru, un rol important revine 
organizațiilor de masă și obștești.

Este meritul deosebit al secretaru
lui general al partidului nostru de a 
fi dezvăluit caracterul dogmatic al 
tezei ce s-a perpetuat vreme rela
tiv îndelungată în gîndirea marxistă 
potrivit căreia organizațiile de masă 
și obștești ar reprezenta „curele de 
transmisie" între partid și masele de 
oameni ai muncii. Criticînd această 
teză, care alimenta practici profund 
negative, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a demonstrat, totodată, cu forța unor 
argumente științifice, că legătura 
dintre partid și popor, care constituie 
garanția supremă' a înfăptuirii ro
lului conducător al partidului, a fău
ririi cu- succes a~socialismului și co- 
î. tnismului în România, trebuie să 
aibă, jn esență,-un caracter nemijlo
cit. că este stjțjjgent necesar ca 
■partidul, cadrele, organele și organi
zațiile sâîe să se afle în permanență 
în contact direct cu cele mai largi 
mase populare, să cunoască și să

Ritm înalt de creștere a productivității muncii
Constructorii de 

tractoare din Brașov 
au înregistrat în acest 
an rezultate notabile 
pe linia creșterii efi
cienței activității pro
ductive. Cel mai con
cludent argument îl 
constituie creșterea 
mai accentuată a pro
ductivității muncii, 
indicator ale cărui 
prevederi au fost de
pășite cu peste 10 000 
lei pe om al muncii. 
Dacă comparăm aces
te rezultate cu cele 
obținute în 1987 re
zultă că față de a- 
ceeași perioadă pro
ductivitatea muncii a 
înregistrat o creștere 
de 35 731 lei pe om 
al muncii. Acest re
zultat se explică, pe 
de o parte, prin de

pășirea sarcinilor la 
producția marfă cu 
66 milioane lei pe 7 
luni (la produsele cU 
desfacere asigurată 
cum a fost cazul .mo
toarelor, unde s-au 
realizat suplimentar 
un număr de 5 676 
motoare vandabile) 
iar, pe de altă parte, 
transpunerii în viață 
a unor prevederi im
portante ale progra
mului de perfecțio
nare a organizării și 
modernizarea procese
lor de producție. Ast
fel, în primele 7 luni 
au fost aplicate 36 
măsuri din acest pro
gram care au avut 
drept efect creșterea 
considerabilă a pro
ductivității muncii. 
Dintre măsurile cu o

exprime interesele și aspirațiile 
fundamentale ale acestora, să asi
gure făurirea socialismului cu po
porul și pentru popor. Numai ih 
acest mod, legătura dintre partid și 
popor poate căpăta realmente un ca
racter indestructibil, numai astfel a- 
ceastă unitate poate înregistra un 
proces de continuă consolidare în 
interesul prezentului și viitorului so
cialist și comunist al României, Fi
rește, la acest proces contribuie efec
tiv și organizațiile de masă și ob
ștești, în calitate de organizații cu 
structuri proprii, care își desfășoară

„Am pornit și pornim de la faptul că so
cialismul îl realizăm cu poporul, pentru po
por, că dezvoltarea continuă a democrației 
muncilorești-revoluționare constituie un fac
tor esențial pentru făurirea cu succes a socia
lismului și comunismului, pentru înaintarea 
patriei noastre în dezvoltarea sa economico- 
socială, în ridicarea bunăstării generale a po
porului, în întărirea independenței și suvera
nității țării”

NICOLAE CEAUȘESCU

întreaga activitate sub conducerea șl 
îndrumarea permanentă a partidului 
și au ca obiectiv principal transpu
nerea în viață de către categoriile d.e 
populație pe care le cuprind, în 
contextul efortului întregului popor, 
a politicii științifice a Partidului Co
munist Român.

Potrivit noii concepții, organizați
ile de masă și obștești au menirea 
de a da expresie rolului și modali
tăților specifice de participare a di
feritelor categorii sociale, profesio
nale, integrate întregului popor, la 
elaborarea și aplicarea în practică a 
politicii partidului, la înfăptuirea 
tuturor sarcinilor ce decurg din a- 
ceasta pentru domeniile activității 
lor, de a contribui la manifestarea 
în fapt a triplei calități a oamenilor 
muncii de producători, proprietari și 
beneficiari ai întregii avuții națio
nale. Obligația de căpetenie a fiecă
rei organizații de masă și obștești — 
sindicate, organizații de tineret, de 
femei, O.D.U.S. etc — este aceea a 
mobilizării, folosind forme și metode 
specifice, a membrilor ei, a catego
riei de populație căreia i se adresea
ză, la Înfăptuirea, alături și îm
preună cu ceilalți oameni ai muncit, 
a sarcinilor de plan, a programelor 

eficiență economică 
ridicată aplicate a- 
mintim modernizarea 
atelierului de elabora
re al secției T 33, mo
dernizarea cubilourilor 
din secția 32, reorga
nizarea și mecanizarea 
atelierului de premon- 
taj tractoare de 65 CP, 
montarea și punerea 
în funcțiune a liniei 
tehnologice de trata
mente primare din 
secția T 43 și extin
derea procedeului de 
extrudare la rece a 
încă 8 repere. Pînă la 
finele anului numărul 
măsurilor aplicate din 
programul amintit va 
ajunge la 118, aceasta’ 
ridicind în mod sub
stanțial eficiența ac
tivității productive. 
(Nicolae Mocanu). 

speciale, prin care să asigure ridi
carea patriei noastre socialiste pe 
culmi tot mai înalte de progres și 
civilizație. De asemenea, avind în 
vedere că ele cuprind oameni de 
diferite profesii, de diferite vîrste, 
că deci lucrează cu oameni și pentru 
oameni, tuturor organizațiilor de 
masă și obștești le revine sarcina de 
a contribui, sub conducerea partidu
lui. la procesul de cea mai mare 
importanță privind formarea omului 
nou. folosind, desigur, forme și me
tode de activitate adecvate categori
ilor de populație cărora li se adre

sează. Totodată, 
organizațiile de 
masă și Obștești 
au sarcina de a 
contribui la pro
movarea intere
selor specifice 
ale categoriilor 
de populație pe 
care le cuprind, 
în organică îm
binare cu intere
sele generale ale 
poporului, ele 
fiind prin natu
ra lor opuse ori
cărei îngustimi 
de grup. Din a- 
cest punct de ve
dere. în concep
ția partidului nos
tru, organizațiile 
de masă și ob
ștești sînt și tre

buie să fie luptătoare active pentru 
satisfacerea diferitelor interese, prin 
asigurarea participării oamenilor 
muncii la dezvoltarea economico-so- 
cială generală a societății, la progre
sul forțelor de producție, al științei 
și culturii, prin mobilizarea lor la 
transpunerea fermă în viață a poli
ticii partidului de construire a so
cialismului șl comunismului în 
România.

In calitate de componente ale 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste. organizațiile de masă și ob
ștești participă activ, sub conducerea 
partidului, la întreaga activitate a 
acestui organism, avînd atît respon
sabilități comune privind întărirea 
continuă a coeziunii poporului, asi
gurarea participării lui la condu
cerea societății, cît și anumite sar
cini specifice care, în ultimă anali
ză, se ■'înscriu aceluiași obiectiv care 
constituie rațiunea supremă a exis
tenței lor — construirea noii orin- 
duiri sociale pe pămîntul românesc, 

O schimbare cu adevărat revolu
ționară care a avut loc în statutul 
social-politic al organizațiilor de 
masă și obștești constă în aceea că
(Continuare în pag. a II-a)

Producție fizică 
peste prevederi

Muncitorii și specialiștii între
prinderii metalurgice din Bacău, ca 
urmare a aplicării unor tehnologii 
perfecționate de turnare, precum și 
modernizării unor utilaje și linii de 
formare, au livrat suplimentar 
economiei naționale, în perioada 
care a trecut din acest an. circa 
2 500 bucăți armături industriale 
din fontă. Tot pe seama promovării 
susținute a tehnologiilor moderne, 
colectivul Combinatului de prelu
crare a lemnului Bacău a reușit 
să-și depășească sarcinile de plan 
la producția fizică cu aproape 40 
milioane Ier. din care peste 90 la 
sută pentru export. La rindul lor, 
oamenii muncii de la întreprin
derea de confecții, folosind la ca
pacitatea maximă utilajele si ma
șinile din dotare au obținut un 
spor de1 producție în valoare de 
peste 10 milioane lei, iar cei de la 
întreprinderea de postav Buhuși au 
realizat' în plus 19 000 metri pătrați 
stofe. (Gheorghe Baltă).
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IMPLICAREA CONCRETĂ 
- ACȚIUNE EFICIENTĂ

CETĂȚENII ÎȘI PREZINTĂ LOCALITATEA

Toplița — străveche așezare de pe 
cursul superior al Mureșului, situa
tă in zona care se consideră a fi 
„polul frigului" din România ; aici 
unde, în apropiere, documentele a- 
testă existența cetății dacice Sargi- 
dava ; aici unde iși dau intilnire 
trei semețe lanțuri de munți — Că- 
limanii, Giurgeul și Gurghiul ; aici 
unde trec upele dintre cele mai de 
seamă drumuri ce au legat dintot- 
deauna Transilvania, de Moldova și 
de Muntenia, deci de țara întreagă.

Toplița — localitate cindva cunos
cută doar ca nod rutier, doar ca loc 
de trecere și ca poartă de intrare 
in munți, dar fără nici o importan
tă economică ; căreia, la fel ca în
tregii țări, strategiile novatoare, di
namice, de larg orizont, elaborate de 
Congresul al IX-lea al partidului și 
înfăptuite și dezvoltate statornic de 
23 de ani încoace, i-au creat un alt 
destin.

Toplița — oraș mic după numă
rul locuitorilor săi, dar puternic prin 
industria sa nouă, prin invățămint 
si cultură, prin noua sa structură so
cială, prin organizația sa de, partid 
— adevărat centru vital, pulstnd 
energii și dinamizind acțiuni.

La cerințe tot mai mari — 
muncă tot mai bine 

organizată
$i totuși, dintre multiplele aspec

te ce caracterizează orașul de azi, 
cel mai definitoriu este, fără îndo
ială. acela de oraș-șantier. Se con
struiește în centrul, dimensionat, 
incă de pe acum, pentru timpul in 
care Toplița va depăși condiția de 
„oraș mic“, și dominat de impună
toarea clădire a viitorului centru de 
cultură și creație „Cintarea Româ
niei". Se construiește in cartierele 
pe lingă care trec, cu undele lor 
limpezi și reci, riurile Toplița și 
Mureș. Se construiește la noile în
treprinderi, care iși sporesc necon
tenit capacitatea productivă.

— Iată, așadar, că și intr-un ora? 
mic, necontenita dezvoltare determi
nă preocupări importante, deci și 
caracterul complex al întregii munci 
de partid, ii ' spunem tovarășului 
Gheorghe Citirigă, secretar al comi
tetului orășenesc de partid,

— Da. Și necontenita dezvoltare, și 
orientările novatoare ale Tezelor pen
tru plenara Comitetului Central al 
partidului, ale celorlalte documente 
de partid, care ridică mereu noi e- 
xigențe calitative pentru munca 
noastră. Așa cum subliniază tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU. „fie
care organizație de partid — in do
meniul său — poartă deplina răs
pundere a realizării tuturor planu
rilor și programelor, a bunei des
fășurări a întregii activități".

Propria noastră experiență r.e-a 
învățat că orice slăbire a acestei 
răspunderi are urmări nedorite.

— Dacă ne-o relatați, atunci vor 
putea învăța și alții și vor evita 
„urmările nedorite".

— La combinatul de exploatare și 
prelucrare a lemnului a trebuit să 
punem in funcțiune, in ultimul an, 
18 capacități. Se lucra cu un trust 
de consfânftțif l'-ffiri'alt’ludeț, ve
neau tot felul de delegați de la cen
tru. iar „jj$>ț • ijs preocupam . și... nu 
prea, ferindu-he — asta o spun a- 
cum în spirit autocritic — să nu 
preluăm atribuțiile altora.

— Unde v-a dus această „ferea
lă" și acest mod de a vă „ocupa și 
nu prea".

— La o întîrziere de vreo șasa 
luni, față de termene. Sosiseră uti
lajele, iar constructorii nu aveau nici 
spațiile și nici capacitatea de a le 
monta. Am analizat situația în co
mitetul orășenesc de partid și au
tocritica ne-am făcut-o prin fapte. 
Am repartizat membrii comitetului 
pe obiective, am stabilit sarcini pre
cise pentru cei 154 tovarăși din acti
vul orășenesc de partid, am con
stituit. cu participarea proiectantu
lui, constructorului și a beneficia

ORGANIZAȚIILE DE MASĂ
9

(Urmare din pag. I)
ele au devenit veritabile organisme 
cu caracter participativ, că și-au in
teriorizat in mod organic valorile 
participative ale societății noastre 
socialiste. Din „curele de transmisie" 
între partid și mase — rol care le 
era destinat in trecut — ele au do
bindit atribuțiile unor organizații ce 
au menirea de a crea condițiile pro
pice și de a milita pentru mobili
zarea membrilor lor la exercitarea 
puterii politice, conducerea sectoare
lor in care categoriile sociale pe care 
le reprezintă iși desfășoară activita
tea. a întregii societăți. Aceste orga
nizații oferă, intr-adevăr, cadrul 
prielnic participării directe la viața 
socială, politică, la procesele de con
ducere socială pentru un număr im
presionant de oameni ai muncii, de 
cetățeni.

Prin perfecționarea continuă a le
gislației noastre socialiste a căpătat 
dimensiuni superioare reprezentarea 
maselor populare in organele pute
rii de stat, centrale și locale. In ace
lași timp, organizațiile de masă și 
obștești sint reprezentate in orga
nele executive ale statului : guvern, 
ministere, comitetele și birourile exe
cutive ale consiliilor populare, in 
organismele democratice de condu
cere. Prin aceste măsuri, statul do- 
bmdește realmente o bază social- 
politică mai puternică, iar organiza
țiile de masă și obștești răspunderi 
sporite, ca exponente atit ale mem
brilor lor, cit și ale societății in 
ansamblul său.

Viața, practica revoluționară recla
mă ca sistemul democrației noastre 
muncitorești-revoluționare și, in ca
drul său, activitatea organizațiilor de 
masă și obștești să fie in continua
re perfecționate. Partidul pornește in 
mod consecvent de la premisa că 
aceasta reprezintă o necesitate per
manentă. „Nu există nimic, arăta 
secretarul general id partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, care a 
fost rezolvat pentru totdeauna, per
manent să avem in vedere că trebuie 
să perfecționăm și să aducem îmbu
nătățiri întregii noastre activități, co
respunzător noilor obiective, etapei de 
dezvoltare pe care o parcurgem iu 
toate domeniile".

Avindu-se în vedere această cerin
ță. în tezele Comitetului Politic Exe
cutiv din 29 aprilie este abordată, 
pe larg, problematica perfecționării, 
a îmbunătățirii activității organiza
țiilor de masă și obștești in concor
danță cu atribuțiile care le revin în 
cadrul sistemului democrației mun
citorești-revoluționare, al acțiunii so
ciale din țara noastră. In acest con
text, se insistă în mod deosebit asu

rului. un comandament care lua o- 
perativ măsurile de cooperare și co
relare necesare. Prin organizațiile de 
partid am mobilizat 200 de oameni 
din combinat, care, transformați in 
constructori-montori. au impulsionat 
puternic lucrările. Tot organizațiile 
de partid au acționat, printr-o e- 
xemplară unire a eforturilor, ca să 
nu se cunoască lipsa celor 200 și 
combinatul să-și tacă planul. Pe 
scurt, am folosit toate pîrghiila 
muncii politico-organizatorice, asu- 
mindu-ne deplina răspundere.

— Și rezultatele concrete ?
— Ultima capacitate din cadrul 

combinatului, fabrica de binale mo
dernizată, trebuia finalizată, con
form planului la 30 septembrie. Ea 
a fost terminată la 30 iunie, deci cu 
exact trei luni mai devreme.

VIAȚA 
DE 

PARTID

— De la o restanță de șase luni 
— la un avans de trei !.Frumos mod 
de a-ți face autocritica !

„Marca fabricii", o sinteză 
a eforturilor creatoare

„Tricotop" a devenit o marcă 
de prestigiu, care a duș numele mi
cului oraș pe multe meridiane ale 
globului. In prezent, întreprinderea 
de tricotaje Toplița exportă peste 90 
la sută din, toțajul producției. De
sigur, nu-i ușor ca de aici, de pe 
Mureș, din locul în care se înmă
nunchează mai multe riuri de mun
te și trei lanțuri carpatine, să cu
cerești piețe de desfacere în atitea 
țări ale lumii.

— Acest lucru a fost posibil prin 
Înfăptuirea strategiei partidului de 
dezvoltare a tuturor localităților țâ
rii. de conectare a lor la ritmurile 
industrializării, de pătrundere, asi
milare și — de ce nu ? — de îmbo
gățire. in cadrul fiecărui colectiv a 
cuceririlor științifice și tehnice con
temporane. ne spune tovarășa Elvi
ra Gherman, difeptoarea irjtreprir.- 
derii. Să cunoaștem 'toi Se e‘,hdtf,W 
tară și in lume, «S' ăfeționăm in spi
ritul noului. așa cum ne <.*er  Tezele'’' 
pentru plenara Comitetului Central, 
elaborate de secretarul general al 
partidului, iată o linie de continui
tate care, pornind de la Congresul 
al IX-lea al. P.C.R., fertilizează rod- 
•nic prezentul, dă perspectivă viito
rului. Dacă „marca fabricii" noastre 
a dobindit un anumit prestigiu în 
lume, aceasta este o sinteză a con
dițiilor create, eforturilor colec
tivului și activității politico-orgam- 
zatorice desfășurate de organizația 
noastră de partid.

— Desfășurate in ce mod ? — o 
întrebăm pe tovarășa Paraschiva 
Cioboată, secretar al comitetului da 
partid.

— Am putea să spunem că me

pra necesității îmbunătățirii activită
ții sindicatelor, a organelor lor de 
conducere, care, așa cum apreciază 
secretarul general al partidului, nu-și 
îndeplinesc intru totul rolul pe care 
ij au in societatea noastră, mai cu 
seamă la nivelul întreprinderilor. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
oprit pe larg asupra cerinței ca sin
dicatele să-și îndeplinească mai ac
tiv atribuțiile pe care le au în sis
temul democrației noastre muncito
rești-revoluționare, să se ocupe în 
permanență de activitatea întreprin
derilor, de' producție, răspunderi 
mari avind în privința rezolvării pro
blemelor sociale ale oamenilor. De 
altfel, nici una dintre problemele 
întreprinderilor nu trebuie să scape 
preocupărilor sindicatelor. Nu este 
admis, sublinia secretarul general al 
partidului, ca sindicalele să rămină 
în afara vreunei probleme care pri
vește viața șî activitatea întreprinde
rilor, acordind o atenție deosebită 
problemelor sociale. De asemenea, 
sindicatele trebuie să se angajeze cu 
toată răspunderea în desfășurarea 
activității politico-educative, de pre
gătire profesională, științifică și cul
turală, de ridicarea conștiinței revo
luționare a oamenilor muncii. In 
expunerea la consfătuirea de lucru 
din 23 iunie a.c., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a atras atenția 
asupra necesității ca sindicatele, îm
preună cu toate celelalte organizații 
de masă și obștești, să înțeleagă mai 
bine rolul important pe care il au în 
activitatea politico-educativă șl cul
turală și să-și perfecționeze munca 
și in acest domeniu.

Recentele expuneri șl cuvintări ale 
secretarului general al partidului pun 
în fața tuturor organizațiilor de masă 
și obștești — sindicatele, Uniunea 
Tineretului Comunist, Uniunea Stu
denților Comuniști, Organizația Pio
nierilor. organizațiile de femei etc, 
— sarcina de a trage toate conclu
ziile în vederea îndeplinirii la un 
nivel superior, corespunzător ce
rințelor etapei actuale, a rolului pe 
care il au in întreaga activitate ce 
se desfășoară in țara noastră. Cu 
deosebire se atrage atenția asupra 
necesității ca Uniunea Tineretului 
Comunist să-și Intensifice activitatea 
politico-educativă de formare pa
triotică, de educare prin muncă și 
pentru muncă a tineretului și să a- 
dopte o atitudine fermă față de 
unele manifestări negative care iși 
fac loc intr-un domeniu sau altul. 
Formarea și educarea tineretului tre
buie să constituie una dintre pre
ocupările prioritare ale organizați
ilor de tineret, precum și ale orga
nizațiilor de femei și, evident, ale' 
tuturor organizațiilor de partid. 

todele sînt... clasice (analize în co
mitet și cele șapte organizații de 
bază, folosirea activului de partid, 
a comisiilor pe probleme, munca de 
la om la om), dar vrem să credem 
că spiritul de acțiune este mereu 
nou. spiritul de permanentă căutare, 
de angajare, de răspundere, subli
niat de recentele documente de 
partid. Este vorba de spiritul revo
luționar cu care se abordează o se
rie de aspecte concrete de condu
cere științifică, de organizare a pro
ducției. îndeosebi a celei pentru ex
port, de creare a unor noi modele, 
de ridicare continuă a calității, de 
către numeroși comuniști cum sini 
inginerele Victoria Rugină și Ana 
Florea. maiștrii Andrei Birsan și 
Szas Arpad, muncitoarele Viorica 
Gotfas, Toth Olga, Livia Covrig, 
pentru a da numai citeva exemple. 
Iată, o singură măsură de organiza
re științifică — și anume asigurarea 
continuității procesului tehnologie 
între schimburi, promovată de orga-, 
nizațiile de partid. împreună cu cele 
sindicale și de U.T.C. — a dus. prin 
soluțiile sale ingenioase, la creș
terea productivității muncii cu 25 la 
sută, în condițiile sporirii substan
țiale a calității. Fără îndoială, mai 
avem și lucruri nerezolvate, mai ' 
există și dificultăți, dar. totodată, 
sintem siguri, pe resursele noastre 
de acțiune, de perfecționare, care 
vor ridica mereu — în țară și în 
lume — prestigiul dobindit de mar
ca fabricii noastre.

întotdeauna, mai întîi omul
— Sintem o unitate nouă, o uni

tate tînără. așa că avem destule pro
bleme... de creștere, ne spune to
varășa Valeria Pop, secretar al co
mitetului de partid de la Fabrica 
de încălțăminte. Se înregistrează 
incă o fluctuație ridicată a forței de 
muncă, numărul de in voiri și absen
țe; nemotivate se menține... nemoti- 
vât de mare. Mai sint și probleme 
de calitate, de productivitate...

— Tot nemotivate ?
— Nu vrem 

și justificări, 
acționăm, să 
cină", adică 
Jor 
ție. . . . „ ... _______ ____
țărilor secretarului general al parti
dului. al Tezelor pentru viitoarea 
plenară a C.C.. care pun un accent 
deosebit pe pregătirea forței de 
muncă — „factorul determinant, ho- 
tărjtor și revoluționar al dezvoltării".

să găsim motive 
Sintem hotărî ți 
mergem „la 

la formarea 
prin calificare, prin 
acționînd în spiritul

să 
rădă- 

tineri- 
educa- 
orien-

. Chiar acum un important număr 
de muncitoare absolvă cursurile de 
calificare de 9 luni. Un alt lot intră 
in pregătire. Reciclarea înglobează 
toți angajații. indiferent de funcție 
și de virstă. Sintem in perioada in 
care evaluăm, concret, un an de în- 
vățămint de partid și de invățămint 
politic de masă și luăm măsuri pen
tru viitorul an de invățămint. Pro
paganda vizuală, gazetele de perete 
îndeplinesc și ele importante funcții 
educâtiv-formative.

Aveți, după cite știm, partici
pări de prestigiu la Festivalul na
țional „Cintarea .României"...- 
. ultima ediție a Tăstivâlfilui, ’
brigada artistică a fabricii noastre 
a.-ocupat locul J. pe țar-ă. Acum, ne 
preocupăm de reinnoirea programu
lui, de o și mai bună adecvare a 
textelor la realitățile concrete ale 
locurilor de muncă. Prin întreaga 
activitate pentru imbunătățirea mun
cii ideologice și politico-educative 
vrem să contribuim și noi la măreața 
operă pe care partidul o înfăptuiește 
în întreaga țară : formarea omului 
nou. cu o nouă demnitate și com
petență profesională și morală, cu 
trăsături înaintate, cu spirit revolu
ționar. Contribuim deci, laolaltă cu 
țara întreagă, la cea mai însemna'ă 
operă ce se desăvîrșește pe pămin- 
tul României.

Gh, ATANASIU

SI OBȘTEȘTI
9 9 9

„Este necesar, arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să educăm tine
retul și copiii patriei noastre in spi
ritul celor mai înaintate concepții 
revoluționare și cuceriri ale științei. 
Tineretul, copiii reprezintă viitorul 
de aur al patriei noastre — și tre
buie să facem totul pentru a forma 
o tmără generație cu înaltă conști
ință revoluționară, cu o înaltă cul
tură".

Constituită în 1980, ca urmare a 
hotăririi Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. din octombrie 
1979, Organizația Democrației și Uni
tății Socialiste s-a impus de la în
ceput in viața politică a țării ca o 
organizație politică de masă, revolu- 
ționar-patriotică, cu caracter parti
cipativ. a cărei activitate, cuprinzînd 
un evantai larg de probleme, se des
fășoară sub conducerea partidului. 
Abordind problemele organizațiilor 
de masă și obștești, tezele pentru 
plenara C.C. al P.C.R., formulează 
sarcina ca organele și organizațiile 
de partid să se preocupe mai intens 
de Organizația Democrației și Uni
tății Socialiste — organizație proprie 
a F.D.U.S. — care cuprinde in pre
zent peste 4 milioane de membri, re- 
prezentind o forță puternică și o 
componentă de seamă a sistemului 
democratic din țara noastră, ce asi
gură participarea, in mod organizat, 
a cetățenilor care nu fac parte din 
Partidul Comunist Român la condu
cerea societății, astfel incit aceasta 
sâ-și îndeplinească, în condiții cit 
mai bune, funcțiile pentru care a 
fost creată, să contribuie, așa 
cum aprecia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Ia creșterea ro
lului Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, la întărirea coeziunii 
întregului popor în jurul partidului.

Punînd în relief necesitatea și de
finind cu claritate direcțiile de ac
țiune în vederea' perfecționării ac
tivității organizațiilor de masă și 
obștești, evidențiind cerința dinami
zării activității Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, in expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la ședința Comitetului Politic Exe
cutiv din 29 aprilie, in celelalte ex
puneri și cuvintări ale secretarului 
general al partidului sint încorporate 
ample și mobilizatoare programe de 
acțiune pentru afirmarea tot mai 
puternică a acestor organizații, sub 
conducerea partidului, in cadrul sis
temului nostru politie, in întreaga 
activitate social-economicâ și cultu
ral-ideologică. de edificare a socia
lismului și comunismului în Româ
nia.

.. Conf. univ. dr.
Viorel POPESCU

Ora? bătrîn. Nu vechi ca virstă 
numai, ci imbătrtnit. Aceasta era 
Bistrița in anul cind poporul 
român, la îndemnul comuniștilor 
inaugura măreața epopee a Revo
luției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialis- 
tă prin actul de la 23 August. Dar 
nu multe lucruri se schimbaseră in 
Bistrița nici pină-n anul 1965. De 
abia după Congresul al IX-lea al 
partidului, cind au fost puse ba
zele dezvoltării armonioase a tutu
ror zonelor țării, asigurind astfel 
adevărata egalitate in drepturi a 
tuturor fiilor patriei, Bistrița a în
ceput a-și contura o nouă și lumi
noasă definiție. „Bistrița — spunea 
ctitorul României socialiste moder
ne, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
cu două decenii in urmă — va 
crește din punct de vedere indus
trial asemenea lui Făt-Frumos, 
care crește intr-o lună cit alții in
tr-un an".

Ce-au adus lunile, ce-att adus 
anii locuitorilor Bistriței de azi ? 
Le dăm cuvintul.

— Greu de găsit vreo generație 
trecută să nu le ajungă anii de 
viață pentru a-i pune alături de 
cele petrecute, ne spune tovarășul 
Simion Lupșan. primarul munici
piului. Acum 20 de ani cele citeva 
familii (10—15) care locuiau in 
blocuri erau... privilegiate ! Astăzi; 
din cei apoximativ 32 000 de locui
tori ai Bistriței — în 1968 erau 
doar 17 000 — circa 63 000 s-au 
mutat în apartamentele din cartie
rele noi : Decebal, Andrei Mure- 
șan, Petre IspiresCu, Ștefan cel 
Mare, Independenței — nord și 
sud. Adică în peste 21 000 aparta
mente.

Cine sint acești locatari? In cea 
mai mare parte familii ale celor 
peste 23 000 oameni ai muncii din 
industria bistrițeană. Ce-nseamnă 
industria bistrițeană ? O producție 
globală industrială de peste 8,4 mi
liarde de lei anual. Citeva repere 
privind structura produselor, bistri
țele : utilaje chimice, acumulatori, 
echipament hidropneumatic, textile 
nețesute, fir® de lină, cristal... 
Cind te gindeștî că nu'-s decît două 
decenii, de cind „harta economică" 
a Bistriței conținea un singur o- 
biectiv industrial — fabrica de 
produse lactate —- exclami măcar 
in gind : „Ce repede trec anii ! E 
parcă ieri cind...". Da. trec anii. dar. 
întineresc viața. Se spune că ziua 
bună se cunoaște de dimineață. Iar 
diminețile Bistriței, fie vară, fie 
iarnă sint albastre. Albastre de șu
voiul salopetelor. Ați observat ?

...Intr-o asemenea dimineață al
bastră îl întîlnim pe inginerul „ve
teran" Remus Titieni. in drum spre 
intreprinderea de utilaj tehnologic, 
deși aceasta nu are nici 20 de ani.

— Veteran pentru că eu mi-s 
mai vechi decit uzina. O știu de 
pe cind aici nu era decit un... islaz 
de ciulini bun de nimic. Așa incit, 
eu cunosc uzina din temelii, de la 
montaj. Nu mă arată virstă ? Păi 
nici n-o am. Ce-nseamnă Bistrița 
pentru mine, pentru oamenii plat
formei industriale ? Exact ce-n
seamnă pentru, țară : prestigiu in
dustrial și — de ce nu ? — pres
tigiu de om care știe ce lasă-n 
viață.

Pe scara blocului cu 10 etaje din 
„Decebal" — in fiecare dimineață 
coboară doi... Ioni, loan Ciotmori- 
da, șeful fermei, pomicole-vitîcole 
Jelna din apropierea municipiului, 
și loan Moldovan, directorul I.A.S. 
Bistrița. Primul inginer mai 
vechi, al doilea — mai proaspăt. 
Dar amindoi cu vechime. Moldo
van și-a început „cariera" cu... al
toitul merilor in livezile Jelnei, în
drumat de Ciotmonda. Apoi, învă- 
țind, la seral. Iar diploma la fa
cultate și-a susținut-o tot pe 
tema... mărului de Bistrița. Despre 
ce vorbesc Ionii bistrițeni ? Ciot
monda despre noul experiment al 
filialei Institutului de cercetări 
pomicole și, viticole : „Știi, colțul 
ăla de livadă cu ionatane..." ; Mol
dovan despre zorul cu nutrețurile 
din cultura a doua : „Cind te lași 
la mila cerului se răzbună pămin- 
tul".

...La „mezina" platformei indus
triale, filatura de lină pieptănată, 
intră-n tură două din cele 1700 
„surate", desprinse parcă din du
ioasele „Fire de tort" ale Iui Cpș- 
buc. Viorica Cîmpean. tehnician, și 
Domnița Cătană — filatoare. A- 
mindouă „fondatoare" ale între
prinderii care abia a împlinit... 7 
ani. Amindouă născute la țară, a- 
mindouâ și-au legănat copilăria in 
sfinitul fusului.

— Am început ca muncitoare ne
calificată la „NETEX", aci in ve
cini, apoi m-am calificat, am ter
minat seralul... împreună cu soțul, 
care e mecanic de locomotivă, 
ne-am mutat aproape de un an in
tr-im apartament modern, elegant.

— Eu,, cum am terminat „profe
sionala" la Brașov m-am „cerut" 
acasă, la Bistrița — adaugă Dom
nița Cătană. Cind Voichița, fiica 
mea, c-așa o oheamă, a fost cu so
țul meu la lucru, seara nu și nu, 
că ea șoferiță se face. Ca tata.’Am 
adus-o și eu aici, cind. eram in zi

Mașina de gătit
nr. 11 000 000

în aceste zile, de pe banda de 
montaj a întreprinderii „23 Au
gust" Satu Mare a ieșit mașina de 
gătit cu gaze purtînd numărul 
11 (100 000. Colectivul acestei uni
tăți — cea mai mare producătoare 
de mașini de gătit cu gaze din 
țară — marchează acest eveni
ment în contextul unor remarca
bile succese in producția de ex
port, care a crescut de la an la 
an. ajungmd să dețină în 1988 o 
pondere de 90 la sută din totalul 
producțîei-marfă a întreprinderii. 
Cifra in sine constituie o mărtu
rie elocventă a gradului ridicat de 
competitivitate a produselor ce se 
livrează la export in circa 15 țări 
printre care Franța, R.F.G., 
R.P. Ungară, Italia, U.R.S.S., Tu
nisia, Liban, Libia etc. Onorin- 
du-și exemplar contractele la ex
port, colectivul unității * reușit să 
livreze peste prevederi parteneri
lor externi produse în valoare de 
peste 50 milioane lei. (Octav Gru- 
mexa).

liberă. Acum, nu și nu, că ea fila
toare vrea. Ca mine.

întrebarea : Ce-nseamnă Bistrița 
pentru dumneavoastră li s-a părut 
ciudată. Au și zimbit chiar : „Cum 
adică ce-nseamnă ? Și viața noas
tră nouă cum e ea, și fabrica, și 
casa, și soțul, și copiii. Și țara în
treagă".

„Fără griji nici bucurii nu-s“ — 
consideră Minerva Titieni, profe
soară la vestitul liceu „Liviu Re- 

BISTRIȚA

Și frumos, și modem
breanu". De ce griji ? „Păi pentru 
copiii ăștia : care au reușit la fa
cultăți, l’ă-ți griji cum invață, ca- 
re-și încep drumul in viață prin 
muncă, ai grijă s-o pășească cu 
dreptul. Și uite așa, din 1975, de 
cind mi-am luat rămas bun de la 
prima promoție. E drept, copiii au 
condiții cum părinții lor nici nu 
visau in copilărie, dar fără grija 
părintească nu se poate. Iar aceas
tă grijă înseamnă o Bistriță în
treagă. Ia faceți socoteala : 8 licee. 
3 școli de maiștri, 6 școli profesio
nale, 10 școli generale. 23 unități 
preșcolare. Plus o filială a facul
tății de subingineri, curs seral. 
Peste 22 000 de copii și tineri. din 
Bistrița invață. Deci cel puțin tot 
atitea griji ale Bistriței.

— Dar bucurii ?
— Desigur, mult mai nlulte. Mal 

ales că nu-s rare, cazurile cind fle
care din acești copii, sau tineri îrt- 
seamnă-n felul lui o întreagă Bis
triță. Care-s aceia ? Păi, de la noi 
Ioana Mirceâ din clasa a IX-a B 
înseamnă Bistrița locul III pe țara 
la Olimpiada de limba română, So
rin Farcaș — cap de listă la admi
terea in facultate, Antoaneta Vie- 
ru — șef de promoție la Medicină, 
Măciuca Suciu — la fel. la Politeh
nică. Pe multi ii am aici.. in Bis
trița; ii urmăresc fără șă știe cum 
îi salută lumea pe stradă. Nu-n- 
seamnă oare asta Bistrița ?

— Acum se poate lucra omeneș
te. dar in urmă cu 10—15 ani — 
vai și amar de picior de poștaș, ne

Armonioasă împletire a tradiției cu modernul întruchipată in noua arhitectură a municipiului Bistrița.
Foto : S. Cristian

Zîmbetul a revenit pe chipul adolescenților...
Cine are răbdare să cerceteze di

versitatea problemelor aflate pe a- 
genda unei singure zile de lucru a 
unui comitet de partid și a unui 
consiliu popular va rămîne impre
sionat. Se pot intilnl problemele 
mari ale unităților industriale cu 
multiplele aspecte ale activității de 
partid, importantele chestiuni e- 
dilitare cu mărunte treburi gospo
dărești. în același timp, numeroși 
cetățeni vin, cu Încredere și o spe
ranță nedezmințite, să solicite spri
jin in rezolvarea a diverse și uneori 
complicate probleme personale. Și 
nu puține sint cazurile cind activiști 
de partid și de stat sint puși in fața 
unor situații pe care legea nu le-a 
prevăzut, viața fiind mult mai com
plexă pentru a fi cuprinsă intre co
pertele codurilor juridice. Dar omul 
așteaptă o rezolvare, iar ea trebuie 
găsită. Cu solicitudine, cu dragoste 
și înțelegere pentru oameni. Rezol
varea pozitivă a unui asemenea caz, 
semnalat redacției, a fost posi
bilă datorită receptivității comitetu
lui de partid și consiliului popular 
ale sectorului 4 din Capitală.

Intr-una din zilele acestei veri, doi 
edolescenți — un băiat de 17 ani și 
o fată de 15 — s-au prezentat la re
dacție cu un memoriu. Parcurgindu-I, 
nu-ți vine a crede. Mai întîi conți
nutul : doi copii cereau protecție îm
potriva propriului lor tată. Apoi fap
tul că niște tineri, aflați la vîrsta 
minunată, ireversibilă a viselor ro
mantice, cind totul ar trebui să fie 
învăluit în aura optimismului fără 
opreliști, invocă, intru apărarea lor, 
articole de lege și zugrăvesc situa
ția din căminul lor in culori atit de 
sumbre incit te înfioarâ. „Nu ne 
putem permite angajarea unui avo
cat, de aceea apelăm la sprijinul 
•dumneavoastră", scriu ei spre final.

Dar iată faptele. Tatăl copiilor, 
om in toată firea, este absolvent al 
conservatorului „Ciprian Porumbes- 
cu“, specialitatea orgă. Pină în 1981 
a lucrat exercitind nobila profesie 
'pentru care s-a pregătit. De atunci 
insă, a preferat statutul de liber 
profesionist, cu mult prea marcate 
înclinații bahice, mai precis o via
ță de parazit. Mai întîi. pe spezele 
soției -- inginer constructor, iar, 
mai apoi, după cum vom vedea, pe 
cele ale copiilor. Nu. nu este o e- 
roare : a trăit din veniturile propri
ilor săi copii. în 1984, pentru a-i teri 
de „spectacolele" degradante oferite 
de tatăl lor. mama divorțează. Se 
procedează la partajarea bunuri
lor, iar Nicolae E. pleacă din casă. 
Se făcuse liniște. Dar. din păcate, nu 
pentru-jnult timp. Angela E„ mama 
copiilor, moare un an mal tirziu, ră
pusă de o boală neiertătoare. Și ast
fel a început calvarul pentru cei doi 
copii (curmat recent prin intervenția 
fermă a organelor de partid și de 
stat ale sectorului 4). Tatăl s-a mu
tat la un loc cu copiii. Dar, în loc 
să-i întrețină el, cum era firesc 
(doar trei luni de zile a plătit pen
sia alimentară stabilită de lege, ne- 
fiind incadrat pe nicăieri), fără nici 
o jenă a Început să se întrețină, mai 
exact să bea din pensia de urmaș a 

spune Pavel Bilegan, poștașul ve
teran al Bistriței.

— Dar ce s-a schimbat în munca 
de poștaș ?

— Exact ce s-a schimbat in via
ta orașului. Inchipuiți-vă că tre
buiau bătuți cu pasul zeci de kilo
metri, din căsuță-n căsuță, pe 
străzi noroioase sau prăfuite să 
duci adresantului scrisoarea, ori a- 
Vizul, ori ziarul. Acum am pe-o 
singură stradă. Ștefan cel Mare, de 

la numărul 1 la 40 peste 3 000 de 
adrese. Numărul de bloc, scara, lif
tul —. gata. E drept, trebuie să 
lucri cu cap. Cum vezi că-ncep zi
durile, te-nființezi la șeful de șan
tier : „Cum se va numi blocul, cile 
scări, cite etaje, cite apartamen
te ?“ Și, mai ales, să te brodești 
la mutare, afli numele familiilor, 
vezi cum e cutia de poștă.

în actualul cincinal, noile cartie
re ale Bistriței vor cuprinde alte 
5 000 de apartamente noi. Bătrinul 
Pavel Bilegan iși are o hartă pro
prie pe care iși însemnează noile 
blocuri. „O las moștenire urmașu
lui, Pavel Bilegan junior, adică bă
iatului meu. Eu o să ies lâ pensie. 
Iar pensia, care va fi mai mare 
acum prin grija partidului, o să 
mi-o aducă el acasă.

— Oraș al pensionarilor ? — îl 
întrebăm, invocind fosta definiție a 
Bistriței. Ride cu poftă.

— Ei, bată-vă, de unde ați mai 
scos-o ? Că doară in martie s-a a- 
nunțat la adunarea de cetățeni : 
virstă medie în Bistrița e de 29,4 
ani. Floarea virstei.

Credeam că e primarul, ne 
spune bătrinul Liviu Rusu, în 
virstă de 91 de ani. Așa mi-a zis, 
că vine azi să stabilim o intilnire 
cu tinerii. Să stăm de vorbă des
pre viață. Cite adică se petrec cu 
care-ți poți măsura viața.

Da, multe s-au petrecut în 
viața nonagenarului. incrustin- 
du-i-o cu amintiri : luptele pen
tru unire marea adunare de la Al

Pe marginea 

unei scrisori 
sosite la redacfie

copiilor, acordată după decesul ma
mei. Și nu singur. A adus cu el o 
femeie, tot fără ocupație, care a 
născut un copil și cu care, ulterior, 
s-a căsătorit. Noua familie, nemun
cind, tot la pensia de urmași a celor 
doi adolescenți apela. Și cum banii 
nu ajungeau, au început să fie vin
dicte lucruri din casă, proprietate 
moștenită de la mama celor doi : 
bicicletă, aspirator de praf, radio- 
casetofon, peste 800 de volume din 
bibliotecă, pe scurt tot ce putea fi 
valorificat. Fără nici un scrupul și-a 
hrănit lenea personală și-a actualei 
soții, lipsindu-și copiii de cele ne
cesare. La care aveau dreptul și pen
tru care primeau pensia de urmaș. Ba 
mai mult, in stările de furie provo
cate de consumul excesiv de alcool, 
îi batea și-i alunga din casă. Nici 
propria lui mamă, bunica copiilor, 
nu a putut sta în calea elanului de
vastator al fiului, care intr-o bună 
zi a pus mina pe topor și a inceput 
să crape mobilele, pereții, instalați
ile, tot ce-i ieșea in cale. E lesne 
de înțeles de ce copiii în cauză nu 
aveau prieteni, nu se aveau decit 
unul pe altul și pe bunica, nimeni 
neavînd curajul să le calce pragul.

Iată pentru ce ei cereau protecție 
împotriva propriului lor tată. O si
tuație mai puțin obișnuită, in care 
redacția s-a adresat primului-secretar 
al comitetului de partid al sectorului 
4, tovarășa Elena Câpităneanu, la care 
scrisoarea celor doi copii a găsit 
toată solicitudinea. A impresionat, 
în mod deosebit, faptul că in con
dițiile Înfățișate mai sus, refugiin- 
du-se la vecini pentru a-și face lec
țiile, amindoi au o situație școlară 
bună — fetița a trecut, cu note 
bune. în elasa a X-a a liceului nr. 
15, de chimie industrială (fusese 
a patra la admitere). Iar fratele ei, 
spre marea și plăcuta surprindere a 
celor care-i cunoșteau situația fami
lială, avea in catalog numeroase note 
de 10 la matematică, fizică și chimie, 
finalist la olimpiadele de matemati
că, și a luat admiterea la treapta a 
doua la același liceu cu 9.82 !

La data cind aștemem pe hîrtie 
«ceste rînduri, lucrurile s-au limpe
zit. Am fost acasă la ei, în strada 
Cricovul Dulce. La intrare — saci cu 
ciment, cărămizi. Oare să fie pentru 
„șantierul" din apartamentul 66 ? 
Așa era. Ne-au întîmpinat „proprie
tarii" și bunica lor. mai fericiți decît 
se poate închipui. După plecarea ta
tălui lor (el și soția au fost în
cadrați în muncă, au primit o 
locuință în altă parte, întrucît aici

ba Iulia în care a strigat alături 
de miile și miile de alțl ro
mâni dorința lor de veacuri „Vrem 
să ne unim cu țara !" ; luptele îm
potriva ocupației horthyste ; anii 
de reconstrucție...

— Dar nici' o altă perioadă din 
istoria națiunii n-a fost alit de pli
nă de transformări cu care să-ți 
pui față-n față anii trăiți, ca cea 
de cind in fruntea țării se află to
varășul Nicolae Ceaușescu — con
tinuă bătrinul. Bistrița, cu blocurile 
ei crescute ca florile, n-ar mai 
recunoaște-o nici cei Ce n-au 
văzut-o de zece ani, darmite cei 
ce n-au fost pe-aici de cind sin
gurele zgomote le făceau tălăngile 
la oi. '

...Sint amindoi tineri, amindoi 
pot fi văzuți zilnic la ora 17,30 in 
fosta Piață a Morii. Arhitecta Mar
cela Tamaș și arhitectul Ștefan Tă- 
maș. Soț și soție. De ce se intilriesc 
aici? Pentru că aici și-au puâ Ia 
încercare, .împreună cu alți tineri 
colegi de breaslă. întreaga lor ima
ginație, îndrăzneală creatoare, 
spontaneitate și temeinicie a cu
noștințelor. Aici se termina orașul 
vechi, practic orașul. Ș-a con
struit intre timp orașul nou. Cele 
două „orașe" trebuiau să-și „dea 
mina" unindu-se armonios. Cum ? 
Concursul a fost ciștigat de... toți 
participanții. :S*au  luat din fiecare 
proiect elementele cele mai potri
vite. Ale lor sint balcoanele înflo
rate. ușoare. ..Lucrările înaintează, 
sc apropie de faza „la cheie". Blo
cul crescut „ca o floare" îmbină 
gustul de frumps al bistrițeanului 
cu confortul și amplasamentele in
terioare moderne. Iar cei doi tineri 
discută cu constructorii. Croiesc 
alte planuri, pe care Ie vor schița 
pe planșa de acasă. „Se termină 
blocul, e firesc să se termine. E 
in el și o parte din viața noastră. 
Dar dacă am pune punct căutărilor 
nu am imbătrini oare?" — se în
treabă și' ne întreabă tînăra arhi
tectă.

...Se lasă amurgul. La consiliul 
popular municipal se aprind, lumi
nile. Ziua de muncă aici, nu s-a 
terminat. Oameni și edili' făuresc 
planurile Bistriței de mîine. Iși 
făuresc propria viață. - o dată cu 
viata întregii așezări, a întregii'țări.

Laurențiu DUTA 
Gheorqhe CRISAN 
corespondentul „Scinteil*

se aflau fără nici un fel de forme 
legale), casa se afla intr-o avansată 
stare de degradare. Erau necesare 
reparații importante, zugrăveli. La 
solicitarea a două activiste inimoase, 
Elena Șoglu, secretară a comitetului 
de partid, și Carmen .Varga, secretara 
comitetului .executiv al consiliului 
popular al sectorului, au sărit, fără 
prea multă vorbă, in ajutorul copi
ilor, cu materiale recuperate și mun
că peste program, meseriași de la 
Palatul sporturilor și al culturii 
(care au făcut zugrăvelile și au vop
sit lemnăria) și cei de la cooperativa 
„Instalatorul" (care au avut ce re
para și înlocui in baie si bucătărie). 

*In urma lor va rămine o casă nouă, 
curată, luminoasă, în care vor putea 
primi oaspeți fără să le fie rușine. 
Bunicii sint alături de ei, din toate 
punctele de vedere. Vor. să-și înzes
treze casa cu un frigider, cu radio 
și televizor, perdele, o mochetă (ta
tăl nu le-a lasat, ca aparat electric, 
decît fierul de călcat, iar ca veselă 
o singură farfurie, deși totul era al 
copiilor).

' — La un moment dat, povestește 
„capul familiei", cind ne. era foarte 
greu cineva a vrut să’o înfieze pe 
sora mea. Ne-am sfătuit și am ho- 
tărlt să răminem împreună oricit de 
greu ne va. fi. Acum, cind ne bucu
răm de ocrotirea autorităților, nici 
nu se mai pune problema.;

S-au obișnuit într-atît cu „părin
ții" de la Sector incit atunci cind 
trece un timp și ei hu vin, mezi
na (sentimentalismele cad în seama 
fetelor) pune mina pe telefon- ca să 
le audă vocea. Nu le vine să creadă 
că au scăpat de coșmar. Iși-fac pro
iecte pentru viitor: după ce se ter
mină reparațiile vor trece pe la casa 
bunicilor, la Sinești, iar apoi vor în
cepe școala. Se vor prezenta la școa
lă. în uniforme curate, vor locui în- 
tr-o casă curată, a lor. La .plecare 
ne-a petrecut cu privirea-i radioasă, 
de la fereastră — bunica. Am mers 
o bucată de drum; alături de Vla- 
dian, acum un tînăr înalt, sobru, 
serios, un tinăr de nădejde. Am ple
cat cu imaginea fetiței luminată de 
zimbet. A reintrat in exuberanța 
celor 15 ani. pe care-i âre. Zîmbetul 
a revenit pe chipul acestor adoles
cenți. Cum este normal. .

O poveste adevărată cu un sfirșit 
fericit. Una din multele pfobleme 
pe care activiștii de la comitetul 
de partid și consiliul popular al sec
torului 4 Je-au rezolvat cu omenie 
și. dragoste. Sigur, timpul' nu 
prisosește activistului de partid 
și de stat. Dar receptivitatea față 
de problemele oamenilor este mereu 
proaspătă, ea nu trebuie să oste
nească niciodată. Chiar dacă nu este 
deloc ușor. Mai lesne se pune pe 
roate o problemă economică, să zi
cem, domeniu in care există legi și 
reglementări, obligații bine definite, 
decit o chestiune de ordin personal, 
care uneori nu poate fi soluționată 
nici prin prevederile legii, și nici 
administrativ, ci doar cu multă în
țelegere față de om, cu inimă.

Rodiră ȘERBAN
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VIZITA DE LDCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN JUDEȚUL ARAD

(Urmare din pag. I) tate în vederea utilizării eficiente 
a capacităților de producție, solu
ționării problemelor de ordin so
cial, îmbunătățirii continue a con
dițiilor de muncă și de viață ale 
membrilor acestui puternic co
lectiv muncitoresc.

Adresîndu-se consiliului oa
menilor muncii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat 
realizările întreprinderii, îndeosebi 
în ceea ce privește înnoirea și mo
dernizarea producției. Secretarul 
general al partidului a arătat însă 
că progresul tehnic, noua revolu
ție tehnico-științifică impun să se 
acționeze permanent pentru conti
nua perfecționare a fiecărui pro
dus, pentru realizarea de mașini- 
unelte tot mai complexe, cu 
performanțe superioare. între
prinderea arădeană trebuind să 
țină pasul cu aceste cerințe. 
Insistînd asupra necesității execu
tării unor mașini-unelte de înalt 
nivel tehnic și calitativ, necesare 
atît pentru înzestrarea industriei 
românești, cit și pentru a se asi
gura o participare sporită a, țării 
noastre la schimbul internațional 

■de bunuri materiale, tovarășul- 
Nicolae Ceaușewnr a subliniat că 
această problemă reprezintă prin
cipala sarcină a organizației de 
partid, a consiliului oamenilor 
muncii, a adunării generale, a 
colectivului. în acest scop, a cerut 
să se acționeze mai hotărît pentru 
valorificarea superioară a impor
tantului potențial tehnic și uman 
de care dispune întreprinderea, a 
materiilor prime, materialelor, e- 
nergiei, pentru sporirea substan
țială a productivității muncii și 
rentabilității, pentru obținerea 
unor rezultate cît mai bune. Relie- 
fînd însemnătatea deosebită pe 
care o are în momentul de față 
pregătirea profesională temeinică 
a tuturor oamenilor muncii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că organi
zația de partid, consiliul oameni
lor muncii, adunarea generală vor 
acționa astfel încît întreprinderea 
de mașini-unelte din Arad să devi
nă un puternic centru de tehnică 
nouă, cu muncitori și specialiști 
avînd o temeinică pregătire poli
tică, profesională și culturală — 
corespunzător dezvoltării actuale 
a societății noastre.

La încheierea vizitei, secretarul 
general al partidului a ținut să 
sublinieze, în fața miilor de mun
citori și specialiști prezenți pe pla
toul din incinta întreprinderii, sa
tisfacția deosebită pentru rezulta
tele obținute de acest harnic co
lectiv, care, acționînd în spirit 
muncitoresc, revoluționar, reali
zează mașini-unelte de ridicat ni
vel tehnic și calitativ. Felicitîndu-i 
pentru succesele de pînă acum, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a 
adresat îndemnul de a face totul 
pentru ca întreprinderea să pro
ducă utilaje de cea mai bună ca
litate, care să se bucure de o bună 
apreciere în țară și peste hotare.

Vizita a continuat la ÎNTRE
PRINDEREA TEXTILĂ ARAD, 
cea mai mare unitate cu acest pro
fil din industria bumbacului.

Colectivul de oameni ai muncii 
din cadrul întreprinderii, care a 
cunoscut, în ultimele două decenii, 
la fel ca multe alte unități de pe 
întreg cuprinsul țării, o puternică 
dezvoltare și modernizare, a făcut 
secretarului general al partidului o 
caldă și entuziastă primire.

La analiza desfășurată aici au 
participat Maria Flucsă, ministrul 
industriei ușoare, reprezentanți ai 
Centralei industriei bumbacului 
Arad, specialiști din domeniul cer
cetării și proiectării din această 
ramură.

Directorul întreprinderii, loan 
Babău, a prezentat realizările și 
preocupările colectivului acestei 
mari unități a industriei ușoare, 
care, în conformitate cu indicațiile 
secretarului general al partidului, a 
pus în centrul activității sale reali
zarea producției fizice și, în mod 
deosebit, a celei destinate exportu- 

.JpL în-^ț^țaile valorificării
,, perioare a materiilor prime și ma-; 
? terialelor. Astfel, planul pe 7 luni 
" a fost îndeplinit și depășit la toți 

indicatorii.
A fost subliniat faptul că, prin 

înfăptuirea măsurilor cuprinse în 
programul de organizare și mo
dernizare a producției, s-a reușit 
— paralel cu sporirea calității pro
duselor și a competitivității lor — 
să fie reduse consumurile și chel
tuielile de fabricație.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost informat, de asemenea, des
pre realizările înregistrate în do
meniul diversificării producției, ri
dicării parametrilor calitativi ai 
produselor, de care depind, într-o 
mare măsură, sporirea exportului 
și a eficienței sale.

S-a raportat că întreprinderea 
arădeană și-a onorat contractele 
încheiate cu parteneri de peste 
hotare și că ea are asigurate toate 
condițiile pentru depășirea planu
lui anual la acest important indi
cator. în același timp, a fost re
levată atenția acordată satisfacerii 
cerințelor consumatorilor interni.

Pe paroursul vizitării principa
lelor sectoare de producție, secre
tarului general al partidului i-au 
fost înfățișate acțiunile întreprin
se pentru modernizarea unor uti
laje, cu o durată lungă de folosire, 
pentru dotarea întreprinderii cu 
mașini perfecționate, de mare ran
dament și cu consumuri reduse, 
care asigură realizarea de produse 
superioare din punct de vedere 
calitativ.

în continuare a fost vizitată 
expoziția amenajată în incinta în
treprinderii, unde erau expuse o 
mare varietate de țesături și alte 
articole noi, destinate atît pieței 
interne, cît și celei externe.

Pretutindeni, oamenii muncii 
au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cuvinte de 
profundă recunoștință pentru gri

ja constantă față de ridicarea 
continuă a nivelului de trai mate
rial și spiritual al celor ce mun
cesc, ceea ce își găsește expresie 
și în recenta măsură de majorare 
a retribuțiilor.

în cadrul întâlnirii pe care a 
avut-o cu membrii consiliului oa
menilor muncii, secretarului gene
ral al partidului i-au fost relevate 
pe larg preocupările și măsurile 
luate în vederea îndeplinirii exem
plare a planului pe acest an și pe 
întregul cincinal, sporirii efici
enței întregii activități a întreprin
derii.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că i-au 
făcut o bună impresie rezultatele 
obținute în acest an de colectivul 
unității în realizarea producției 
fizice, a celei destinate exportului, 
în creșterea calității, reducerea 
consumurilor de materii prime, 
materiale și combustibili.

Secretarul general al partidului a 
subliniat că acest mare și destoinic 
colectiv trebuie să facă totul pen
tru valorificarea tuturor rezerve
lor de care dispune în vederea 
ridicării calității produselor și a 
eficienței economice, a utilizării 
mai bune a materiilor prime, a 
forței de muncă, perfecționării, or
ganizării și modernizării produc
ției.

A fost relevată însemnătatea 
deosebită pe care o are ridicarea 
pregătirii profesionale, tehnice și 
politice a personalului muncitor, 
implicarea mai activă a consiliu
lui oamenilor muncii, a adunării 
generale în conducerea și soluțio
narea problemelor ce le ridică 
buna desfășurare a producției și a 
muncii.

Adresînd felicitări muncitorilor 
de la întreprinderea textilă Arad, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a 
urat succese tot mai mari în reali
zarea planului de producție, a 
exportului, în ridicarea calității și 
eficienței întregii activități, astfel 
ca întreprinderea să ocupe, prin 
rezultatele sale, un loc de frunte 
in cadrul unităților industriei 
ușoare românești.

în cursul după-amiezii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a vizitat 
COMUNA PECICA, localitate 
renuntită pentru rezultatele obți
nute în agricultură» pentru hărni
cia locuitorilor săi.

Vizita a început cu examinarea 
stării unor culturi de pe terenu
rile cooperativei agricole de pro
ducție „Ogorul", a modului în care 
s-a acționat pentru obținerea unor 
recolte bogate, pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe acest an.

Evidențiind atenția deosebită ce 
s-a acordat folosirii cît mai efi
ciente a fondului funciar, preșe
dintele cooperativei, Nicolae Vasi- 
1 eseu, a arătat că ponderea cea 
mai însemnată ,în ansamblul cul
turilor — circa două treimi — o 
dețin cerealele. Totodată, suprafe
țe însemnate sînt ocupate de floa- 
rea-soarelui, soia, sfeclă de zahăr, 
cartofi și legume.

A fost reliefat faptul că, dato
rită respectării densității optime, 
a tuturor regulilor agrotehnice, 
rezultatele obținute Ia grîu și 
celelalte cereale păioase au de
pășit prevederile planului, ceea ce 
a făcut ca livrările la fondul de 
stat să fie îndeplinite integral. S-a 
subliniat că măsurile luate în ve
derea reducerii unor cheltuieli de 
producție și-au dovedit din plin 
viabilitatea, cooperativa realizînd 
importante beneficii și avînd o 
balanță financiară pozitivă.

A fost examinată apoi o cultură 
cu sfeclă de zahăr, unde plantele, 
avînd o densitate mare și fiind bine 
îngrijite, promit o recoltă de cir
ca 60—70 tone la hectar. Aceeași 
situație se înregistrează și pe tere
nurile cultivate cu soia, unde s-a 
făcut remarcată grija cooperatori
lor din Pecica pentru efectuarea la 
vreme a tuturor lucrărilor prevă
zute. fapt ce a asigurat o bună 
dezvoltare a plantelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat în continuare un lan de 
porumb unde, în curînd, va putea 
începe recoltarea și a apreciat mo
dul în care se cultivă porumbul la 
C.A.P. „Ogorul", grija cu care ță
ranii cooperatori de aici gospodă
resc pământul, respectă epoca de 
semănat și celelalte verigi tehno
logice.

Arătînd că unele soiuri și hibrizi, 
după o utilizare îndelungată nu 
mai au o productivitate mare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut să se dezvolte activitatea de 
cercetare agricolă în fiecare județ, 
îndeosebi pe lîngă unitățile cu re
zultate bune și experiență bogată.

în continuare, secretarului gene
ral al partidului i-au fost înfăți
șate, în cadrul unei expoziții or
ganizate în centrul comunei, re
zultatele înregistrate în acest an 
de agricultura județului Arad.

Au fost examinate apoi o serie 
de probleme legate de structura 
fondului funciar și a culturilor, 
punîndu-se un accent deosebit pe 
realizarea programelor de îmbu
nătățiri funciare, a lucrărilor de 
desecări, de scarificare, a altor 
măsuri vizînd creșterea fertilității 
solului.

Referitor la activitatea din zoo
tehnie, au fost relevate rezultatele 
bune obținute în ultimii ani în ceea 
ce privește sporirea efectivelor și 
a volumului producției animalie
re, precum și preocupările în 
vederea înfăptuirii unor programe 
speciale.

Secretarul general al partidului 
a cerut să se ia măsurile ce se 
impun pentru sporirea în conti
nuare a efectivelor la bovine și 
ovine, ținînd cont de posibilitățile 
largi de care dispune județul.

Un loc important în cadrul 
dialogului purtat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu reprezentan
ții organelor locale de partid și de 
stat, cu cooperatorii din Pecica
l-au  ocupat problemele legate de 
organizarea și modernizarea loca
lităților rurale din județul Arad 
și. în mod deosebit, a comunei vi
zitate.

Conducătorul partidului și statu
lui, căruia i-au fost prezentate 
o serie de propuneri, a arătat că 
este necesar ca, în cadrul acțiuni
lor de modernizare a acestor loca
lități, să se ia măsuri în vederea 
consolidării așezărilor rurale im
portante, stabilizării populației lor, 
dezvoltării activităților de tip in
dustrial și prestărilor de servicii, 
ridicării continue a calității vieții 
în aceste viitoare orașe agroindus
triale.

în centrul comunei Pecica. adre
sîndu-se miilor de bărbați, fe
mei, tineri și copii, veniți să-l sa
lute cu dragoste și respect pe se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat rezultatele muncii coope
ratorilor din Pecica, stadiul cultu

Intilnire cu membrii biroului comitetului județean de pârlii!
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, s-a 
întîlnit, sîmbătă, cu membrii bi
roului Comitetului județean Arad 
al P.C.R.

în cadrul ședinței, continuînd 
analiza efectuată în cursul zilei în 
unități industriale și agricole, au 
fost examinate și stabilite măsu
rile Ce se impun pentru ca județul 
Arad să-și realizeze, în cele mai 
bube condiții, sarcinile deosebite 
ce-i revin din planul pe anul 1988 
și pe întregul cincinal, din docu
mentele Congresului al XIII-lea și 
Conferinței Naționale ale parti
dului.

Primul secretar al Comitetului 
județean de partid a mulțumit 
călduros tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru noua vi
zită făcută, pentru sprijinul per
manent acordat organizației jude
țene de partid, și a exprimat în 
numele comuniștilor, al tuturor 
celor ce muncesc și trăiesc în 
această înfloritoare regiune a pa
triei, cuvinte de profundă recu
noștință pentru grija statornică ce 
o poartă dezvoltării județului lor, 
a întregii țări.

Prezentînd activitatea ce se des
fășoară în toate domeniile, pri
mul secretar și membri ai birou
lui au subliniat că tezele și orien
tările, de inestimabilă valoare 
teoretică șl practică, cuprinse 
în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 29 aprilie, constituie 
și pentru locuitorii județului Arad 
un amplu și mobilizator program 
de muncă și acțiune.

în spiritul înaltelor exigența 
formulate în acest document pro
gramatic, vorbitorii au raportat în 
legătură cu modul în care organe
le și organizațiile de partid, comu
niștii, toți oamenii muncii din ju
deț au acționat și acționează pen
tru îndeplinirea planului, fiind 
relevate rezultatele înregistrate în 
perioada ce a trecut de la începu
tul anului în industrie, agricultu
ră, în domeniul investițiilor și în 
alte sectoare. Totodată, s-au men
ționat neajunsurile manifestate, 
care au făcut ca planul să nu 
fie realizat integral, evidențiin- 
du-se măsurile luate pentru înde

rilor de porumb, soia și sfeclă de 
zahăr. Secretarul general al parti
dului și-a exprimat speranța că și 
în acest an cooperativa agricolă 
va dobîndi titlul de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare", care se 
va adăuga celorlalte patru titluri 
de erou primite în anii trecuți. 
Munca bine organizată, desfășura
tă cu hărnicie și pricepere, recol
tele bune obținute sînt temelia si
gură a ridicării nivelului de trai, 
a bunăstării cooperatorilor și a în
tregului popor.

Referindu-se la schița de organi
zare și modernizare a comunei 
Pecica, care i-a fost prezentată, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că procesul, în urma că
ruia această localitate va deveni 
oraș agroindustrial, trebuie să se 
desfășoare, cu chibzuință, treptat- 
treptat, îmbinînd vechiul cu noul, 
asigurînd, în primul rînd, dotările 
destinate să îmbunătățească viața 
oamenilor, pentru ca tot ceea ce 
este necesar traiului de fiecare zi 
să fie la îndemîna tuturor locui
torilor comunei.

Transformarea localității în oraș 
agroindustrial — a spus secretarul 
general al partidului — nu se 
poate realiza nici în doi, nici în 
cinci ani. Să începem cu întărirea 
bazei economice a comunei, cu 
creșterea producției agricole, cu 
organizarea bazei materiale pentru 
dezvoltarea învățământului, a 
serviciilor sociale, construind, pînă 
în 1995, centrul civic, edificiile ne
cesare acestora. Pînă în anul 2000, 
Pecica poate să devină un oraș 
agroindustrial în măsură să asigu
re locuitorilor săi tot ceea ce este 
necesar, corespunzător politicii 
partidului nostru, ca omul să ducă 
o viață mereu mai bună, demnă și 
îndestulată.

Prin întreaga sa desfășurare, vizita de lucru în județul Arad a pus 
în lumină în mod pregnant strînsa unitate a întregului nostru popor în 
jurul partidului, al secretarului său general. în numele colectivelor pe 
care le reprezintă, conducerile unităților industriale și agricole vizitate 
au exprimat tovarășului Nicolae Ceaușescu vii mulțumiri pentru orien
tările și indicațiile primite și au dat expresie angajamentului oamenilor 
muncii de a nu-și precupeți eforturile pentru transpunerea lor în prac
tică, pentru îndeplinirea exemplară a planului pe acest an și pe întregul 
cincinal, pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin din hotărîrile Congre
sului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.

plinirea planului la toți indi
catorii.

Pornind de la rapoartele prezen
tate, de la constatările din timpul 
vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat că județul Arad a ob
ținut o serie de rezultate bune. 
Secretarul general al partidului a 
arătat însă că aceste rezultate nu 
se situează la nivelul posibilități
lor, al puternicului potențial teh
nic și uman de care dispune ju
dețul, importanta creștere a fondu
rilor fixe pe ansamblul județului 
nefiind urmată de sporirea cores
punzătoare a producției indus
triale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
subliniind că sînt create toate con
dițiile ca județul să-și îndeplineas
că integral sarcinile încredin
țate, a cerut să fie luate măsuri 
ferme pentru lichidarea grabnică a 
stărilor de lucruri negative exis
tente și ridicarea întregii activități 
la un nivel superior de calitate și 
eficiență, pentru recuperarea res
tanțelor și înfăptuirea integrală a 
planului. în mod deosebit, a fost 
reliefată necesitatea realizării rit
mice a producției fizice și. în pri
mul rînd, a celei destinate expor
tului. S-a arătat că se impune să se 
acționeze cu toată hotărîrea pentru 
înfăptuirea programelor privind 
organizarea și modernizarea pro
ceselor de producție, ridicarea ca
lității produselor, încadrarea în 
normele de consum aprobate, re
ducerea cheltuielilor materiale, 
pentru creșterea mai accentuată a 
productivității și a eficienței eco
nomice, pentru utilizarea cu ma
ximum de randament a capacită
ților, a forței de muncă, pentru ri
dicarea nivelului de pregătire pro
fesională, condiție esențială a în
deplinirii obiectivelor stabilite.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
criticat existența rămînerilor în 
urmă în înfăptuirea planului la 
investiții și îndeosebi în con
strucția de locuințe și a indicat 
să se ia măsuri hotărîte pentru 
realizarea integrală a programu
lui stabilit în acest domeniu.

în ce privește organizarea șl 
modernizarea localităților, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a insistat 
asupra necesității asigurării în 
comune a tuturor dotărilor în ve
derea ridicării gradului de con
fort și civilizație, astfel încît ce

După ce a amintit că în comu
nă, alături de români, trăiesc și 
muncesc români de națio
nalitate maghiară, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că, 
indiferent de originea lor, toți cei 
ce trăiesc aici sînt buni cetățeni 
și au aceeași gîndire, aceleași in
terese și aceleași perspective lumi
noase.

în încheiere, secretarul general 
al partidului le-a urat tuturor lo
cuitorilor din Pecica noi succese 
în obținerea unor recolte bogate, 
în dezvoltarea și modernizarea lo
calității lor, în creșterea contribu
ției lor la dezvoltarea județului 
Arad, la înflorirea generală a pa
triei socialiste.

în ovațiile celor prezenți, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și-a luat 
rămas bun de la locuitorii comu
nei Pecica.

La înapoierea în municipiul 
Arad, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost întâmpinat cu bucu
rie de mii de arădeni, care 
și-au exprimat direct și cald cele 
mai profunde sentimente de pre
țuire și recunoștință. în această 
atmosferă sărbătorească, s-a pe
trecut un moment semnificativ — 
participanții la nunta a doi tineri 
arădeni s-au alăturat în mod 
spontan cetățenilor aflați pe stră
zile orașului, aclamînd cu însufle
țire pe conducătorul partidu
lui și statului. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a apropiat de 
tinerii căsătoriți, i-a felicitat șl 
le-a urat succes în căsnicie și In 
viață, multă sănătate și feri
cire.

Cei prezenți au salutat cu deo
sebită satisfacție, prin vii aplauze 
și ovații, gestul părintesc al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

tățenii satelor să găsească aici 
condiții tot mai bune de muncă 
și viață, de învățămînt, cultură și 
sănătate. In același timp, trebuie 
manifestată o preocupare perma
nentă pentru gospodărirea cores
punzătoare a orașelor și satelor, 
începînd cu municipiul reședință 
de județ, a fiecărei întreprinderi 
și instituții.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
referit, de asemenea, la unele as
pecte ale activității din agricul
tură, cerînd să se ia măsuri pen
tru realizarea programelor pri
vind sporirea potențialului pro
ductiv al pămîntului, creșterea 
fertilității solului, punerea în 
valoare a unor terenuri nepro
ductive. S-a apreciat că județul 
dispune de largi posibilități pentru 
realizarea unor producții agricole 
superioare — fapt demonstrat de 
rezultatele obținute de unitățile 
fruntașe —, potrivit cerințelor și 
obiectivelor noii revoluții agrare.

Secretarul general al partidului 
a arătat că printr-o mai bună or
ganizare a producției și a muncii, 
prin întărirea ordinii, disciplinei și 
a răspunderii în fiecare unitate, în 
fiecare domeniu, sarcinile ce revin 
județului Arad pot fi îndeplinite 
în bune condiții. în legătură cu 
activitatea de partid, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat să fie 
intensificată munca organizatorică, 
politico-ideologică și cultural-edu- 
cativă în vederea dezvoltării con
științei socialiste, revoluționare, a 
maselor.

în încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a exprimat în
crederea că puternica organizație 
județeană de partid, comuniștii se 
vor angaja mult mai ferm, în spi
rit revoluționar, în înfăptuirea pla
nurilor și programelor de dezvol
tare economico-socială, a hotărâri
lor Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului.

Biroul comitetului județean l-a 
asigurat pe secretarul general al 
partidului că organizația de partid, 
toți locuitorii județului vor acționa 
cu dăruire și abnegație pentru în
făptuirea neabătută a orientărilor 
și indicațiilor primite cu prilejul 
acestei vizite, pentru a spori con
tribuția județului la progresul ge
neral al țării, lâ ridicarea patriei 
pe trepte tot mai înalte de progres 
și civilizație.

în județul Argeș se realizează acum 
un vast program de punere în valoare 
a terenurilor în pantă de pe ver- 
stanții dealurilor, prin amenajarea 
1 '■ pe baza unor metode și soluții 
științifice moderne, care să le asi
gure un mod de folosință superior, 
pe o perioadă îndelungată. în alcă
tuirea și fundamentarea acestui 
program de proporții impresionante 
stabilit de comitetul județean de 
partid, consiliul popular județean și 
organele agricole, un rol esențial îl 
are Stațiunea de cercetare și produc
ție vitivinicolă Ștefănești.

La sediul stațiunii, pe o planșă de 
dimensiuni uriașe, avem imaginea 
renumitei podgorii, al cărei patri
moniu viticol cuprinde peste 1 500 ha. 
Se pot identifica cu ușurință bazi
nele și subbazinele viticole amena
jate in ultimii ani sau aflate în curs 
de amenajare. Acestea se prezintă 
ca adevărate amfiteatre construite 
în aer liber, cu terase de diferite 
dimensiuni. în funcție de panta și 
relieful terenului. în plus, soluțiile 
și metodele de amenajare adoptate 
asigură rezolvarea In complex a 
tuturor problemelor ce privesc stă
vilirea fenomenelor de eroziune de 
adîncime sau de suprafață, elimina
rea excesului de umiditate de pe 
versanți, consolidarea zonelor cu 
alunecări. Despre obiectivele aces
tei acțiuni șl modalitățile con
crete de înfăptuire a acestora ne-a 

vorbit tovarășul dr. ing. Grigore 
Isac, secretarul științific al Sta
țiunii din Ștefănești :

— Sarcina noastră expresă in acest 
domeniu se referă la elaborarea teh
nologiilor specifice, adecvate condi
țiilor din principalele areale viticole 
din zona noastră de activitate, pri
vind amenajarea terenului, înfiin
țarea plantațiilor și exploatarea me
canizată a acestora cu consum re
dus de energie și de cheltuieli ma
teriale.

Dintr-un început trebuie făcu
tă precizarea că, datorită condi
țiilor naturale și, în primul rînd, 
factorilor climatici, terenurile de 
pe versanții din județul Argeș 
prezintă caracteristici specifice, 
mult diferite față de alte zone 
colinare din țară. Ele se caracteri
zează printr-un grad ridicat de fră- 
mintare și o mare neuniformitate a 
pantei. Sînt prezente și foarte ac
centuate fenomenele de degradare 
a solului datorită eroziunii de adîn
cime și de suprafață, excesului de 
umiditate și alunecărilor de teren. 
Toate acestea impun ca fiecare pe
rimetru sau subunitate de teren în 
parte, propusă pentru amenajare, să 
fie analizată, tratată și soluționată 
separat, incit soluțiile stabilite să 
asigure rezolvarea în complex a tu
turor fenomenelor. Cercetările în
treprinse În poligoanele experimen
tale înființate la Pietroasa șl Căli- 

nești, unde au fost amenajate In 
acest scop 200 hectare de plantație 
viticolă, au urmărit stabilirea solu
țiilor de amenajare a terenurilor cu 
pante cuprinse între 5 și 30 la sută, 
a metodelor de ameliorare a solu
rilor pe terasele construite, precum

Valorificarea terenurilor in pantă 
și sporirea producției agricole

Ce demonstrează experiența și rezultatele unităților agricole din județul Argeș

și a complexului de măsuri agro- 
pedoameliorative ce se impun pe so
iurile podzolice specifice din pod
gorie și din județ. Rezultatele obți
nute scot în evidentă, în condițiile 
specifice județului, necesitatea unor 
lucrări pentru pregătirea terenului 
înainte de amenajare. Acestea se 
referă la dirijarea și eliminarea 
apelor de suprafață provenite din 
precipitații, prin rigole, canale, dre- 
nuri ; captarea și eliminarea apelor 

de adîncime. provenite din izvoarele 
de coastă, prin lucrări de drenaj 
ascuns șl debușee și consolidarea 
zonelor de alunecări prin executarea 
de ziduri de sprijin și taluze lnier- 
bate, consolidate cu spalieri degra
dați.

Soluțiile de amenajare propriu- 
zisă a terenului urmăresc rezolvarea 
aspectelor privind înființarea noilor 
plantații de la poalele pînă la 
vîrful versanților, pe măsură ce 
panta se accentuează. Deosebit 
de important este faptul că cer
cetările nu s-au rezumat doar la 
aspectele de amenajare propriu-Zisă 
a versanților, urmărindu-se în egală 
măsură condițiile ce trebuie create 
pentru ca noile plantații să se poa

tă dezvolta normal șl să dea rezul
tatele scontate. în acest sens, s-a 
dovedit ca o măsură obligatorie e- 
meliorarea solurilor pe terenurile 
amenajate In terase înguste, sau in 
zonele unde, prin amenajare, desco- 
pertarea terenului s-a făcut mal 

profund. în situațiile amintite, prin 
executarea teraselor, roca mamă a- 
junge la suprafață pe porțiuni mari, 
ceea ce, evident, conduce la o scă
dere a fertilității solului. Cultivată 
în aceste condiții, ceea ce s-a întîm- 
plaț frecvent pe terasele construite 
cu ani In urmă, vița de vie are un 
procent scăzut de prindere, nu se 
dezvoltă normal și chiar dispare 
după numai cîțiva ani. Evitarea unor 
astfel de situații impune aplicarea 

unul complex de măsuri, timp de
2—3 ani, înainte de plantare, pen
tru ameliorarea și creșterea fertili
tății solului. Prin aceste măsuri tre
buie să se asigure îmbunătățirea 
conținutului solului În materie or
ganică, în care scop se adminis
trează cantități mari de îngrășămin
te naturale — 40—60 tone la hectar — 
și se cultivă platformele teraselor cu 
diferite amestecuri de ierburi legu
minoase și graminee anuale sau pe
rene, care sînt încorporate în sol 
ca îngrășăminte verzi. La fel de 
Importantă este îmbunătățirea con
ținutului solului în fosfor, potasiu șl 
azot, prin administrarea de Îngră
șăminte chimice în cantități stabili
te riguros pe baza cartării agrochi- 
mice a solului. Plantațiile înființate 
pe terenurile pregătite astfel au con
diții pentru o reușită deplină. Tre
buie să mai adăugăm aici cercetă
rile ’ întreprinse pentru stabilirea 
unui sistem de lucrare a solului pe 
versanți, care să asigure intercepta
rea in totalitate, sau în cea mal 
mare parte, a apei provenite din pre
cipitații, lucru esențial pentru dez
voltarea culturilor de viță șl înlă
turarea fenomenelor de eroziune.

Chiar și sumară, această trecere 
In revistă a soluțiilor și metodelor 
de amenajare complexă a terenuri
lor in pantă evidențiază preocu
parea stăruitoare pentru valorifi
carea și punerea în valoare a unei 

vaste categorii de terenuri, care pre
zintă un potențial Însemnat de spo
rire a producției agricole. Dar cel 
mai important lucru este că rezul
tatele cercetării au trecut de mult 
granițele poligoanelor experimentale, 
ele fiind acum aplicate pe supra
fețe întinse, atît in perimetrul viti
col al stațiunii din Ștefănești, cit și 
in multe unități agricole din județ.

Este, desigur, un Început bun, 
dar cerințele sînt mult mai 
mari. O sumară inventariere a 
terenurilor ce necesită amenajări a- 
semănătoare arată că, în județul Ar
geș, patrimoniul viticol poate fi ex
tins cu încă cel puțin 2 000 hectare. 
Or, ritmul de amenajare nu se si
tuează la nivelul stabilit. Discuțiile 
avute cu factorii de conducere ai 
direcției agricole județene au evi
dențiat ca o cerință majoră pentru 
realizarea programului prevăzut co
relarea cantităților de combustibil 
cu volumul lucrărilor ce trebuie 
executat in fiecare etapă. Este o 
problemă ce trebuie să-și găsească 
o soluționare optimă din partea or
ganelor de resort din Ministerul 
Agriculturii, întrucît punerea In va
loare deplină a terenurilor cu pante 
mari, prin amenajarea lor complexă, 
reprezintă un potențial considerabil 
da sporire a producției agricole.

Aurel PAPADIUC

Teodor Năchescu, a raportat că 
sarcinile de plan au fost îndepli
nite la zi. S-a subliniat că, prin 
transpunerea în viață a orientărilor 
și indicațiilor date de secretarul 
general al partidului cu prilejul 
precedentelor vizite de lucru, au 
crescut substanțial producția fizi
că, indicele de utilizare a mașini
lor, productivitatea muncii. în 
același interval a crescut calitatea 
strungurilor realizate la Arad, pon
derea produselor de nivel mondial 
sporind de la 10 la sută în 1984 la 
*■ la sută în prezent

î timpul vizitării unor sectoare 
de bază ale întreprinderii, unde se 
remarcă gradul înalt al dotării 
tehnice, au fost înfățișate princi
palele preocupări privind progra
mul de organizare și modernizare 
a nroducției. Au fost prezentate, 
de asemenea, rezultatele obținute 
de specialiști în domeniul asimilă
rii în fabricație a noi tipuri de 
strunguri cu performanțe superi
oare, al introducerii de tehnologii 
moderne, de mare randament. S-a 
relevat că în prezent are loc asi-* *" 
milarea unor mașini agregat litiil 
tehnologice automate, caracteriza
te prin complexitate și nivel teh
nic foarte ridicate. Dintre acestea 
au reținut atenția linia de prelu
crare a pistoanelor pentru motoa
re termice, compusă din 24 de 
module specializate pe diverse 
prelucrări mecanice, strungurile 
de precizie pentru mecanica fină, 
strungurile paralele cu comandă 
numerică.

* • toate secțiile vizitate, 
1 rășul Nicolae Ceaușescu a fost 
înconjurat de muncitori cu căldu
ră, cu care a discutat despre bunul 
mers al producției, despre ac
tivitatea și viața lor. Secreta
rul general al partidului s-a 
interesat îndeaproape de modul 
în care se îndeplinesc sarci
nile de plan, de calitatea și com
petitivitatea strungurilor realizate, 
de nivelul retribuțiilor, de condi
țiile de muncă și de trai ce le sînt 
asigurate,, de rezolvarea probleme
lor de ordin social. Muncitorii au 
exprimat conducătorului partidu
lui și statului vii mulțumiri pen
tru preocuparea permanentă ce o 
manifestă față de dezvoltarea și 
modernizarea întreprinderii lor, 
față de creșterea bunăstării tutu
ror cetățenilor și s-au angajat să 
depună eforturile necesare pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor 
ce le revin.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit cu 
membrii consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii. în acest 
cadru, membri ai consiliului au 
raportat despre îndeplinirea sarci
nilor importante ce revin construc
torilor de mașini-unelte din Arad, 
preocupările privind înnoirea 
și diversificarea fabricației, creș
terea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor și sporirea, pe aceas
tă bază, a exporturilor. Au fost în
fățișate, totodată, măsurile adop
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CREATORII DE ARTĂ ȘI LITERATURĂ EA IZVOARELE 
VIEȚII, ALE REALITĂȚII SOCIALISTE A PATRIEI

într-un glas cu țara
Cele mai reprezentative lucrări 

create in răstimpul ultimilor ani 
se dovedesc capabile să alcătuiască 
un spațiu spiritual înalt în care 
comuniunea artistului cu societatea 
să devină posibilă, în care spațiul 
lucrării să se transforme intr-o 
adevărată artă a cunoa^erii și 
experienței spirituale deschisă spre 
complexitatea realității înconju
rătoare.

Gabriels Manole-Adoc : Artistul 
plastic, prin natura profesiunii sale 
este legat de atelier, de spațiul 
spiritual pe care și l-a făurit ca loc 
de meditație, de muncă, de crea
ție. în acest spațiu artistul reali
zează ceea ce puterea de cunoaș
tere și talentul il ajută să spună 
cu dalta sau penelul în linii, for
me sau culoare, ceea ce-1 preocu
pă. tema care-1 frămîntă. subiectul 
propus pentru a fi dat la lumină 
ca într-un laborator de cercetare. 
O dată realizată, lucrarea poate ieși 
din atelier pentru a fi văzută și 
comentată de public. Dar pentru 
ca opera să fie convingătoare ea 
trebuie să conțină un adevăr pe 
care artistul să-1 cunoască ; un ade
văr care să fi avut un răsunet in 
sufletul Său. Pentru a ajunge la a- 
cest adevăr, artistul trebuie să se 
documenteze pe teren in sensul cel 
mai strict al cuvintului. în atelier 
el va prelucra datele, schițele le 
va stiliza și simplifica pină la 
esență, ceea ce a văzut, undeva, 
pe cuprinsul acestui pămînt minu
nat. Din această cauză documentă
rile organizate de Uniunea Artiști
lor Plastici pentru a cunoaște cit 
mai mult și cit mai bine realttătile 
tării iși au un rost și un sens foar
te bine determinate. Ele îmbogățesc 
bagajul de informații în toate do
meniile începînd cu peisajul speci
fic unei regiuni și terminind cu in
vitația la un vernisaj intr-unui din 
orașele țării, așa cum a fost de 
exemplu „.Salonul de desen" ce 
s-a deschis in primăvara acestui an 
la Arad. A fost un eveniment cul
tural de o deosebită importantă în 
viața orașului, dar a fost astfel și 
pentru toți ceilalți artiști care erau 
obișnuiți ca expozițiile republicahe 
să se deschidă numai în Capitală. 
Am fost invitați cu acest prilej să 
vizităm regiunea, să cunoaștem noi' 
întreprinderi, ferme, parcuri si 
chiar să ne cunoaștem intre noi. 
artiștii oaspeți cu artiștii locali. 
Peste tot am fost primiți cu mul
tă solicitudine, ni s-a explicat tot 
ceea ce s-a realizat astăzi fată de 
ceea ce era odinioară. Frumuse
țea oamenilor, frumusețea lor mo
rală ne-« impresionat pretutindeni, 
ca și dorința publicului de a se 
cultiva chiar și în centre mai pu
țin cunoscute. La Lipova, de exem
plu, expoziția permanentă care 
adăpostește colecția COstescu-Var
ea, numărul vizitatorilor de diferi
te virste si profesiuni demonstrea
ză un deosebit interes, respect și 
chiar mîndrie. Mindria de a avea 
în mijlocul lor artiști plecați de 
pe acele meleaguri și care, revenind 
acasă au realizat acest nucleu mu
zeal de o înaltă ținută artistică. 
Cu aceeași convingere am rămas 
și în urma vizitei făcute la deschi
derea expoziției permanente de la 
Săvîrșin. unde alți doi artiști de 
mare sensibilitate plastică au dăruit 
statului colecția lor. Este vorba de 
Eugen Popa și Gina Hagiu. De fapt, 
patrimoniul nostru național se îm
bogățește pe tot cuprinsul tării cu 
opere rezultate din munca de zi cu 
zi a tuturor oamenilor, pentru a 
ridica tara la un nivel nou de ci- 

\ vilizație și prosperitate.

Permanenta, impetuoasa transformare revoluționară 
a întregii societăți românești a oferit artiștilor surse 
generoase de inspirație, posibilitatea de a exprima 
convingător participarea oamenilor la făurirea istoriei 
contemporane. Frecventele deplasări ale creatorilor la 
variate obiective industriale, sociale și culturale din 
țară in cadrul acțiunilor de documentare organizate de 
Uniunea Artiștilor Plastici, ca și de celelalte uniuni de 
creație nu constituie din acest punct de vedere 
simple deplasări cu caracter turistic. Ele înseamnă de 
fiecare dată o cunoaștere a realităților și oamenilor 
și, de multe ori, o restituire artistică făcută ca ur
mare a impresiei puternice provocate de contactul 
nemijlocit cu viața și munca, cu realizările, cu peisa
jul natural și cel citadin aflat într-o continuă pre
facere. Atit documentările, cit și taberele de creație, 
au avut și au rostui de a apropia, de a favoriza cu
noașterea de către artiști a noilor realități ale țării. 
Iar dacă lucrări de pictură, sculptură sau grafică 
semnate de artiști din toate generațiile, care-și des-

Imre Drocsay:Am dorit întotdea
una să fixez in lucrările mele esența 
realităților atit de spectaculoase din 
România de astăzi. Am străbătut și 
străbat frecvent marile șantiere și 
obiective industriale ale țării. Am 
rămas mai mult de o lună pe impre
sionantul șantier al Canalului Du
năre — Marea Neagră : am văzut 
începuturile hidrocentralei de la 
Porțile de Fier I. pentru ca peste 
ani să constat spectaculoasele edi
ficii ridicate și la Porțile de Fier II, 
Șantierul naval de la Turnu 'Seve
rin, noua, generoasa dezvoltare in
dustrială pe care au cunoscut-o 
Craiova. Aradul, Clujul sau Bistri
ța. M-au interesat pretutindeni gi- 
ganții industriei românești, automa
tizarea proceselor industriale. Am 
încercat să redau in gravurile pe 
care le-am realizat aspecte în ace
lași timp spectaculoase și simbo
lice : am încercat să aduc astfel 
un elogiu muncii desfășurate in 
industrie sau agricultură, un elo
giu adus mintii și miinii omului 
care a însuflețit peisajul românesc. 
A le descifra cu mijloace artistice 
mi se pare a descoperi însuși sen
sul vieții. Aproape de aceste iz
voare ale vieții, arta noastră poate 
oferi ceea ce are mai bun, 
demn.

Tăria morală 
a oamenilor

Faptul că artiștii s-au orientat 
spre transformările spectaculoase 
ale țării, că au subliniat esența 
dezvoltării lor contemporane con
stituie răspunsul la 
adresate 
tiștilor 
ral al 
Ni colae 
artă de i______ _ _
rilor eroice pe care le străbatem.

Victoria Alexiu: O lucrare de artă 
este, de fapt, un sistem de semne a 
cărui semnificație vine din vastul 
context in care ea se înscrie. Și anu
me. realitatea înconjurătoare. Am

mai

îndemnurile 
i in atitea rinduri ar
de către secretarul gene- 
partidului, tovarășul 

Ceaușescu. de a realiza o 
calitate, pe măsura vremu-

Ancheta de Marina PREUTU

Șantierul novai Drobeta-Turnu Severin - lucrare de
Victoria Alexiu

Canalul Dunăre-Marea Neagră — lucrare de Imre
Drocsay_____________________y

fășoară activitatea pe tot cuprinsul țării, sînt greu de 
înscris, din punct de vedere stilistic. în programul 
unor căutări comune, unanimă ne apare din perspec
tiva rezultatelor acestor variate acțiuni de documen
tare aspirația creatorilor de a sublinia în domenii ar
tistice dintre cele mai variate aspecte ale noilor reali
tăți românești, sensul generos al luptei revoluționare 
duse de Partidul Comunist Român in toate domeniile 
vieții noastre sociale, economice ți culturale.

Deplasările la izvoarele vieții, ale realităților 
socialiste ale patriei sint de fapt un fel de ate
liere mutate temporar în viață, în clocotul orașelor 
sau în liniștea cadrului natural, 
berele de creație sint totodată 
existenței și artei unde toți pot 
elevi. Despre rezultatele acestor 
cu rol creator, ca șl despre expozițiile care le-au urmat 
ne-au vorbit cîțiva artiști, participant! la asemenea 
acțiuni.

Documentările și ta- 
școli ale înțelegerii 

fi pe rind dascăli și 
numeroase deplasări

fost adeseori impresionată de marile 
realizări ale industriei contempora
ne. La Turnu Severin, in fața gran
dioaselor construcții de la Porțile 
de Fier I și II, la Orșova, de exem
plu. am fost copleșită de amploarea 
efortului uman desfășurat. Toți cei 
care lucrează acolo mi s-au părut 
puternici, neinfricați. preocupați de 
lucrul lor. de obiectivele economice 
pe carș le au de atins, de mașinile 
gigantice pe care le domină și cu 
care se confruntă clipă de clipă ca 
să realizeze o construcție uriașă, 
plină de măreție. Figurile acestor 
oameni deosebiți mi,au lăsat im
presia de tărie morală. Cred că 
această cunoaștere directă a lor 
poate aduce o infuzie de aer proas
păt creației. Acolo, in mijlocul na
turii, al oamenilor ai un șoc de 
viață care nu poate fi realizat in 
atelier. Este, deopotrivă, o chestiu
ne de vizuali tale, dar și de afecti
vitate. Mi-am încercat puterile mo
deste cu marile construcții ale Șan
tierului naval din Turnu Severin. 
Este doar un fragment, din giganti
cul șantier de acolo. M-a urmărit 
multă vreme monumentalitatea lui, 
pe care am căutat să o redau in 
mai multe lucrări. Am participat și 
la alte tabere. La Brăila sau Valea 
Doftanei, am cunoscut marile obiec
tive industriale ale Bucureștiului : 
uzinele „23 August", Fabrica de mo
bilă de la Pipera, Electronica, 
Uzina de mecanică fină. Am desco
perit cu aceste prilejuri imagini de 
o simplitate elocventă, uneori in
tens expresivă.

Lucian Cioată : Este pasionant să 
descifrezi întotdeauna specificul 
locului pe care îl străbați, Cimpiile 
Oradei și Caretului, de exemplu, 
diferă clar de cimpiile Banatului 

Aproape de viață, de realitățile construcției socialiste a patriei, crea
torii adaugă noi file impunătoarei cronici in culoare și formă a spiri
tualității romanești. Experiențele acumulate in timpul acestor complexe 
acțiuni de cunoaștere a vieții și realizărilor întregului popor contribuie 
astfel la diversificarea și nuanțarea gindirii artistice actuale, stimubnd 
energii și tensiuni creatoare.

sau de cfrapia Bărăganului. O anu
mită arhltecturare a planurilor, lu
mina caracteristică și atit de im
portantă pentru un pictor, toate 
sint in măsură să te impresioneze, 
în mod egal obiceiurile, folclorul 
atit de minunat al marilor zone et
nografice. mărturiile istoriei și ale 
culturii românești se cuvin desci
frate o dată cu perceperea semețe
lor geometrii ale noului peisaj in
dustrial. împreună cu multi dintre 
colegii mei de breaslă Sau de unul 
singur am străbătut zonele țării, 
am trăit experiențe interesante la 
Hunedoara, Galați sau Anina, la 
Reșița sau I.M.G. din București. 
Participarea la acțiunile de docu
mentare sau la taberele organizate 
de Uniunea Artiștilor Plastici a În
semnat, pentru mine, de fiecare 
dată un prilej de a-mi cunoaște 
semenii, de a le prețui munca, in
diferent de locul in care ea se des
fășoară. Orice ieșire din spațiul 
restrins al atelierului înseamnă un 
ciștig pe plan artistic și uman.

Cristina Gloria Oprîșa : îmi este 
încă vie bucuria pe care ți-o ofe
ră sărbătoare^ unei expoziții și in- 
tilnirea cu publicul. Reacția pe care 
o lucrare o trezește in ochii privito
rului este așteptată cu emoție de 
fiecare artist. Sentimente, năzuințe 
și ginduri, emoții și fapte, oamenii și 

■ tot ceea ce înfăptuiesc pentru bine
le colectivității au fost și Sint moti
vele mele de inspirație. • în Satu 
Mare, orașul !n care-mi desfășor 
activitatea, o mare parte a artiști
lor plastici împletesc menirea, de 
creatori cu aceea de dascăli împli
nind astfel durabila misiune de pro
motori ai artei și educatori. Nu b 
dată s-au manifestat aceste duble 
vocații, artiștii așezind adeseori in 
expoziții rezultatele obținute la 
catedră și materializate in lucrări 
de artă plastică ale elevilor. Una 
din expozițiile mele personale a 
fost de acest fel. Fresca pe care 
am făcut-o la Școala generală nr. 
20 este pornită din aceeași dorință 
de a materializa talentul micilor 
creatori în chiar lăcașul lor : școa
la. Am lucrat cu un colectiv de 
elevi fresca „Anotimpul copilărie:" 
și o imagine de ansamblu inspira
tă de Festivalul național „Gîâtarea 
României", o scenă care ilustrează 
talentul și creativitatea copiilor. 
Sint imagini făcute de copii des
pre copii și pentru copii sub ra
zele generoase ale unui soare ce-și 
împletește căldura cu zborul lin de 
porumbel ocrotindu-le copilăria".

PREGĂTIREA NOULUI AN DE ÎNVĂȚĂMÎNT
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iNVATAMiNTULUI SUPERIOR CU CERCETAREA SI PRODUCȚIA
9 » »

în procesul conlucrării din ce 
în ce mai active și mai rodnice 
dintre invățămintul superior, cer
cetare și producție, reprezentanți 
ai unor unități cu acest profil se 
reunesc deseori spre a pune la punct 
strategii comune ale integrării, a că
ror principală caracteristică se cere 
a fi. in mod cil totul firesc, valabi
litatea lor pe termen lung. Cum însă 
obiectivele si modalitățile de împli
nire ale acestora sint. in multe ca
zuri. stabilite anterior cu. o largă va- 
riabllltate în raport de cerințele fie
cărui domeniu, exponenții celor trei 
domenii, reuniți în ședințe de lucru, 
se văd dintr-o dată confruntați cu o 
seamă de neconcordanțe, schimbul 
de idei cedează tot mai mult teren, 
pozițiile se singularizează și nu o 
dată în final ei iși iau rămas bun 
avîrid ca principal ciștig hotărîrea 
comună de a o lua de la capăt. Iar 
cită vreme cit să facem (statistic) 
prevalează asupra lui ce și cum si 
facem, șansele repetării unor atare 
reuniuni sporesc netulburat.

Și o asemenea repetiție încă nu 
este aspectul cel mai puțin dorit. 
Mult mai puțin agreabile sînt urmă
rile acestor procedee prestabilite, 
dintre care poate că cea mai puțin 
previzibilă este Si cea mai frecventă: 
tergiversarea punerii in practică 
pină și a hotăririlor convenite cu 
prilejul reuniunilor amintite. într-un 
context de neconcordanțe ca cel su
gerat mai sus, o hotărire elaborată, 
o hotărire asupra căreia atunci s-a 
căzut de acord pare uneori ceva 
atit de puțin obișnuit Incit reținerea 
cu care începe să fie privită aproa
pe că reușește pină la urmă să-i 
anihileze transpunerea in faptă. în 
această ordine de idei, șeful de lu
crări dr. ing. Constantin Stăncescu, 
secretarul organizației de partid nr. 
3 din Facultatea bucureșteană de 
tehnologie a construcțiilor de ma
șini, ne-a relatat următoarea situa
ție : în aprilie 1987 a fost perfectată 
o. cuprinzătoare tematică de colabo
rare științifică între Institutul poli
tehnic și o mare uzină bucureșteană. 
Urgența și însemnătatea deosebttă 
a temelor de cercetare incluse aici 
au făcut necesară si posibilă orga
nizarea mai multor reuniuni de lucru 
pentru clarificarea problematicii. 
Și-ntr-adevăr. multe teme care ini
țial păreau mai greu de înfăptuit au 
căpătat contur și li s-au evidențiat 
posibilitățile de realizare tocmai în 
cuprinsul acestor discuții. Drept ur
mare. , universitarii au făcut toate 
pregătirile de rigoare, dar o seamă 
de teme incluse în înțelegerea ast
fel perfectată n-au fost încă aborda
te din cauza tergiversării încheierii 
contractului de cercetare. Printre 
exemplele citate in . acest sens se 
Înscriu și fișele de reglaj ai mașini
lor cu comandă numerică.• utilizind 
programarea asistată de calculator ; 
deși actualitatea unei asemenea 
probleme este unanim recîmbscut'ă. 
totuși soluționarea ei se tergiver
sează.

cinema
• Johann Strauss, regele neincoronat 
al valsului: PATRIA (1186 25) — 9: 
11,15; 13,30; 15,45; 13; 20.15; FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Fata fără zestre : SCALA (11 03 72)
— 9: 12: 15; 18.
• Agentul straniu: BUCUREȘTI
(156154) — 8.45: 11 : 13.13: 13.30: 17,43; 
20, GLORIA (47 46 75) — 9: 11; 13; 15; 
17: 19, FLAMURA (85 7712) — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17.45; 20.
• In fiecare zi mi-e dor de tine :
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11: 13: 15;
17; 19. DOINA (16 35 38) — 13; 17; 19.
• Aventurile cavalerului albastru: 
DOINA — 9: 11; 13.
• Păstrează-mi doar pentru tine : 
LIRA (31 7171) — 9; 11; 13; 13; 17; 19, 
la grădină — 20,45, VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 20, COS

Așa cum uneori se tergiversează 
valorificarea potențialului de creație 
rezultat inclusiv din sesiunile știin
țifice universitare. Cum bine se 
știe, succesiv se organizează in fa
cultăți sesiuni de comunicări a căror 
tematică este axată nu o dată toc
mai pe direcții prioritare de cerce
tare stabilite de comun acord, une
ori chiar la sugestia unităților pro
ductive cu care instituțiile de lnvă- 
tămint superior întrețin raporturi de 
conlucrare in regim de contract e- 
conomic. O recentă manifestare de 
acest gen a fost organizată de cate
dra de tehnologie a construcțiilor de 
mașini din Politehnica bucureșteană 
Si a avut drept temă Dispozitive de 
prelucrare, control ș! asamblare In 
construcția de mașini, „cu o largă 
sferă de interes, cu invitații nume
roase trimise unităților productive, 
cu răspunsuri de participare, dar. în 
final, cu o... prezentă sporadică din 
partea acestora" — după cum ne-au 
încredințat organizatorii.

Și cazuri de acest gen. care 
uneori imprimă conlucrării dintre 
Invățămintul superior, cercetare și 
producție un ritm sub posibili
tățile și exigențele actuale, evident 
că nu se reduc doar la cele amintite. 
Iată de ce. evaluată din această per
spectivă, se înfățișează cu atit mai 
binevenită inițiativa Comitetului de 
partid al municipiului București de 
a fi organizat, cu cîtva timp în 
urmă, o consfătuire pe tema inte
grării învățămintului superior de 
chimie cu cercetarea știintifică_și 
cu producția. Ca si cu alte prilejuri 
de acest gen au participat cadre di
dactice universitare, specialiști din 
cercetare și conducători ai unităților 
economice de profil, dar spre deose
bire de alte reuniuni asemănătoare, 
de data aceasta s-a apelat la o for
mulă mult mai potrivită : mai ,in- 
tfi, potențialul de cercetare al chi- 
miștilor universitari a fost înfățișai 
in toată complexitatea si dinamica 
Iui, cu elementele de noutate și de 
eficientă, dar si cu greutățile si ne- 
împlinirîle lui, cu obiectivele priori
tare spre realizarea cărora tinde. 
Cu referire la acest proces înfățișat 
pe larg, factorii de decizie (directori 
tehnici, ingineri-șefi) din 84 unități 
economice ale Capitalei au eviden
țiat posibile direcții și obiective pre
cise de conlucrare, prevăzute nu nu
mai în raport de nevoile proprii, ct 
și de specificul si individualitatea 
preopinentilor. Pe această bază, ase
menea. obiective au fost consemnate 
într-o fișă de testare, distribuită în 
acest scop tuturor participantilor Ia 
consfătuire ca o modalitate specifică 
și binevenită de investigare sociolo
gică în sprijinul legării mai strinse 
a învățămintului superior de chimie 
cu producția curentă.

Dialogul a pornit deci de la o. 
bază concretă și. fiind riguros cir
cumscris acesteia, a ajuns la o pro
iecție concretă, mentinindu-se me
reu în limitele a ceea ce este nece
sar și posibil in etapa actuală și in

MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17: 19.
• Flăcări pe comori : POPULAR 
(33 15 17) — 13; 17: 19.
• Duminică m familie : BUZEȘTI 
(50 43 58 )— 15; 17; 19.
• Actorul si sălbaticii: UNION 
(13 49 04) — 9; 12: 13: 18.
• Vulcanul stins : FERENTARI
(80 49 35) — 15; 17; 19.
• Alo, aterizează străbunica: CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19.
• Să-ți vorbesc despre mine S 
MUNCA (2150 97) — 13; 17; 19.
• Mesagerul Invincibil: LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,43; 11; 13,15; 13,30; 
17,45: 20.
• Sîntem cinci:
— 9: 11.15; 13,30;
• Domnișoara 
NOI (15 61 10) — 
17,45: 20.
• Omul de pe bulevardul Capucinilor:
FEROVIAR (50 31 40) — 9: 11; 13; 15; 
17; 19, la grădină — 20.45.
• Călărețul cu eșarfă albă: DACIA 
(30 33 94) — 9; 11; 13; 15: 17;, 19.
• Incoruptibilul de la etajul XIX: 

VICTORIA (18 28 79) 
15.43: 13; 20.
Jlaojiao: TIMPURI 
9; 11; 13,15; 15.30;

cea imediat următoare, fără obișnui
tele considerații lăturalnice de genu 
„ce bine ar fi fost dacă...". Iar faptul 
că organizatorii au inclus in progra
mul consfătuirii vizionarea (cu ui 
bogat schimb de idei si de informa
ții) a unei expoziții cuprinzinc 
principalele realizări, cum și vizita
rea citorva laboratoare universitare 
șl ale ICECHIM-ului. între care 
s-a statornicit o strinsă colaborare, 
toate aceste elemente organizatorice 
i-au întărit manifestării ca atare 
Caracterul unei fructuoase reuniun 
de lucru, cu răsfringeri binefăcătoa
re asupra eforturilor de perfecțio
nare desfășurate concertat in invă- 
țămîntul superior, in cercetare și ir 
producție.

Pentru ilustrarea concluziei ca a- 
tare este suficient să amintim chiar 
și numai citeva dintre direcțiile dr 
conlucrare sugerate cu acest prilej 
unele puțin sau aproape deloc cu
noscute anterior. Iată-le 'enunțați 
succint in chiar ordinea cum au fos' 
formulate pe adresa ihvățămintulu. 
superior : contribuția cercetării uni
versitare este acut necesară in fa
bricarea bucșelor ceramice ori in ob
ținerea garniturilor superioare d< 
cauciuc, a căror calitate este hotări- 
t.oare pentru funcționarea ireproșa
bilă a unor piese de mărimi diferiți 
(Uzinele „23 August") ; în fabricare; 
sculelor, piesele se acoperă cu stra 
turi speciale de oxid de siliciu și d< 
aluminiu care le sporesc durabilita 
tea de zeci de ori ; aici ne poate fi 
de folos invățămintul (întreprindere; 
mecanică fină) ; solicităm sprijin îi 
asimilarea de chituri. unsori și ade 
ziyi pentru componentele optice S 
în elaborarea unor tehnologii noi 
superioare, de recuperare a materia 
lelor deficitare (I.O.R.) ; perfectare; 
tehnologiei de obținere a cărbunelu 
absorbant necesar pentru purificare; 
medicamentelor (Industria de medi 
camente) : reducerea importului d< 
reactivi chimici prin fabricarea aces
tora în țară ne baza documentației 
perfectate., inclusiv in proiectele d< 
diplomă ale studenților (întreprin
derea chimică Dudești). Contribuții 
chimiștilor universitari a fost di 
asemenea solicitată și în menținere; 
unui mediu ambiant nepoluat, ii 
sporirea calității multor produse dii 
industria Capitalei, în perfect-®; 
tehnologiilor de recuperare si ir. 
direcții.

Argumentația utilizată în sprijinu 
acestor cerințe a făcut frecvent ape 
la dinamica cercetării universitari 
care intr-o perioadă scurtă de timț 
a sporit numărul contractelor »v»ak 
de Ia 96 la 153, iar valoarea act ărt 
de la 12,3 la 20 milioane : cit și U 
faptul că în anul viitor Facultate; 
bucureșteană de tehnologie chimici 
împlinește o sută de ani de la În
ființare. iar cel dinții mod de t 
cinsti centenarul poate și trebuie si 
fie o participare mereu sporită k 
modernizarea și perfecționarea in
dustriei românești.

Mihai IORDANESCU

DRUMUL SĂRII (312313) — 15; 17; 
19.
• Incuri tn Inimă — 15: 17; 19. 
Program de vacanță. Perimbaba, 
zina bună — 9; 11; 13; PACEA 
(71 30 03).
• Noile povești ale Șeherezadt 
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 12; 1. 
18.

teatre
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Vin- 
zătorul de păsări — 1S.
• Teatrul Mie (14 70 81) : Cerul Înste
lat deasupra noastră — 18,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrină — 19.
• Teatrul satiric-muzical ..C. Tănase" 
(13 56 78. grădina Boema) ; Tempo, 
tempo — 19,30.

Amplă mișcare de educa
ție și cultură, de afirmare 
multilaterală și armonioasă 
• virtuților ce sălășluiesc 
în personalitatea umană 
crescută sub soarele socia
lismului, Festivalul na
țional „Cîntarea României", 
acțiune complexă datorată 
gindirii revoluționare a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
constituie minunatul cadru 
democratic, unic în felul 
său, de participare a mase
lor largi de oameni ai muncii 
la dezvoltarea valorilor spi
rituale noi ale patriei, o 
formă nouă de manifestare 
a talentului, sensibilității și 
geniului creator al poporu
lui nostru. Această vastă 
mișcare a Impus tabloul di
namic, de o amploare fără 
precedent, al milioanelor 
și milioanelor de oameni, 
muncitori, țărani, intelec
tuali, bărbați și femei, ti
neri și virstnici. care, an de 
en. se îndreaptă în colonie 
nesflrșite către luminile 
artei și culturii. Această 
vastă mișcare oferă privirii 
imaginea uriașei scene a 
țării pe care urcă sutele și 
sutele de mii de exponent! 
ai geniului popular, talente 
veritabile ce simt nevoia 
să se afirme și să se îm
plinească în climatul bine
făcător, emulativ, tot mai 
consolidat în marea noas
tră familie socialistă. Ea, 
această mișcare, vorbește, 
totodată, sufletului Însetat 
de frumos despre atmosfe
ra sărbătorească, de largă 
petrecere colectivă, civili
zată și instructivă a timpu
lui liber, ca expresie a 
bucuriei de a trăi a oame
nilor ce-și făuresc propriul 
viitor așa cum și-l doresc. 
Acestea sînt coordonate de
finitorii ale vieții noastre 
spirituale întrupate în ima
gini reconfortante, pline de 
optimism șl încredere ce 
nu-s confecționate în la

boratorul unei fantezii fără 
suport in realitate, ci, din 
contră, se întilnesc, coti
dian și firesc, in satele și 
orașele țării. în întreprin
deri și instituții, în fiecare 
colectivitate sau familie a 
celor ce muncesc. Intr-ade
văr, oricine străbate țara in 
lung și in lat, de la munte 
la mare, din țara Oașului 
pină la Tara de Sus, ori
cine trece prin orașe și 
sate străbătind cetățile 
muncii de pe ogoare și În
treprinderi nu se poate să 
nu întîlnească, alături de 
impresionanta și definitoria 
imagine a omului care mun
cește, a făurarului cu chipul 
luminat de nobila sudoare 
a muncii, portretul omului 
care cintă, care dansează 
ori petrece in timpul său 
liber : un timp al culturii 
și al artei, al distracției ci
vilizate și folositoare între
girii ființei sale morale și 
spirituale. Cei harnici, cei 
capabili de înaltă dăruire in 
muncă, de eroism in acti
vitatea lor de zi cu zi la 
înălțarea marilor ctitorii ce 
înfloresc pe chipul tării 
trăiesc, totodată, o bogată 
și diversă viață spirituală, 
cultural-artistică. recreati
vă. potrivit multiplelor pre
ferințe și necesități pe 
care, in mod firesc, le de
termină profilul complex al 
omului de azi.

Desigur, societatea noas
tră se bazează pe muncă, 
nimeni nu poate trăi pe 
seama muncii altora, fieca
re participă cu energia, pri
ceperea și răspunderea pro
prie la tot ce se înfăptu
iește în țară, pentru țară, 
în același timp, oamenii. ?i 
cu deosebire tineretul, au 
nevoie și de distracție, de 
activitate culturală, de pe
trecere. Șl acestea fac par
te din viată. Așa cum sub
linia secretarul general al 
partidului, „Socialismul nu

poate fi conceput fără mun
că, dar nici fără joc și voie 
bună. Cum ar putea arăta 
oare societatea socialistă 
fără muncă, fără iubire și 
fără jocuri?"

Iată de ce, ridicînd baza 
materială a culturii la o 
putere incomparabilă cu să
raca zestre a trecutului, 
partidul și statul nostru au 
încredințat acestor institu
ții, activiștilor din aoest do
meniu sarcina de mare răs

cere Ia acțiunile specifice 
petrecerii timpului liber ; 
la întilnirile prietenești Ce 
se desfășoară in mijlocul co
lectivităților din care fac 
parte, consolidindu-și cu
noașterea reciprocă ; la se
rile tovărășești in ambianta 
cărora, între cei tineri, se 
nasc prietenii durabile, de
seori de-o viată, soldate cu 
căsătorii trainice ; la „ba
lurile de simbătă seara" dor-

danseze, să petreacă. Cine 
n-a participat, in colectivi
tățile noastre țărănești, la 
sărbătoarea Călușului, la 
Drăgaică, Sîmbra oilor. Săr
bătoarea bujorului. Tirgul 
de fete, ori Sărbătoarea 
spicelor ș.a., manifestări cu 
funcțiuni multiple, comple
xe, îmbinînd in forme de o 
mare prospețime și de o 
frumusețe fără seamăn dra
gostea de viață, in expre
sia ei cea mai caracteris

cultură, pe scenele în aer 
liber, in parcuri și piețe, 
în amfiteatrele naturale din 
județele patriei, oamenii 
vin să-și petreacă timpul 
liber, să asculte cintece și 
poezii, să participe la un 
dialog destins, plăcut, util 
cu personalități din știința 
cărora au ce învăța ; ase
menea manifestări, inclusiv 
cele in formă de divertis
ment, cind sint cu grijă, 
ingenios, inteligent concepu

cere a timpului liber sînt 
multiple, atingind toate la
turile personalității umane, 
favorizind împlinirea unor 
aspirații și consolidind tră
săturile ce tind să defi
nească imaginea omului 
complet, multilateral: de la 
omeneasca bucurie de a 
petrece intre ai tăi, într-o 
ambianță plăcută și civili
zată și pină la sudarea rela
țiilor de prietenie și omoge
nizarea sufletească a colecnici să danseze, sa se re-

TIMPUL LIBER - timp al culturii, 
al distracției civilizate, educative

pundere de a asigura con
ținutul corespunzător, util 
oamenilor, al tuturor acti
vităților desfășurate in re
țeaua largă, diversă, deo
sebit de bogată a așezămin
telor culturale și centrelor 
de cultură și creație. In 
acest cadru, oamenii muncii 
de diferite virste și profe
siuni găsesc și trebuie să 
găsească mereu valori și 
creații artistice atractive, ’ 
emoționante, ei puțind par
ticipa la orice activitate și 
eflind acolo posibilitatea de 
a se recrea după orele de 
lucru, îmbogățindu-și ast
fel viața spirituală. Dispu- 
nind de condiții optime spre 
e-și. satisface, în timpul lor 
liber, setea de frumps, de 
instruire și destindere în 
forme variate, îmbinînd 
utilul cu plăcutul, divertis
mentul cu mesajul educativ, 
petrecerea cu dobîndirea 
unor informații și cunoștin
țe noi, oamenii vin cu plă

confarteze în sunetele mu
zicii bune, adevărate ; în 
parcurile, scuarurila și pie
țele orașelor unde, prin tra
diție, se organizează seri de 
dans pentru tineret, muzică 
de promenadă, chermeze și 
petreceri populare pentru 
oamenii care după orele de 
muncă merită din plin cli
pe frumoase, civilizate de 
destindere și recreare.

De altfel, aceste noi for
me de petrecere a timpului 
liber — un timp „plin", în
cărcat de beneficii de ordin 
moral, intelectual, afectiv 
— nu fac altceva, decît să 
continue și să diversifice, 
în modalități adecvate for
melor de viață contempora
ne. tradiții care, datorită ca
racterului profund pozitiv 
și structurii lor vitale, s-au 
văzut în acești ani conti
nuate, revigorate și îmbo
gățite.. Căci, este în firea 
poporului nostru ca, și la 
greu, și în luptă, în muncă, 
și la bucurie să cînte, să

tică — cinstirea muncii, a 
celor mai harnici truditori 
ai gliei strămoșești — cu 
bucuria de a cinta și pe
trece între ai săi, laolaltă 
cu familia integrată armo
nios in colectivitatea mun
citoare a satului întreg ? 
Sint acestea tradiții de 
mare valoare în petrecerea 
timpului liber, manifestări 
consacrate cîntării muncii, 
prețuirii celor mai harnici, 
ținuți în respectul tuturor, 
ca modele demne de urmat. 
Asemenea sărbători ale 
muncii și roadelor, cu tra
diții în toate zonele tării 
sint profund compatibile cu 
noua „Cintare a României" 
in care se aud și tumultul 
abatajelor din mine, al fur
nalelor, laminoarelor. și 
freamătul muncii din in
dustria noastră socialistă, șl 
zumzetul tractoarelor și în 
care răsună puternic și 
bucuria exprimată în mu
zică. în dans, în creație în 
general. In așezămintele de

te stimulează el consolidea
ză, îndeosebi in comporta
mentul celor tineri, deprin
deri și aptitudini fertile, 
creatoare, ce dau contur 
personalității în formare 
verificând, totodată, sub for
ma unor concursuri atrăgă
toare, nivelul culturii gene
rale, stimulind. cu alte cu
vinte, competiția, gustul 
Întrecerii atit de specific și 
propriu tinerei generații 
dornice de afirmare. Ne 
amintim cu emoție de fru
moasele manifestări artis- 
tice-eduoative organizate, 
periodic, pe șantierele na
ționale ale tineretului, in 
centre de județe. în localități 
cu o mare pondere a tine
retului. întîlniri complexe 
unde-și au partea lor con
sistentă, de preț, și dansul 
și muzica, și cartea, și dia
logul viu, percutant cu 
personalități ale vieții știin
țifice, politice, cultural-ar- 
tistice. Beneficiile acestor 
acțiuni complexe de petre

tivităților. Uniți tn muncă, 
în idealurile ce-i însufle
țesc și mobilizează în acti
vitatea productivă, con
structivă, creatoare, pe oa
meni îi unește și cintecul, 
și dansul, și poezia în ex
primarea aceleiași mari, de
finitorii nevoi de frumos, 
de armonie interioară, de 
bogate trăiri sufletești. Sint 
momente deosebite din via
ța oamenilor ce se cuvin 
sărbătorite. Momente de 
seamă, adevărate eveni
mente, a căror cinstire, in 
spiritul străvechii omenii 
românești, cimentează le
găturile dintre oamenii care 
trăiesc și muncesc sub 
semnul acelorași aspirații și 
împliniri. De aceea, nu
meroase petreceri tn ambi
anța muzicii, a dansului.,a 
eintecului și poeziei sint 
tot atitea forme de prețuire 
a personalităților din rîn- 
dul muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor, dintr-un co
lectiv sau altul, manifestări.

tntflniri prietenești organi
zate și găzduite de așeză
mintele culturale în care la 
loc de cinste se găsesc 
fruntașii în munca, cei care 
au contribuit, in primele 
rinduri. la renumele ce 
constituie mindria fiecărui 
colectiv. Omenește, frumos, 
cu nespusă afecțiune și 
comuniune sufletească se 
desfășoară și serbările, pe
trecerile, întilnirile priete
nești ce consemnează festiv 
împlinirea unui număr de 
ani de la absolvirea unei 
forme de învătămînt. ieși
rea la pensie a unor oa
meni a căror viață este ex
presia datoriei împlinite, 
sărbătoarea majoratului sau, 
în alt context, tradiționala 
horă a satuluj, ea însăși o 
formă de petrecere a co
lectivității sătești ce se cu
vine a fi revigorată.

Toate aoeste acțiuni des
tinate petrecerii timpului 
liber in mod plăcut, civili
zat, educativ se desfășoară 
într-o ambiantă de bună 
cuviință, specifică poporu
lui nostru îmbogățesc viața 
oamenilor. Sînt o elocven
tă expresie a vitalității, a 
dragostei de viată, a con
fortului sufletesc si bucu
riei omului implinit, mode
lat de propriile sale împli
niri. Este de datoria orga
nizațiilor de masă si ob
ștești. a consiliilor de edu
cație politică și cultură 
socialistă, a organelor ju
dețene, municipale si co
munale de cultură de a se 
preocupa de conținutul, for
ma de desfășurare a aces
tor manifestări, asigurîn- 
du-Ie un caracter sistema
tic. deplină finalitate edu
cativă.

Este si motivul pentru 
care acțiunile destinate pe
trecerii timpului liber, timp 
al destinderii, distracției șl 
petrecerii civilizate, utile.

educative se cuvine să se 
bucure de toată atenția fac
torilor organizatori. de
larga și permanenta parti
cipare a activiștilor de
partid, de sindicat, de
U.T.C. care trebuie să-și gă
sească timp și pentru dans, 
și pentru sport, și pentru 
excursii, pentru toate ac
țiunile unde petrec oame
nii. Căci, se știe, locul 
activistului politic este in 
mijlocul oamenilor, al oa
menilor care muncesc, dar 
și al oamenilor care petrec, 
se distrează, sărbătoresc 
momente importante din 
viața lor și a tovarășilor 
lor de muncă, și. de aceea 
ei, așa cum sublinia secre
tarul general al partidului, 
„nu trebuie să se retragă 
aoasă, în familie. Familia 
lor este fabrica, sint mun
citorii I împreună cu ei 
trebuie să-și petreacă În
treaga viață I" Distracția, 
ca și sportul sau dansul fac 
parte din viața și munca 
oamenilor, a tineretului, a 
societății noastre. O socie
tate în care omul benefi
ciază de tot mai bune con
diții de a-și vedea satisfă
cute aspirațiile sale legiti
me. omenești, în toată di
versitatea și complexitatea 
lor. Iar forma de împlinire, 
de satisfacere, efectivă a 
acestor aspirații. și dorințe 
firești trebuie să fie una 
civilizată, superioară, cu un 
conținut cit mai bogat. 
Succesul, și tn acest dome
niu. este strict determinat 
de calitatea ofertei. Experi
ența bună acumulată în 
acești ani în numeroase 
locuri poate fi. prin larga ci 
răsnindire, ridicată la noi 
cote calitative, ținînd cont 
de specificul și particulari
tățile locale, corespunzător 
dorințelor oamenilor și exi
gențelor actuale.

M. COSTEA
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L berbecului uriaș 
care a salvat viața

< » primejduiților ca
pii ai zeiței norilor, fru
moasa Netele, ducindu-i 
departe. în. Colhida. la 
marginea de răsărit a 
lumii antice. a infier- 
bintat mințile multor ge
nerații. Argonauții, spune o 
frumoasă legendă, ar fi 
plecat sub conducerea vi
teazului Iason să readucă 
in Europa blana fabulosu
lui animal și, după peripe
ții nesfirșite. povestite cu 
patos de vechii rapsozi, ar 
fi reușit pină la urmă 
în temerara lor încercare. 
Argo. corabia lor ușoară, 
care zbura ca pescărușul 
peste apele mării. i-a 
readus triumfători, după 
patru luni, la punctul de 
plecare, dar numai după o 
lungă și aventuroasă că
lătorie finală pe Istru. adi
că pe Dunărea de astăzi, 
nenorocoșii lor urmăritori 
sțabilindu-se și ei prin 
preajma fluviului get, la 
Tomis, străbuna bogată și 
înfloritoare a Constantei 
zilelor noastre.

Miturile sini niște povești 
simbolice, basme ale origi
nilor care te cuceresc ime
diat. Abia după momentul 
prim al emoției, rațiunea 
încearcă să facă ordine. 
Silit erudiți cu suflete de 
poeți care au întrezărit in 
berbecul cu lina de aur un 
simbol al norilor călători 
pe care răsăritul îi tivește 
cu fir subțire, auriu. Alți 
învățați, care au și ei drep
tate (Troia a fost descope
rită de un arheolog care a 
citit poemele homerice, cre- 
zind in adevărul lor isto
ric 1), socot că. măcar, in 
parte, vechea legendă a ar
gonauților este adevărată. 
Eroii ei reali ar fi fost acei 
navigatori ce au deschis 
drum spre răsărit, spre 
Asia enigmatică, comerțu
lui elin.

Toate acestea mi le re

DOLJ : Locuințe noi, 
moderne

A5» cum ne spunea inginerul 
Mircea Duțulescu. vicepreședinte al 
Consiliului popular al județului 
Dolj, in perioada care a trecut din 
acest an s-au dat în folosință peste 
1 700 apartamente, cu 146 mai multe 
față de sarcinile de plan la zi. 
Eforturile constructorilor au fost 
concentrate. îndeosebi. în zona cen
trală a municipiului Craiova, pe 
artera principală a orașului, Al. I. 
Cuza — Calea București, unde se 
află tn fază avansată de execuție, 
într-o arhitectură modernă, 14 
blocuri ce însumează 432 aparta
mente, alte 26 de blocuri aflîndu-se 
în diferite faze de execuție. Cu 
eforturi sporite se lucrează și pe 
noile șantiere de locuințe 1 Mai. 
etapele 5 și 6. Toporași. George 
Enescu și Cornițoiu. în același 
timp se lucrează la extinderea 
termoficării orașului, a spațiilor co
merciale și a rețelei unităților 
prestatoare de servicii. (Nicolae 
Băbălău).

IAȘI : Materiale recuperate 
peste prevederi

Colectivul de la întreprinderea 
județeană de valorificare a mate
rialelor recuperabile din Iași, cu 
sprijinul oamenilor muncii din în
treprinderi și instituții, al asocia
țiilor de locatari și cetățenilor din 
cartiere și de la sate, al uteciștilor 
și pionierilor care au organizat ac
țiuni patriotice, a reușit să colec
teze lună de lună tot mai multe 
materiale recuperabile. Astfel, de 
Ia începutul anului și pină in pre- 
■zent, au fost reintroduse' în circui
tul productiv peste 160 000 tone de 
oțel, cu 15 000 tone peste preve
deri. precum și 15 500 tone fontă, 
300 tone bronz, 500 tone plumb, 
75 tone corpuri abrazive, peste 
1 300 tone cupru, alamă, zinc și 
aluminiu, peste 3 000 tone hîrtie și 
cartoane. (Manole Corcaci)

...La un moment dat, un automobilist din Tirgu Mureș, mergind pe 
un drum drept, pierde controlul asupra volanului si mașina se izbește de 
un copac. Conducătorul auto, suferind cardiac, este grav rănit.

...Tot de un copac de pe marginea unui drum din județul Teleorman 
s-a izbit și o mașină condusă de un bucureștean. pe care n-a mai putut-o 
redresa din cauza unei colici renale violente. Doi pasageri și-au pierdut 
viata, iar el a fost grav rănit.
' Am prezentat, pe scurt, două dintre cele mai recente cazuri de acci

dente rutiere, amindouă din aceeași cauză : starea precară a sănătății 
celor din vina cărora s-au produs. Ele atestă și faptul că între cauzele 
frecvent generatoare de accidente (neatenția, viteza excesivă, neacordarea 
de prioritate, depășirea riscantă, conducerea sub influența alcoolului) 
figurează si aceea datorată unor conducători auto profesioniști și amatori 
suferinzi de diferite afecțiuni. Pornind de la accidentele provocate de 
aceștia din urmă, mai ales in timpul verii caniculare, dar și în această 
perioadă de schimburi ale condițiilor meteorutiere, am organizat, cu spri
jinul Direcției circulație din inspectoratul General al Miliției, o dezbatere 
cu cadre medicale de specialitate, la care au participat : dr. Adrian 
Restian. din Ministerul Sănătății, dr. Dinu Drăghici, de la Clinica de 
cardiologie medicală — Spitalul Fundeni. dr. Traian Caracas, medic primar 
urolog. dr. George Budileanu, da la Spitalul „Gheorghe Marinescu” din 
București.

Redacția : Toate statisticile de Ia 
noi si din alte țări relevă că dintre 
cet trei factori esențiali ai traficului 
rutier — omul, drumul și mașina — 
factorul uman are o contribuție de
terminantă și deci responsabilitatea 
pentru orice eveniment nedorit, in 
proporție de circa 95 la sută. Iată de 
ce, pe lingă o bună pregătire teoreti
că si practică, pe lingă necesitatea ca 
orice conducător auto să respecte în
tocmai regulile de circulație, ordinea 
si disciplina pe drumurile publice, el 
trebuie să se urce și să se afle la 
volan intr-o stare de sănătate nor
mală. Ce înseamnă acest lucru ?

Dr. Adrian Restian : în condițiile 
traficului modern tot mai intens, 
conducerea unui autovehicul necesită 
o anumită stare de sănătate, care să 
nu afecteze. în nici un caz. capaci
tatea șoferului de lecepționare si 
prelucrare a informațiilor, de luare 
a unor decizii corecte si îndeplinirea 
lor promptă. în timp util. De aceea, 
orice boală care afectează, intr-un fel 
sau altul, această cerință este in
compatibilă cu conducerea unui auto
vehicul pe drumurile publice. Este și 
motivul pentru care legea nominali
zează cu limpezime și fermitate acele 
afecțiuni contraindicate pentru orice 
șofer profesionist sau amator. Este și 
motivul pentru care. înainte de a de
veni conducător auto, candidatii sint 
supuși unui control medical foarte 
atent, iar apoi, Intrucît starea de să-

amintesc. în fulgerarea u- 
nei clipe de emoție, intr-un 
insolit „muzeu al oii" (pro
babil unic in lume), m 
timp ce mingii cu delicii 
buclele „linii de aur”. Da, 
la Popăuti, la 3 km de Bo
toșani, în punctul in care 
încep șerpuirile drumului 
spre Săveni, ea există. Mai 
corect ar Ci insă pluralul : 
ele există. S-a ajuns la ele 
nu printr-o expediție in 
spațiu. Noii argonauți au 
călătorit mai degrabă in 
timp, în misterul genetic 
al raselor. Filele din iurna-

ani. Prin 1949, student fiind 
la București, văzuse prima 
dată oile Caracul și-și ju
rase cu fierbintele orgoliu 
al. tinereții , să le obțină și 
pe teren românesc. „Mio
rița lae. lae bucălae” me
rita după el si această me
tamorfoză.

acă e să fim drepți 
Dpmă la capăt. Marin 

Lucian n-a fost singu
rul care și-a propus 

acest țel. Istoria Caraculu- 
lui românesc se intlnde pe 
vreun secol și jumătate. Pe

experimentatori au fost, 
pare-se, țăranii. Nume sta
tornic la temelia patriei, ei 
au avut și in acest plan in
tuiții excepționale. Dar n-a 
fost de ajuns. Dragostea 
pentru „lina de aur” se cu
venea ajutată și de știință. 
Este exact sarcina pe care 
și-a asumat-o grupul de 
cercetători ăi inginerului 
Marin Lucian. Omul, cum
pănit și măsurat in toate, 
nu-și precupețește laudele 
cind vine vorba de experi
mentele unor colegi că doc
torul Vasile Niga. ale ingi-

Caraculul de Botoșani
Iul de bord mi le răsfoieș
te inginerul Marin Lucian, 
directorul stațiunii de cer
cetare și producție pentru 
creșterea oilor. Sigur, si el 
știe legenda linii de aur. 
Dar. ține să mă încredin
țeze surizind. I-au tentat 
mai mult izvoarele arheo
logice limpezi. Perșii știau 
secretul rasei de oi Caracul 
și il păzeau cu strășnicie. 
..Caracul” însemna in ve
chiul Uzbekistan, patria de 
origine a rasei, „trandafir 
negru”, iar comparația cu 
acest etalon floral unic 
spune multe. însă excepțio
nala rasă poate înflori și 
in alte culori, nu mai pu” 
țin fascinante : brumăriu- 
liliachiu, brumăriu-argin- 
tiu. sur. argintiu, roz-chih- 
limbariu, alb-hermin și, 
firește, auriu. (Va fi exis
tat totuși berbecul de aur?) 
Toate nuanțele acestea — 
și altele încă — există la 
Popăuti și sini rodul unei 
vieți de om. dacă ne gin- 
dim că Marin Lucian venea 
la Popăuți la 9 noiembrie 
1931 și a rămas aici preț 
de-o viață si de-o izbindă 
pină azi. cind are 61 de

la 1850. Ion longscu de la 
Brad punea cel dinții jalon. 
Tot atunci. Siad Pașa, un 
negustor ture cu dare de 
mină, a adus și el oi Ca
racul in Dobrogea. Sint 
mărturii că în 1882 și 1902 
exemplare din prețioasa 
rasă au fost transportate 
pentru întîia oară in ținutul 
Botoșanilor. în 1910, din 
îndepărtatul emirat al Bu- 
harei era importat încă, un 
nucleu și așezat la Dobro- 
văț — Iași. Au dispărut cu 
toatele. Ele și urmașele lor, 
adică alte mici grupuri 
transportate cu multe pre
cauții intre 1923—1940. Re
zistentă pe întinderile aride 
ale stepei asiatice, rasa 
pierea la contactul mai in
sistent cu ploile putrede, 
bacoviene. ale nordului 
moldav. Trebuia găsită o 
soluție pentru a tnfrunța 
cu succes condițiile pedo
climatice schimbate.

Nimic străin nu trăiește 
dacă nu-i asimilat, dacă nu 
e validat de un suport 
autohton. în cazul oilor Ca
racul. acesta a fost blinda 
Turcană de munte. Primii

nerilor Elena Ursu. Elena 
Filote. Mihai Romanescu, 
Silvestru Bosinciuc. însă 
lista ar trebui completată 
cu alte 150 de nume ale 
celor ce muncesc aici, gest 
care, mărturisesc, mi-e in 
aceste împrejurări imposi
bil. Mă mulțumesc deci cu 
un cuvint bun. expediat 
unui adresant generic : 
Munca. Substantiv care in
clude și în acest caz Cău
tarea. Neodihna, Statorni
cia, Entuziasmul nemicșorat 
de greutăți și, de ce nu, 
Răbdarea. O răbdare întin
să nu pe patru luni, ca la 
anticii argonauți, ci pe 
arcul a patruzeci de ani. O 
răbdare ce-și propunea în
trunirea pe genotipurile noi 
a celor mai valoroase însu
șiri de la Caraculul de 
import (buclai de mărime 
mijlocie, uniform extins, 
părul mătăsos cu lustru 
foarte bun) și ale Turcanei 
autohtone. rezistente la 
umiditate și parazitoze.
. Cu argumentele și creati
vitatea zootehniștilor. la 
Popăuți, între Valea Șigmei 
și Valea Moriștii, s-a scris

REGHIN : Sporește zestrea 
social-edilitară

în ultimii ani. Reghinul — „ora
șul viorilor”, cum i se mai spune 
— a cunoscut o puternică dezvol
tare economică și urbanistică. Aici, 
prin construirea a circa 1 100 apar
tamente, pe harta orașului au 
prins contur, tn zona industrială, 
noile cartiere „Unirea” și „Gării", 
precum și alte obiective social - 
edilitare. Ele se alătură marilor 
cartiere „Iernuțeni”, cu peste 2 000 
de apartamente, „Rodnei”, cu pes
te 1 000. .,Mihai Viteazul” — cu 500. 
„Făgăraș”, „Pomilor” și altele. De 
remarcat că in acest oraș — in 
care populația activă a ajuns lă 
24 000, față de numai 9 500 cit .nu
măra întreg orașul în anul 1948 — 
s-au construit în ultimii 23 de ani 
peste 7 000 de apartamente noi și 
1 500 de locuințe din fondurile 
populației. Totodată, aici, unde in 
ultimii '23 de ani numărul școlari
lor a crescut de <15 ori. iar cel al 
inginerilor și tehnicienilor . de 20 
ori, producția industrială a ora
șului depășește azi cu mult 3 mi
liarde lei, producția anului 1965 
fiind realizată in numai 6 săptă- 
mini. (Gheorghe Giurgiu).

BOTOȘANI : Aducțiune 
de apă potabilă

Colectivul întreprinderii jude
țene de gospodărie comunală 
și locativă Botoșani, unitate frun
tașă in întrecerea socialistă pe 
țară, raportează punerea in func
țiune a unui important obiectiv 
destinat îmbunătățirii alimentării 
cu apă a municipiului Botoșani și 
a zonei sale industriale. Este 
vorba de o aducțiune de apă de 
20 kilometri lungime, cu un debit 
de 700 litri pe secundă. Apa este 
adusă în stația de tratare nu prin 
pompare, ci prin transport gravi
tațional. elimimndu-se astfel con
sumul de energie electrică. Stația 
dispune de instalații automate, per- 

O CIRCULAȚIE RUTIERĂ MODERNĂ, CIVILIZATĂ 

Sănătatea omului de la volan

nătate poate suferi modificări in 
timp, sint obligați să se prezinte la 
controlul medical periodic — cei pro
fesioniști din 3 in 3 ani pină la 
virsta de 45 de ani și. apoi, anual, 
iar cei amatori — din 5 în 5 ani pînă 
la virsta de 45 de ani și, in conti
nuare. din 3 in 3 ani. Potrivit hare
murilor stabilite prin lege, acest con
trol medical vizează Întregul orga
nism. întrucit la actul conducerii 
unui autovehicul participă nu numai 
sistemul nervos, muscular si osteo- 
articular. ci și aparatul cardiovascu
lar, sistemul endocrin, aparatul di
gestiv și altele care, chiar dacă nu 
sint direct implicate în această acti
vitate. o pot influenta. în caz de 
boală, uneori cu consecințe dintre 
cele mai nedorite.

Redacția : Dintre afecțiunile de 
care au suferit cei de la volan im
plicați in accidente, ponderea o dețin 
bolile cardiovasculare. Care sint. și 
cum se explică acest lucru ?

Dr. Dinu Drăghici : Astăzi se re- 

mițînd comandă de la un tablou- 
dispecer. La intrarea in stația de 
tratare s-a construit o microhidro- 
centrală avînd o capacitate de 170 
kW. (Eugen Hrușcă).

PITEȘTI : Cluburi 
de vacanță

Este deosebit de bogată paleta 
de activități instructiv-educative și 
recreative de care beneficiază șco
larii piteșteni. O noutate în acest 
sens o constituie cluburile de va
canță cu profil tematic organizate 
anume pentru ei. Astfel, la liceul 
de matematică nr. I participă ele
vii îndrăgostiți de muzică, umor și 
drumeție, iar cei cu înclinații 
spre creații literare sint nelipsiți 
de Ia clubul „Tinere condeie”, 
deschis la liceul „Dinicu Go- 
lescu”. Pentru elevele interesate în 
diverse probleme gospodărești, și 
vestimentare a fost deschis, la Li
ceul economic. „Clubul tinerelor, 
fete”. De asemenea, Ia liceul nr: 6 
funcționează un club de arte 
plastice, iar la Liceul nr. 5 un 
club pe probleme de fizică. Fie
care dintre cluburi funcționează 
după programe judicios întocmite, 
ele fiind frecventate de un mare 
număr de elevi. (Gheorghe Cîrstea).

COMÂNEȘTI " Cantine 
muncitorești

La întreprinderea minieră Co- 
mănești a fost dată în folosință o 
nouă cantină pentru oamenii mun
cii. Construcția, realizată cu con
tribuția efectivă a muncitorilor și 
specialiștilor unității, a fost dotată 
cu aparatură modernă care asi
gură condiții optime de prepa
rare a hranei zilnice pentru circa 
3 000 de oameni. Asemenea cantine 
au fost construite în ultima vreme 
și pentru oamenii muncii de la 
întreprinderea de pielărie și în
călțăminte „Partizanul”, întreprin
derea de mașini-unelte, întreprin
derea de stat „Avicola” și în alte 
unități din județul Bacău. De ser

cunoaște în mod unanim că din 
grupul bolilor cardiovasculare, cel 
mai frecvent intîlnite sint hiperten
siunea arterială, ateroscleroza (in 
special localizarea cardiacă) si reu
matismul cardiac. Riscul accidentelor 
rutiere Ia bolnavii cardiovasculari 
este determinat de o serie de fac
tori. în primul rind — necunoașterea 
sau tratarea necorespunzătoare a bo
lii cardiovasculare de către un con
ducător auto sau altul, prin lipsa sau 
neglijarea controlului medical pre
ventiv, in urma căruia i se poate 
indica un tratament adecvat, după 
cum se poate și aprecia capacitatea 
sa de a conduce o mașină, respec- 
tînd anumite recomandări sau intre- 
rupînd o perioadă această activitate, 
care i-ar pune viața in pericol — și 
nu numai viața lui, în al doilea rind, 
conducătorii auto suferinzi de boli 

cardiovasculare au anumite tulburări 
de comportament — imprudență, ex
ces de viteză, ignorarea regulilor de 
circulație, irascibilitate. In al treilea 
rind. este bine să se rețină faptul că 
toleranța la alcool a bolnavilor car
diovasculari este foarte scăzută. 
Alcoolul alterează funcțiile cardio
vasculare. scade acuitatea vizuală, 
duce la estimarea eronată a distan
țelor. întîrzie reacția auditivă. înce
tinește viteza de execuție, creează o 
stare euforică si slăbește sensibil 
atenția, puterea de concentrare, în, al 
patrulea rind, la bolnavii cardio
vasculari. care conduc autovehicule, 
prescrierea și utilizarea medicamen
telor trebuie raționalizate si făcute 
numai Ia indicațiile precise și expre
se ale medicului curant. în al cinci
lea rînd. suferinzii cardiovasculari au 
o capacitate limitată de efort si con
centrare. Sub influenta oboselii, pa
cientul cardiovascular pierde ușor 
vigilenta-pilotării mașinii" și. de aici. 

de fapt o istorie. Văzută 
dinspre finalul triumfător, 
ea s-ar putea numi istoria 
creării unei noi rase. Cei 
dornici de sistematizare ar 
putea distinge trei etape, 
între 1948—1958 au apărut 
metișii F,. R| și R.. Litere
le și cifrele acestea n-ar 
spune nimic dacă n-am a- 
dăuga un detaliu lămuritor. 
De la metisul Ft (in care 
rasele colaborau frățește, in 
deplină egalitate genetică) 
la metisul R- (in care Ca
raculul. împrumută 87.5 la 
sută din caracteristici, iar 
Țurcaiia doar 12.5) se în
tinde drumul unei izbinzi 
confirmate prin cîteva e- 
xemplare. Etapa a doua, 
terminată prin 1974, a în
semnat consolidarea însuși
rilor noii rase. înmulțirea 
spectaculoasă a metișilor 
R’. în 1986. obiectivul in
venției era atins : există de 
atunci Caiacului de Boto
șani. rasă viguroasă, rezis
tentă, bine consolidată ge
netic. cu buclaj excepțio
nal, cu piele densă, elasti
că. în „muzeul oii”, o ti- 
nără cu acea frumusețe 
strălucitoare și cumva rece 
a manechinelor ne zîmbea 
din liniștea unei fotografii 
ce-o înfățișa Îmbrăcată in... 
lina de aur. Ars de soare, 
scund. îndesat. Marin Lu
cian îi zîmbea. la rindu-i, 
cu satisfacția celui care știe 
că n-a muncit o viață in 
zadar. Este. îmi mărturi
sește. superioritatea lui a- 
supra eroilor dintr-un 
serial_ de televiziune ceh. 
„Viață fără sfirșit”. despre 
care le vorbește cu însu
flețire fiului său de 33 de 
ani, medic, și fiicei de 22, 
zootehnistă și ea.. trăind 
aceeași dragoste pentru 
Caraculul de Botoșani. Via
tă fără sfirșit. Căutare și 
entuziasm fără sfirșit. Iz
bindă mereu perfectibilă. 
Adică sinonime pentru 
VIAȚA.

Ioan ADAM

viciile acestora beneficiază mai 
mult de jumătate din personalul 
muncitor din unitățile respective. 
Demn de menționat e faptul că o 
contribuție importantă la Îmbună
tățirea calității și diversificarea 
gamei de preparate culinare o 
aduc cele peste 40 de gospodării 
anexe, grădinile de legume și live
zile proprii ale întreprinderilor a- 
mintite. (Gheorghe Baltă).

HUNEDOARA : 82 000 
apartamente

Și în județul Hunedoara, în ulti
mii 23 de ani, perioadă ce cu legi
timă mindrie patriotică o numim 
„Epoca Nicolae Ceaușescu”, con
strucția de locuințe s-a dezvoltat 
puternic. La Deva, Petroșani, Hu
nedoara și in celelalte 9 orașe ale 
județului s-au ridicat aproape 
82 000 apartamente, moderne, con-, 
fortabile.. (Sabin Cerbul.

BRAȘOV : In sprijinul 
cercetătorilor 

și proiectanților
în cadrul întreprinderii de auto

camioane din Brașov a tost dată 
în folosință o nouă construcție 
destinată activității de cercetare și 
proiectare a autocamioanelor. Clă
direa este dotată cu laboratoare și 
ateliere echipate cu aparatură și 
standuri de probă perfecționate 
pentru testarea viitoarelor autove
hicule și componente ale acestora, 
printre care și un hidropuls, care 
înregistrează date identice cu cele 
obținute in timpul exploatării. în 
clădire mai funcționează un la
borator de cercetări prototipuri in 
vederea omologării. Pe lingă con
dițiile excelente de lucru pentru 
cercetători și proiectanți. respectiv 
încăperi spațioase și luminoase, 
un important avantaj pe care il 
oferă' noua construcție este acela 
că creează posibilitatea concentrării 
intregii activități de cercetare si 
proiectare intr-un singur loc. (Ni
colae Mocanul.

apariția somnolenței, a incapacității 
de a se putea adapta, in timp opor
tun. situațiilor imprevizibile. Princi
palele semne avertizoare care preced 
ațipirea la volan — din pricina căreia 
s-au mtimplat atitea si atitea acci
dente — se manifestă prin senzația 
oculară de „mîncărimi și furnicături”, 
căscat. mici halucinații vizuale și 
auditive. Dintre factorii care favori
zează oboseala conducătorilor auto 
cardiovasculari ț- oboseală muscu
lară. nervoasă șt vizuală -- trebuie 
reținuți cei care se referă la schim
bările bruște ale condițiilor atmosfe
rice, canicula, temperatura din inte
riorul mașinii, care nu trebuie să fie 
nici prea ridicată, nici prea scăzută, 
ca si emanația de oxid de carbon, 
adesea provocată de motorul defect 
sau nereglat corespunzător.

Redacția : De oboseală si ațipire la

• volan — din pricina cărora s-au în
registrat tn ultimul timp mai multe 
accidente — s-au făcut vinovați nu 
numai conducătorii auto suferinzi de 
boji cardiovasculare, ci și oameni 
care nu sufereau de nici o afecțiune. 
Cum se explică acest lucru ?

Dr. George Budileanu - Un condu
cător auto obosit manifestă foarte 
frecvente momente de neatenție, ex
plicabile prin reacția de autoproteja
re a sistemului nervos, după solici
tări îndelungate, care depășesc ca
pacitatea funcțională a celulelor ner
voase, astfel că o parte din acestea 
îsi diminuează sau chiar își Încetează 
temporar activitatea. Statistic, mo
mentele de neatenție, din cauza obo
selii. au Ioc mai frecvent în a doua 
parte a zilei, pe trasee monotone si 
pe distanțe mai mari. Oboseala pîn- 
dește din umbra oricărui exces. Nu 
e nevoie să „pierzi” o noapte ca să 
fii obosit. Este suficient să te culci

Cronica zilei
Delegația Grupului de prietenie 

Franța — România din Senatul fran
cez, condusă de Jacques Mossion, 
membru al Biroului grupului..care, 
la invitația Marii Adunări Naționale, 
a efectuat o vizită in țara noastră, 
s-a intîlnit simbătă cu reprezentanți 
ai presei române. In acest cadru, 
parlamentarii francezi și-au împăr
tășit impresii din timpul vizitei in 
țara noastră.

(Agerpres)

tv
11.30 Lumea copiilor • Telefilmoteea 

de ghiozdan (color). „Karino“. 
Episodul 11.

12.30 Viața satului (color).
13.00 Telex
13.05 Album duminical (color).
13.00 închiderea programului.
19.00 Telejurnal,
19.20 Cîntarea României (color). Oma

giul țării conducătorului iubit. 
Emisiune realizată în colaborare 
cu Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste și ou Comitetul de cul
tură și educație soc-ialistă al ju
dețului Gorj.

20.20 Film artistic : Un petic de cer. 
producție a Casei de filme 5. Sce
nariu] și regia : Francisc Mun
tean u.

21.50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.
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20,00 Telejurnal.
20.23 Priorități în economie,
20,45 Copiii — înaltă datorie față de vi

itorul națiunii. Documentar (color).
21.00 Tezaur folcloric (color).
21,35 Promoții muncitorești ale Epocii 

Nicolae Ceaușescu. Reportaj.

22,00 închiderea programului. (Agerpres)
31.50 Telejurnal.

Steaua București — turneul unei echipe 
cu multi jucători noi

Notații și ecouri
într-o Barcelonă preocupată vădit, 

încă de pe acum, pentru a-și primeni 
înfățișarea și dotările edilitare in 
vederea găzduirii Olimpiadei 1992, 
am asistat in aceste zile de început 
ale săptămînii la unul dintre cele 
mai puternice și viu disputate turnee 
internaționale de fotbal ale sezonu
lui: Trofeul „Joan Gamper” — aflat 
la a 23-a ediție. Au participat patru 
echipe de primă mărime : P.S.V. 
Eindhowen din Olanda (câștigătoare a 
„Cupei campionilor europeni” în 

..anul in curs). Penarol Montevideo 
(posesoare'Ti „Cupei Libertadores” a 
Aipericii' f Lajine). Steaua București 
(Superci^foifSoanîr' Europei in anul 
precedent) și cunoscuta echipă-gazdă 
— F.C. Balcelona. Evident, invitarea 
echipei noastre campioane la o ase
menea competiție de elită a fotba
lului constituie deopotrivă o recu
noaștere a valorii sale internaționale 
și o apreciere a cotei crescînde a 
fotbalului românesc.

Cu ce lot s-a prezentat Steaua la 
acest turneu de prestigiu ? Fără trei 
titulari — Bumbescu. Bălan și Pi- 
țurcă — rămași acasă, accidentați ; 
cu cinci jucători noi — tinerii Dan 
Petrescu. Hie Dumitrescu. Pena. Las- 
coni și Stan. Altfel spus, au fost pre- 
zenți numai patru sțeliști care juca
seră în acea noapte de neuitat de la 
Sevilla ’86, cind cucereau „Cupa 
campionilor europeni” — lovan. Be- 
lodedici. Lăcătuș și Balint — șase 
nume noi (cei cinci tineri, plus por
tarul Lung) schimbind structural 
formația chiar față de campionatul 
divizionar încheiat in luna iunie.

Evoluțiile jucătorilor noștri pe ce
lebrul teren al stadionului „Câmp 
Nou” (cel mai mare din Europa), 
declarațiile adversarilor și comenta
riile presei spaniole, chiar clasamen
tul final (locul doi in acea compa
nie selectă) au demonstrat că Steaua 

cu două ore mai tirziu ca de obicei și 
a doua zi să fii obosit. Oboseala este 
o stare fiziologică normală si nece
sară. care protejează organismul, iar 
una din formele sale de manifestare 
este creșterea dificultății de concen
trare a atenției, așa-numita. in lim
bai medical, hipoprosexie. Iar obo
seala de la volan este cu atit mai pri
mejdioasă in cazul celor care suferă 
de diferite afecțiuni, mai ales de boli 
cardiovasculare, diabet zaharat sau 
afecțiuni renale.

Redacția : între afecțiunile renale 
care pun in pericol siguranța circu
lației. statisticile accidentelor rutiere 
indică — așa cum am arătat și in
tr-unui din exemplele de la începu
tul acestei dezbateri — pe primul și 
neinvidiatul loc. . colica renală. Ce 
este, cum se manifestă și ce trebuie 
să facă omul de la volan care suferă 
de aceasta boală ?

Dr. Traian Caracas : Colica renală 
este extrem de dureroasă, cu sediul 

• într-una din regiunile lombare, care 
survine brusc, ca un trăsnet, și este 
produsă de migrarea unui calcul 
format in rinichi, in tendința de a fi 
eliminat pe cale naturală. Intensita
tea durerii obligă bolnavul să caute 
diferite poziții ale corpului. în spe
ranța unei alinări care intîrzie să 
vină. Colica renală poate apărea 
spontan, dar poate fi produsă de 
trepidațiile unui drum cu neregula- 
rități — in cazul conducătorului 
auto — cind se circulă cu viteză 
excesivă. în momentul declan
șării crizei de colică renală, 
care constituie una din cele 
mai puternice forme de durere cu
noscute în patologie, primul lucru pe 
care trebuie să-l facă omul de la 
volan este să tragă imediat mașina 
pe dreapta, pentru a nu pune in pe
ricol viata lui. a pasagerilor pe care-i 
transportă, a altor participant! la 
traficul rutier. Aceasta depinde. în 
primul rînd. de el însuși, de gradul 
lui de pregătire teoretică și practică 
— și. as zice eu. și morală — de 
viteza cu care circulă, de Însușirea 
si aplicarea normelor conduitei pre
ventive. de indeminarea și prezenta 
lui de spirit.

Petre POPA

Grijă sporită pentru ocrotirea sănătății
Baza tehnico-materială destinată 

sănătății a cunoscut o puternică 
dezvoltare și in județul Harghita. 
Au fost construite noi spitale si 
policlinici la Miercurea-Ciuc. Odor- 
heiu Secuiesc și Toplița. noi dis
pensare urbane, de întreprindere 
și comunale. S-a dezvoltat, tot
odată. rețeaua unităților de ocro

Tabere de artă plastică în aer liber
în pitoreasca așezare prahovea

na Valea Doftanei iși desfășoară 
activitatea Tabăra republicană de 
artă plastică, la care sini prezenți 
pictori, sculptori, graficieni și de
coratori din Baia Mare. Cluj-Na
poca, Craiova. Pitești. Ploiești, 
Satu Mare, Timișoara și munici
piul București. Programul celei 
de-a V!I-a ediții a taberei cuprin
de vizite de documentare la obiec
tive social-culturale din localități 
ale județului, precum și realizarea 
unor lucrări de artă plastică ce 
vor fi cuprinse in colecția centru
lui de cultură și creație „Cîntarea 
României” ,din comuna Valea Dof
tanei. (Ioan Marinescu).

★
La Cluj-Napoca a avut loc ver

O nouă lucrare destinată studenților
O dată cu începerea noului an uni

versitar. cadrele didactice și stu
denții facultăților de filologie vor 
beneficia de o lucrare inedită, deo
sebit de utilă studierii comparate a 
limbilor neolatine. Este vorba despre 
„Vocabularul reprezentativ al lim
bilor romanice”, elaborat de un co
lectiv de specialiști de la Institutul 
de lingvistică din București, care 
cuprinde circa 2 500 de cuvinte din 
fondul principal al celor mai im
portante limbi romanice — română, 
sardă, italiană, retoromană, fran

de la Barcelona
București, deși aflată în plină peri
oadă de reconstrucție a echipei, con
tinuă să fie o forță fotbalistică de 
nivel continental. Notațiile și im
presiile de martor ocular pot ilustra 
și ele o asemenea afinpație...

Marți seara, cu Eindhowen. stelișlii 
au jucat incintător. Priveam cum do
minau autoritar și dezinvolt pe ac
tualii campioni ai Europei, in frunte 
cu celebrii Ronald Koeman. Vanen- 
burg și Van Breukelen și parcă nu 
ne venea să credem că erau aceiași 
fotbaliști care cu numai 48 de ore 
înainte se chinuiseră. jucind prost, 
să învingă la limits', acasă, pe F.C.M. 
Brașov. în jurul jucătorilor cu expe
riență, tinerii zburdau și intrau in 
combinații de parcă erau in formația 
stelistă de cind se știu. Scorul final 
a fost numai 1—1 : au înscris Pena, 
in minutul 73 (după o „extraordina- 
ria jugada de contraataque” creată 
de o pasă a lui Hagi, dezvoltată de 
Lăcătuș) și Gilhaus in minutul 89 (la 
o eroare a lui Lung ieșit in 16 m la 
o minge pe care n-a mai ajuns”O); 
dar ai noștri mai puteau marca încă 
vreo trei-patru goluri dacă -mingea 
nu intilnea de două ori bara sau 
dacă fructificau măcar jumătate din 
situațiile foarte clare irosite incredi
bil, adesea numai cu portarul in față 
sau chiar pe linia porții. Și au ur
mat penaltiurile de departajare : pe 
rind, Rotariu, lovan, Hagi și Dumi
trescu au transformat cu precizie, 
ratarea lui Balint fiind anulată de 
o ratare a lui Kieft : apoi, in finalul 
finalului. Silviu Lung apără senza
țional, indreptindu-și greșeala din 
minutul 89. făcindu-i pe unii ziariști 
spanioli să scrie că „pentru un mo
ment am crezut că ne aflăm la Se
villa” și fixind scorul la 5—4 pentru 
Steaua. Reproducem, pentru a nu 
lungi vorba, numai citeva din apre
cierile presei spaniole asupra acestei 
victorii: „Penaltiurile au făcut drep
tate Stelei, care pierduse. avantajul in 
ultimul minut” (titlu in marele co
tidian „La Vanguardia”). „Atit Eind
howen. cit mai ales Steaua au ofe
rit un mare fotbal, fiecare in ma
niera sa” („El Deportivo") : „90 mii 
de iubitori ai fotbalului au venit la 
Camp Nou să-l vadă pe Koeman, 
steaua olandeză, și s-au delectat cu 
jocul Stelei române, în special al lui 
Hagi. Contraatacurile românilor au 
fost de nestăvilit și dacă nu ar t'i 
fost marea prestație a lui Van 
Breukelen,, - la goleada» (avalanșa de 
goluri) ar fi putut crea un „scan
dal”, (periodicul ilustrat „Sport").

Miercuri noaptea, in finala turneu
lui, stelișlii au reușit zeci de minute 
in șir același joc cu combinații 
rapide, spectaculoase. în fața barce- 
lonezilor pregătiți de la o vreme, cu 
profesionalismul și inteligenta recu
noscute, de antrenorul olandez 
Cruyff. Au și înscris iute (in minu
tul 19, Hagi a transformat un penal
ii acordat la un fault asupra lui 
Pena), după ce Lung apărase un 
„11 m” executat de Eusebio. Dar 
„focul”” stelist a început să se stingă 
treptat după pauză (cauze : căderea 
fizică, presiunea sufocantă a gazde
lor) și. inevitabilul s-a produs : in 
minutele 58. 69 și 85, Beguiristain, 
Roberto și Amor au fixat scorul la
3—1.

Așadar, ordinea finală tn acest 
turneu aprig disputat (două din pa
tru partide s-au decis la penaltiuri) 
a fost; F.C. Barcelona, Steaua, Pe
narol. Eindhowen. Campionii noștri 
s-au întors cu o experiență îmbo
gățită ! Rămine ca evoluțiile ulte
rioare (in campionat și in „Cupa 
campionilor”) să o valorifice, confir- 
mind aceste considerente optimiste.

G. MITROI

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 28 august, ora 
20 — 31 august, ora 20. Tn țară : Vre
mea va fi predominant frumoasă și în 
încălzire treptata. Cerul va fi variabil 
mai mult senin noaptea și dimineața, 
exceptînd zonele nordice $i nord-estice, 
unde la începutul intervalului va ti 
temporar noros și vor cădea’ ploi sub 

tire a mamei și copilului, cuprin- 
zind secții de pediatrie, creșe. lea
găne și case de copii școlari. Asis
tența medicală a gravidelor și asis
tența la naștere sint asigurate de 
22 medici obstetricieni și 200 cațlre 
cu pregătire medie, iar secțlile'de 
pediatrie și nou-născuți dispun de 
555 paturi in moderne unități spi
talicești. (Nicolae Sandru).

nisajul expoziției lucrărilor de artă 
monumentală realizate de sculptori 
tineri participant! la tabăra națio
nală organizată de Comitetul Cen
tral al U.T.C . in colaborare cu 
Uniunea, artiștilor plastici. Sculptu
rile realizate in piatră d ■ Viș- 
tea — o bine cunoscută carieră din 
județ, de unde se exploatează pia
tră specială pentru lucrări monu
mentale și ornamentale — au fost 
amplasate in spațiul din zona ca
sei tineretului. Autorii acestor 
sculpturi sint plasticieni din Bucu
rești, Bistrița. Cluj-Napoca, Galați. 
Oradea. Timișoara și Zalău, care 
au Îmbogățit, prin creațiile lor. zes
trea de artă mo'numentală a mu
nicipiului de pe Someș. (Marin 
Oprea).

ceză, occitană, catalană, spaniolă și 
portugheză —, selecționate In func
ție de bogăția semantică, puterea 
de derivare și folosirea cuvîntului.

Structurat in două părți, volumul 
cuprinde atit vocabularele repre
zentative pentru fiecare limbă in 
parte, cit și comentariul referitor la 
elementele latinești comune tuturor 
acestora, la asemănările și deosebi
rile dintre cuvintele limbilor roma
nice, la evoluția lor in timp.

CICLISM : Formațiile noastre 
reprezentative pentru „Turul 

României''
La „Turul României", care debu

tează astăzi cu etapa București .— 
Pitești — Curtea, de Argeș (140 km), 
pe lingă echipe din Italia, Bulgaria 
și Turcia, vor participa formațiile 
reprezentative A și B ale țării noas
tre. o selecționată bucureșteană de 
tineret, trei selecționate sindicale 
(A. B și de tineret), selecționata a- 
sociațiilor „Voința” și o echipă com
binată Steaua—Dinamo.

Din formația națională A. în rîn- 
durile căreia va concura din nou ve
teranul Mircea Romașcanu. au mai 
fost selecționați C. Nicolae. C. Pa- 
raschiv. V. Conslantinescu. V. Mi- 
trache și L. Covaci, (antrenor N. Voi- 
cu). Din formația secundă fac parte 
cicliștii : t. Neăgoe. O. Celea. V. Bu- 
duroi. D. Cătaiiă. 1. Alexandru șl 
M. Oros. ... j

FOTBAL : • Meciurile etapei 
a Il-a din campionatul divi
ziei A • Începe întrecerea 
echipelor din eșalonul secund

Meciurile etapei a Il-a dip cam
pionatul diviziei A vor avea loc as
tăzi, de la ora 18. Echipa Steaua va 
juca la Moreni. in compania forma
ției locale Flacăra. La București : 
Dinamo — Victoria și Sportul stu
dențesc — Rapid. în celelalte parti
de : A.S.A. — Oțelul. F.C. Olt — 
F.C. Bihor. Corvinul — S.C. Bacău, 
Universitatea Craiova — F.C, Inter, 
Universitatea Cluj-Napoca — F.C. 
Argeș și F.C.M. Brașov — F.C. Farul.

Azi. va incepe întrecerea in cele 
trei serii ale diviziei B. cu meciuri 
interesante in fiecare din aceste 
serii.

Partidele vor avea loc de la ora 11.

ATLETISM : Succes romanesc 
în „Marele Premiu"

Ediția din acest an a „Marelui 
Premiu” al Federației internaționale 
de atletism s-a încheiat cu o splen
didă victorie a sportivei românce 
Paula Ivan (Olimpia București), si
tuată pe primul loc in clasamentul 
general, cu punctajul maxim : 63
puncte. Pe locurile următoare s-au 
clasat Grace Jackson (Jamaica). Ana 
Quirot (Cuba), Liz McColgan (Marea 
Britanie). Claudia Zaczkiewicz (R.F. 
Germania) etc. Paula Ivan a ocupat, 
de asemenea, primul loc la 1 500 m.

Ultima competiție a „Marelui Pre
miu — I.A.A.F.” s-a desfășurat in 
Berlinul Occidental, proba de 1 300 
m incheindu-se cu succesul Paulei 
Ivan — 4’00”24/100. urmată de Miti
ca Junghiatu Constantin ' (România)
— 4’04”97 100. Elly Van Hulst (Olan
da) — 4'06”52/100.

La masculin, primul loc in clasa
mentul general a fost obținut de 
semifondistul marocan Said Aouita
— 63 puncte, urmat de Mike Conley 
(S.U.A.) — 61 puncte. Danny Harris 
(S.U.A.) — 58 puncte și Javier So
tomayor (Cupa) — 57 puncte.

NATAȚIEs Astăzi, în Capitală, 
încep campionatele naționale 

de seniori
Azi. la bazinul „23 August*  din 

Capitala, de la ora 17,30, incep cam
pionatele naționale din frumosul 
sport al natației. Diferitele probe 
feminine și masculine voi- avea Ioc 
pină miercurea viitoare. La Întrece
rile de astăzi, un interes deosebit il 
are proba de 100 m liber feminin, 
pentru că va prilejui conturarea șta
fetei reprezentative a României in 

vederea concursurilor internaționale 
din toamnă. La această probă, vor 
participa unele dintre cele mai bune 
înotătoare românce — Tamara Costa
che, Livia Copariu, Luminița Dobres- 
cu. Stela Pura și Aneta Pătrășcoiu, 
De asemeni, azi se va desfășura si 
proba de 200 m mixt la care va con
cura și inotătoarea Noemi Lung.

formă de aversă însoțite de descărcări 
electrice. Tn restul teritoriului ploi izo
late. Vintul va sufla slab pură la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 8 și 16 grade, mai scăzute 
în depresiuni la începutul intervalului, 
iar cele maxime intre 20 și 30 de grade. 
Dimineața se va produce ceață pe 
alocuri in centrul țării și la munte. Iji 
București : Vremea va li frumoasă și 
se va încălzi treptat. Cerul va fi va
riabil mai mult senin noaptea. Vintul 
va sufla slab pînă'la moderat. Tempe
raturile minime se vor situa intre 12 sl 
16 grade, iar maximele intre 26 și 30 
de grade.
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Politica dinamică si constructivă promovată de Romania, 
de președintele Nicnlae Ceausescu - in consens 

cu interesele de pace si progres ale întregii omeniri
RELATĂRI Șl COMENTARII ALE PRESEI INTERNATIONALE

Activitatea dinamică a României socialiste, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru edificarea unei lumi mai bune și mai 
drepte, în condiții de pace și dezvoltare liberă, independentă a po
poarelor continuă să fie amplu reflectată de ziare și reviste din di
ferite țări ale lumii. Mijloacele de informare în masă subliniază 
faptul că, pornind pe calea deschisă de actul revoluționar din 
August 1944, țara noastră pune pe primul plan al politicii sale ex
terne apărarea păcii, oprirea cursei înarmărilor și trecerea la mă
suri concrete de dezarmare. România însăși constituind un exemplu 
în acest sens.

Este, totodată, pus în evidență amplul proces de transformare 
revoluționară a societății românești, subliniindu-se că momentul cel 
mai important în evoluția țării îl reprezintă cel de-al IX-lea Congres 
ol Partidului Comunist Român, care a marcat începutul unei epoci 
de mari împliniri, de dezvoltare impetuoasă o țării.

România, președintele său, 
Nicolae Ceaușescu, care se pronunță 
ferm pentru eliminarea focarelor 
de tensiune și pentru îndepărtarea 
pericolului nuclear ce amenință 
planeta, se află în primele rînduri 
ale luptei pentru salvarea omenirii 
de la o catastrofă nucleară; în acest 
sens, președintele Nicolae Ceaușescu 
a făcut numeroase apeluri la șefii 
de stat și de guvern, la toate for
țele iubitoare de pace din lume să 
se unească în lupta pentru victoria, 
rațiunii, a venit cu noi idei și a 
făcut numeroase propuneri, scrie, 
sub titlul „Crește prestigiul politic 
al României". cotidianul turc 
„MILLI GAZETE".

Prin propunerile sale de soluțio
nare pe cale pașnică a probleme
lor cu care se confruntă omenirea 
in prezent, România a captat in
teresul multor țări și și-a sporit 
prestigiul politic, se evidențiază 
în articol, arătîndu-se, în conti
nuare : pe plan extern. România își 
dezvoltă relațiile cu țările socialis
te, cu statele nealiniate și in curs 
de dezvoltare și cu țările capitalis
te dezvoltate.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu, care se află Ia condu
cerea statului de 23 de ani. a de
venit un adevărat simbol al Româ
niei, subliniază ziarul.

După ce se evidențiază că Româ
nia militează activ pentru înfăp
tuirea unui program unitar de 
dezarmare, in centrul acestui pro
gram aflîndu-se propunerile privind 
eliminarea totală a armelor nuclea
re, reducerea armamentelor con
venționale. a efectivelor și a cheltu
ielilor militare, în articol se amin
tește că prin referendumul din no
iembrie 1986, poporul român a tre
cut, in mod unilateral, la reducerea 
cu 5 la sută a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare. mă
sură ce reprezintă un îndemn pen
tru celelalte țări în această direcție.

România se pronunță activ pen
tru eliminarea treptată, pînă la 
sfirșitul acestui secol, a tuturor ar
melor nucleare, și, de asemenea, a 
sprijinit activ ideea abordării ne
condiționate a tuturor problemelor 
privind înfăptuirea dezarmării nu
cleare și generale — scrie „Milli 
Gazete".

Ca , tară europeană, se arată, 
România s-a pronunțat pentru re
tragerea armelor nucleare din Eu
ropa și — ca un prim pas pe linia 
eliberării lumii de acest coșmar 
— pentru retragerea rachetelor cu 
rază medie de acțiune de pe con
tinentul european. De asemenea, 
sînt de actualitate propunerile ro
mânești privind realizarea în Bal
cani a unei zone a păcii și colabo
rării. liberă de arme chimice și nu
cleare.

Se relevă, totodată, că România 
militează activ pentru încetarea tu
turor conflictelor militare, pentru 
soluționarea pașnică, pe calea tra
tativelor, a problemelor divergente 
dintre state, propunînd, astfel, în 
cadrul sesiunilor O.N.U., sporirea 
rolului Națiunilor Unite în soluțio
narea problemelor existente între 
state. Propunerile României privind 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, soluționarea 
problemei datoriilor externe ale ță
rilor in curs de dezvoltare, accesul 
liber al tuturor statelor la cuceri
rile științei și tehnicii și elimina
rea tuturor barierelor din comerțul 
internațional s-au bucurat de un 
larg răsunet mondial. Toate acestea 
au dus la creșterea prestigiului po
litic al României pe plan interna
țional — subliniază, în încheiere, 
ziarul.

Meritul președintelui 
Nicolae Ceaușescu este de a fi 
elaborat un program conceptual și 
practic, realist și convingător de 
pace și de a folosi cu energie și 
perseverentă toate posibilitățile 
pentru promovarea acestui pro
gram. Concepția conducătorului 
României referitoare la pace se ra
portează direct la realitățile com
plexe și contradictorii ale vieții po

litice internaționale, ale epocii nu
cleare, scrie revista „NOUVEAU 
MAGAZINE", din Liban, în artico
lul intitulat „Dreptul la pace, drep
tul la viață".

Astăzi — cind problema funda
mentală a omenirii o constituie 
oprirea cursei înarmărilor, elimi
narea războiului din viata uma
nității, pentru a asigura dreptul 
suprem al popoarelor la viață și 
dezvoltare liberă, independentă — 
garantarea și consolidarea păcii 
fac obiectul acțiunilor întreprinse 
de România pe plan international 
— se arată în articol. ,

România se bucură de un pres
tigiu deosebit. Este o realitate con

• Remarcabile realizări în dezvoltarea mul
tilaterală a țării • în primele rînduri ale 
luptei pentru salvarea omenirii de o catas
trofă nucleară • Independența - o constan
tă a politicii externe românești • Un con
cept închegat și unitar privind lichidarea sub
dezvoltării și făurirea unei noi ordini econo

mice internaționale

firmată de declarațiile personalită
ților politice, de ziariști și presa 
internațională.

Ecoul politicii externe a Româ
niei — se relevă — se explică prin 
adoptarea de poziții active, con
structive, conform aspirațiilor ome
nirii.

Reafirmat de la înalta tribună a 
celui de-al XIII-lea Congres al parti
dului, argumentat în vasta operă ă 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
dreptul la pace este, in viziunea 
României, un drept primordial al 
oamenilor, al popoarelor, o veri
tabilă condiție a raporturilor de co
laborare și înțelegere între națiuni, 
o cerință presantă a depășirii ten
siunii internaționale, a edificării 
noilor raporturi între state, subli
niază publicația libaneză.

Existenta armamentelor nuclea
re, a altor arme de distru
gere în masă — arată președintele 
Nicolae Ceaușescu — determină ne
cesitatea unei noi abordări a pro
blemelor războiului și păcii, dat 
fiind faptul că un nou război mon
dial — în care inevitabil s-ar 
folosi armele nucleare — este 
de neconceput, pentru că ar în
semna distrugerea întregii omeniri, 
chiar a condițiilor de viată pe 
Pămînt.

Acest nou mod de a gîndi — sub
liniază șeful statului român — tre
buie să aibă în vedere faptul că 
armele nucleare nu ar putea asi
gura pacea, ci, dimpotrivă, repre
zintă cea mai mare amenințare ce 
planează asupra civilizației umane. 
Iată de ce lichidarea definitivă a 
acestor arme pe Pămînt este 
principala prioritate care trebuie să 
mobilizeze eforturile tuturor forțe
lor ce se pronunță pentru o politică 
de pace, de dezarmare.

în fața amenințării nucleare, este 
mai necesar ca oricînd să se dove
dească o înaltă responsabilitate 
pentru destinele oamenilor, să se 
acționeze — și acest lucru trebuie 
să îl facă toate statele, mai ales 
cele care dețin arme nucleare — 
pentru a pune capăt aberantei curse 
a înarmărilor, să se lichideze ar
mamentele nucleare, atît pe Pă- 
mint, cit și in spațiu.

Ziarul pakistanez „MORNING 
NEWS" a consacrat un articol ac
țiunilor consecvente ale României 
vizînd lichidarea subdezvoltării, ca 
prim și important pas pe calea in
staurării unei noi ordini economice 
internaționale.

Ceea ce face ca România să a- 
corde o atenție deosebită proble
mei lichidării subdezvoltării și in
staurării unei noi ordini economice 
internaționale, relevă ziarul, este 
dimensiunea majoră a acestui dezi
derat, dată nu numai de faptul că 

in țările „lumii a treia" trăiesc, 
sub povara unei uriașe datorii ex
terne. trei pătrimi din populația 
lumii, ci și de realitatea de necon
testat . că solutionarea problemei 
subdezvoltării privește toate sta
tele, că accentuarea tot mai puter
nică a actualelor asimetrii econo
mice dintre state — „dezvoltarea 
subdezvoltării" — agravează situa
ția țărilor în curs de dezvoltare, se 
repercutează negativ asupra evo
luției economice si poljtice mon
diale.

Conturînd o structură închegată 
și unitară, se subliniază in articol, 
conceptul românesc asupra lichidă
rii subdezvoltării argumentează atît 
necesitatea, cît și posibilitatea în
făptuirii acestui deziderat arzător, 
al popoarelor, avansînd propuneri 
privind căile și mijloacele practice 
pentru traducerea lui în viată.

Președintele României, 
Nicolae Ceaușescu. — subliniază 
„Morning News" — pune în evi
dență cerința imperioasă, pentru a- 
sigurarea progresului întregii ome
niri, a eradicării subdezvoltării, in
clusiv a soluționării problemei da
toriei externe, necesitatea instaură
rii unei noi ordini economice mon
diale. Această problemă trebuie 
să-și găsească soluționarea — apre
ciază șeful statului român — pe 
baza unei politici noi, care să sus

țină efectiv cauza dezvoltării eco- 
nomico-sociale independente a po
poarelor, accesul neîngrădit al țări
lor în curs de dezvoltare la cuce
ririle științei și tehnicii, înlocuirea 
vechilor raporturi de inechitate 
dintre state cu relații noi, bazate 
pe egalitate și ajutor reciproci

Ziarul pakistanez evidențiază 
apoi numeroasele propuneri ale 
României vizînd eliminarea sub
dezvoltării. între acestea aflîndu-se 
organizarea. în cadrul O.N.U.. a 
unei conferințe internaționale la 
care să participe toate țările in 
curs de dezvoltare și țările dezvol
tate, cu drepturi egale, in scopul 
realizării unor soluții reciproc ac
ceptabile, precum și organizarea 
unei conferințe financiare interna
ționale care să dezbată îndeosebi 
problema datoriilor externe ale ță
rilor în curs de dezvoltare, iar ca 
măsură imediată să se treacă la 
reducerea substanțială a dobînzilor 
bancare.

România, care de 23 de ani, de 
cind in fruntea sa se află președin
tele..Nicolae Ceaușescu, promovează 
o politică externă activă și dina
mică. întreține relații diplomatice 
și economice cu 135 de state 
de pe toate meridianele globu
lui ; profunde semnificații are fap
tul că în concepția românească de 
politică externă pe prim plan sînt 
situate principii de etică interna
țională ce au devenit azi valori uni
versale. se subliniază în articolul 
„Independența — o constantă a po
liticii externe a României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu", pu
blicat în ziarul egiptean „AL 
GOUMHOURIA ",

Este cunoscută contribuția Româ
niei, a președintelui ei. la afirma
rea, in lumea contemporană. în re
lațiile dintre state a unei noi con
duite, întemeiate pe egalitate în 
drepturi, pe neamestecul în trebu
rile interne, pe nerecurgerea la 
forță sau la amenințarea cu forța, 
continuă ziarul. Izvorul acestei 
concepții sănătoase și realiste îl 
constituie tumultuoasa istorie mi
lenară a poporului român. Pe ba
ricadele luptei antifasciste și anti
războinice. pentru apărarea inde
pendentei și suveranității României 
— scrie „Al Goumhouria" — s-au 
afirmat alesele calități de organi
zator și conducător politic ale lui 
Nicolae Ceaușescu — erou al isto
riei patriei sale.

Incepînd din 1965, in „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". asigurarea 
unei independente depline a deve
nit obiectivul fundamental al po
porului român, și România oferă 
lumii întregi, un bun exemplu de 
fermitate în apărarea independen

tei sale, reliefează ziarul egiptean. 
Faptul că această tară a trecut în 
mod unilateral la reducerea cu 5 la 
sută a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare, referendumul 
organizat cu acest prilej, prin care 
întreaga națiune a spus un „DA" 
hotărit măsurii produse de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. în nu
mele rațiunii, arată că problemele 
interne ale României sînt soluțio
nate în România. De fapt, întreaga 
politică internă și externă din a- 
ceastă țară, toate hotărîrile cu pri
vire la dezvoltarea economico-so- 
cială, la viața socială, politică și 
spirituală a tării constituie numai 
si numai prerogative ale națiunii 
române, ale centrului său vital — 
Partidul Comunist Român, ale pre
ședintelui Republicii, șe subliniază 
în articol, care relevă : Președin
tele Nicolae Ceaușescu este pro
motor al unei politici noi. al unui 
climat care să ducă la afirmarea li
beră a independenței și suveranită
ții fiecărei țări. Sînt numeroase 
inițiativele sale în această direttie. 
Președintele Nicolae Ceaușescu s-a 
afirmat ca erou al istoriei patriei 
sale in lupta pentru apărarea inde
pendentei României. De 23 de ani, 
de cind i-au fost încredințate des
tinele poporului român, a promovat 
o politică prin care tara . și-a do- 
bîndit independenta deplină — o 
dovadă a răspunderii fată de soarta 
țării sale, a poporului său. Iar 
responsabilitatea față de soarta o- 
menirii îl indeamnă la o acțiune 
neîncetată pentru afirmarea puter
nică a principiului independentei 
în viața internațională, scrie în în
cheiere ziarul egiptean.

Referindu-se la sărbătoarea na
țională a poporului nostru, la bilan
țul marilor realizări în edificarea 
noii societăți socialiste, presa de 
peste hotare se referă Ia construi
rea unei industrii naționale puter
nice, moderne, a unei ^agriculturi 
avansate, evidențiind, totodată, pro
gresele realizate in toate celelalte 
domenii ale vieții științifice, cultu
rale, social-politice.

„România : 44 de ani de dezvol
tare" este titlul unui articol pu
blicat in ziarul „THE ISLAND", 
din Sri Lanka. în care se arată : 
Tn perioada de după victoria de 
acum 44 de ani și. în special, in ul
timii 23 de ani. România a cunos
cut profunde transformări și în- , 
noiri in întreaga societate. Partidul 
Comunist Român, aplicînd în mod 
creator legile generale și principi
ile, socialismului științific la condi
țiile concrete, specifice României, 
a elaborat politica edificării unui 
nou sistem social, a desfășurat o 

activitate organizatorică.
și politico-educativă. 
o industrie națională

vastă 
ideologică 
construind - ____
puternică, modernă și o agricultură 
cooperativizată și asigurînd pe a- 
ceste baze un progres riguros al 
științei, educației și culturii.

După cel de-al IX-lea Congres 
el Partidului Comunist Român, la 
inițiativa și șub conducerea secre
tarului 
Nicolae , ...
României, a fost aplicat un sistem 
larg de măsuri pentru îmbunătăți
rea organizării și conducerii so
cietății, pentru participarea activă 
a maselor la luarea de decizii pri
vind dezvoltarea României.

Cea de-a 44-a aniversare a victo
riei revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și anti- 
imperialistă a găsit poporul ro
mân angajat plenar . cu toate for
țele și capacitatea creatoare in rea
lizarea importantelor obiective sta
bilite de cel de-al XIII-lea Con
gres și de Conferința Națională 
ale Partidului Comunist Român.

Așa cum a subliniat președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, — 
scrie ziarul „CORREIO BRAZI- 
LIENSE" — victoria revoluției 
de eliberare socială și națională ă 
pus pentru totdeauna capăt dicta
turii militaro-fasciste și domina
ției imperialiste, deschizînd calea 
marilor transformări revoluționare 
în România, trecerii puterii po
litice în mîinile clasei muncitoare 
în alianță cu țărănimea, intelec
tualitatea și cu celelalte forțe pro
gresiste.

„Correio Braziliense" subliniază 
apoi că în răstimpul celor peste pa
tru decenii care s-au scurs și, îndeo
sebi, din anul 1965, ,de cind 
ședințele Nicolae Ceaușescu 
duce destinele României 
liste, ale poporului român, au fost 
obținute realizări remarcabile. 
Semnificativ în acest sens este 
faptul că producția industrială a 
crescut de 120 de ori în compa
rație cu cea obținută, in anul 1945, 
iar mai mult de 80 la sută din vo
lumul acestei producții a fost rea
lizat în perioada de după 1965.

(Agerpres)

general al partidului, 
Ceaușescu. președintele

pre- 
con- 

socia-

Brazzaville , încheierea convorbirilor cvadripartite 
consacrate situației din sudul AfriciiI

BRAZZAVILLE 27 (Agerpres). — 
La Brazzaville s-a încheiat o nouă 
rundă de negocieri cvadripartite in
tre delegațiile Angolei. Cubei și Re
publicii Sud-Africane si cu partici
parea S.U.A. — consacrată situației 
din sudul Africii. Au fost examinate 
probleme referitoare la soluționarea 
pe cale pașnică a conflictului din 
Africa australă și un calendar al re
tragerii forțelor cubaneze din Ango

„Lupta Namibiei pentru independență 

a intrat într-o etapă crucială"
Declarațiile președintelui S.W.A.P.O., Sam Nujoma

LUANDA 27 (Agerpres). — Lupta 
Namibiei pentru independență a in
trat într-o etapă crucială, a decla
rat președintele Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), Sam Nujoma. In ca
drul unei ceremonii marcînd Ziua 
Namibiei, el a salutat acordurile de 
la Geneva relative la aplicarea rezo
luției 435 a Consiliului de Securitate 
privind accesul Namibiei la indepen
dentă. Sam Nujoma a relevat că în 
timpul negocierilor cvadripartite 
consacrate soluționării pe cale pașni
ca a conflictelor din Africa australă, 
S.W.A.P.O. nu a fost prezentă, dar a 
fost continuu consultată. Hotărind 
încetarea operațiunilor militare îm
potriva R.S.A. de la 1 septembrie.

Tratativele sovieto-americane privind armamentele 
nucleare și cosmice

GENEVA 27 (Agerpres). — în ca
drul tratativelor sovieto-americane 
privind armamentele nucleare si cos
mice de la Geneva au continuat con
sultările in ambele grupe — pentru 
armamentele strategice ofensive și 
pentru armamentele cosmice —

Mijloacele eliberate prin dezarmare 
să fie folosite pentru dezvoltare

LOME 27 (Agerpres). — In capi
tala statului Togo se desfășoară o 
reuniune consacrată păcii și dezar
mării. Participanții la lucrări s-au 
pronunțat pentru măsuri, efective de

VARȘOVIA: Conferința regională F.A.O. 
pentru Europa

VARȘOVIA 27 (Agerpres). — în 
perioada 23—26 august 1988, la Cra
covia s-au desfășurat lucrările celei 
de-a XVI-a Conferințe regionale 
F.A.O. pentru Europa, la care au 
participat miniștrii agriculturii și 
împuterniciți ai acestora, din 27 țări 
europene membre ale organizației.

Conferința a analizat activitatea 
F.A.O. în Europa pe perioada 1986— 
1988, precum și problemele legate de 
protecția mediului înconjurător. Tot
odată, a fost reliefată necesitatea in

„SITUAȚIA ECONOMICĂ A AFRICII 
ESTE ÎNGRIJORĂTOARE"

LUSAKA 27 (Agerpres). — Mous
sa Traore, președintele Republi
cii Mali, președinte in exercițiu 
al Organizației Unității Africane, a 
chemat la eforturi concertate în di
recția reducerii imensei datorii ex
terne a continentului. El a subliniat 
că situația economică a Africii este 
îngrijorătoare, fapt care reclamă a- 
doptarea rapidă a unor măsuri de 
natură să ducă la o redresare.

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 
— O analiză efectuată de Comisia 
Economică a O.N.U. pentru Africa,

ORIENTUL MIJLOCIU
JAKARTA 27 (Agerpres). — Indo

nezia se pronunță pentru convocarea 
cît mai grabnică a unei conferințe 
internaționale în problema Orientu
lui Mijlociu, cu participarea Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei 
în calitate de unic reprezentant le
gitim al poporului palestinian și 
participant cu drepturi egale la o 
astfel de conferință, a declarat, la 
Jakarta, ministrul indonezian de ex
terne. Aii Alatas. El a subliniat, de 
asemenea, necesitatea retragerii com
plete a trupelor israeliene din toate 
teritoriile arabe ocupate și restabi
lirii drepturilor inalienabile ale po
porului palestinian, inclusiv a drep
tului la autodeterminare și la crearea 
unui stat propriu;

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 
— Președintele în exercițiu al Con
siliului de Securitate, ambasadorul 
R.P. Chineze. Li Luye. a dat citire 
unei declarații — în numele mem

la — informează agențiile Prensa 
Latina. A.D.N. și T.A.S.S. Comunica
tul dat publicității la încheierea in- 
tîlnirii apreciază negocierile de la 
Brazzaville drept serioase, detaliate 
și constructive. Se precizează că de
legațiile participante au convenit să 
se reunească, in cadrul unei noi run
de de negocieri, peste o săptămină, 
tot la Brazzaville. Rundele anterioa
re s-au desfășurat la Londra. Cairo, 
New York și Ggpeva.

S.W.A.P.O. și-a adus contribuția sa 
la procesul de reglementare a con
flictelor din sudul continentului, a 
spus Sam Nujoma.

LUSAKA 27 (Agerpres). — Pre
ședintele Zambiei, Kennețh Kaunda, 
a cerut Republicii Sud-Africane să 
elimine starea de tensiune din sudul 
continentului în contextul actualei 
situații politice favorabile din zonă. 
Țările „din prima linie" — contrar a 
ceea ce urmăresc Pretoria și susți
nătorii săi să facă lumea să creadă 
— doresc mal mult decit orice în
cetarea prin mijloace pașnice a si
tuației de încordare din sudul con
tinentului — a spus Kaunda.

transmite agenția T.A.S.S. Au fost 
analizate propunerile sovietice avan
sate anterior, ca și noile formulări 
propuse de partea americană. La 
tratative — precizează T.A.S.S. — nu 
s-au înregistrat însă noi progrese.

dezarmare, pentru canalizarea mij
loacelor astfel eliberate tn direcția 
dezvoltării — obiectiv principal al 
țărilor din Africa.

tensificării acțiunilor de cooperare 
cu toate țările in curs de dezvoltare, 
pentru depășirea stării de subdez
voltare și malnutriție din aceste țări.

Reprezentantul României a subli
niat. necesitatea lichidării subdezvol
tării, a ffistâurS’ii unei noi ordini 
economice și politice mondiale, stabi
lirii de relații echitabile între state 
și a unor preturi echitabile în co
merțul internațional între materiile 
prime și produsele industrializate.

asupra datelor statistice ale comer
țului interafrican, relevă că rapor
turile de schimb ale țărilor africane 
s-au înrăutățit in ultimii ani. fapt 
care a afectat dezvoltarea socio-eco- 
nomică a continentului și a pertur
bat comerțul pe plan mondial. între 
1970 și 1986. ponderea țărilor africa
ne în comerțul mondial a continuat 
să fie minoră și s-a redus de la 3,7 
la sută la 2,6 la sută. Africa depin
de. în continuare. în mare măsură 
de țările dezvoltate, care își mențin 
dominația pe piețele africane — sub
liniază dpcumentul amintit.

brilor acestui organism al Q.N.U., 
care a examinat situația în teritoriile 
palestiniene ocupate de Israel —. în 
care se estimează că situația grea 
din. teritoriile respective este rezul
tatul represiunilor israeliene și se 
cere încetarea lor. „Membrii Consi
liului de Securitate consideră că si
tuația actuală din teritoriile ocupate 
are consecințe serioase asupra efor
turilor vizînd realizarea unei păci 
cuprinzătoare. juste și trainice în 
Orientul Mijlociu" — se arată in 
declarație.

SANAA 27 (Agerpres). — Pre
ședintele R.A. Yemen, Aii Abdullah 
Saleh, a conferit sîmbătă cu pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, aflat Ia Sa
naa. Au fost trecute în revistă si
tuația internațională și. pe plan arab, 
problema palestiniană și relațiile 
dintre R.A. Yemen și O.E.P.

Continuă eforturile 

în vederea instaurării 
păcii in America Centrală

SAN JOSE 27 (Agerpres). — într-<j: 
declarație făcută la San. Jose, mi
nistrul costarican al relațiilor exter-: 
ne. Rodrigo Madrigal Nieto.1 a afir- 
mat că țara sa întreprinde demer
suri pentru realizarea unei noi reu
niuni a omologilor săi centroameri- 
cani în vederea reactivării procesu
lui de pace în regiune — transmite 
agenția Prensa Latina. El a arătat 
că atît Guatemala, cit și Costa Rică 
abordează toate căile posibile în ve
derea reluării întîlnirilor in zonă la 
un nivel cît mai inalt.

BONN 27 (Agerpres). — Președin
tele Internaționalei Socialiste. Willy 
Brandt, a declarat că Europa occi
dentală trebuie să contribuie 1*  
impulsionarea acțiunilor menite să 
ducă la instaurarea păcii în America 
Centrală — informează agenția 
Prensa Latina. El a cerut, totodată. 
Administrației S.U;A. să pună capăt 
oricărei forme de amestec în pro
blemele interne ale țărilor din a- 
ceastă regiune. Instaurarea unui cli
mat. real de .pace în America Cen
trală și realizarea progresului eco- 
nomic și social constituie sarcinile 
primordiale ale guvernelor din zonă 
— a afirmat W. Brandt.

Reuniunea de la Buenos Aires 
a Parlamentului 
latino-american

BUENOS AIRES 27 (Agerpres). — 
Parlamentul latino-american, a că
rui sesiune s-a încheiat la Buenos 
Aires, a proclamat necesitatea unei 
poziții unice asupra problemei dato
riei externe a tuturor statelor ' din 
America Latină și modificării condi
țiilor pentru rambursarea ei. trans
mite agenția Prensa Latina.

Plenara organizației s-a pronunțat 
pentru începerea acțiunilor necesare 
în vederea convocării unei reuniuni 
a șefilor de stat și de guvern din 
America Latină în vederea adoptă
rii unei strategii comune față de sta
tele creditoare.

Parlamentarii au condamnat, de 
asemenea, legea comerțului interna
țional a S.U.A.. intrată recent In vi
goare. criticînd spiritul său protec
tionist și' efectele negative asupra 
economiilor țărilor din regiune.

CIUDAD DE GUATEMALA Tf 
(Agerpres). — Intr-o declarație fă
cută la Ciudad de Guatemala, se
cretarul executiv permanent al Co
misiei Economice a O.N.U. pentru 
America Latină (CEPAL). Gert Ro
senthal, ă arătat că Situația econo
miei centroamericane ar putea să 
se amelioreze numai in condițiile în
făptuirii efective a acordurilor dă 
pace semnate anul trecut de șefii de 
stat din regiune — informează agen
tul IPS. El a opinat că printre fac
torii necesari pentru depășirea ah1 
tualet crize economice din zonă se 
înscrie șl restabilirea mecanismelor 
de cooperare regională.

Pentru extinderea relațiilor 
de cooperare a țărilor membre 

ale Pactului Andin
EOGOTA 27 (Agerpres). — Coor

donatorul Juntei Acordului de la 
Cartagena — organul tehnic al Pac
tului Andin —, Fernando Gu
tierrez,. a declarat că acest organism 
a intrat într-o nouă etapă a proce
sului de adîncire a cooperării, ca
racterizată de realism și flexibilita
te — transmite agenția Efe. El a 
precizat că. în cadrul noii etape, ță
rile membre — Bolivia. Columbia, 
Ecuador, Peru șl Venezuela — își 
vor intensifica eforturile în direcția 
extinderii și aprofundării relațiilor 
de cooperare, pentru a depăși criza 
ce a afectat în ultimii ani aceste ra
porturi.

TOKIO
Conferință a statelor 
insulare din Pacific
TOKIO 27 (Agerpres). — La Tokio 

se desfășoară lucrările linei confe
rințe a statelor' insulare din Pacific 
care are drept scop să identifice căile 
și mijloacele de promovare a înțe
legerii aspirațiilor și realităților dez
voltării in această regiune. Partici- 
panții — relevă agenția Kyodo — au 
subliniat voința de cooperare a sta
telor din regiune, ceea ce ar consti
tui un factor important pentru pacea 
și prosperitatea popoarelor din a- 
ceastă zonă. Ei au relevat, totodată, 
necesitatea sprijinirii eforturilor lor 
de progres economic de. către statele 
industrializate.
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GUVERNUL GRECIEI consideră 
„încurajator" rezultatul recentelor 
convorbiri de la Geneva în proble
ma Ciprului, care ar putea crea 
condițiile pentru apropieri mai con
crete între cele două părți — a 
declarat purtătorul de cuvînt al 
cabinetului elen.

ACORD. Cu ocazia vizitei oficia
le la Beijing a primului ministru 
al Japoniei. Noboru Takeshita. în
tre R.P. Chineză și Japonia a fost 
semnat, sîmbătă. un acord cu pri
vire la încurajarea și protejarea 

reciprocă a investițiilor, destinat — 
după cum relatează agenția China 
Nouă — să conducă la amplificarea 
cooperării economice si a schimbu
rilor in domeniul tehnic chino- 
japoneze.

VIZITA. Președintele Ugandel, 
Yoweri Museveni, și-a încheiat vi
zita întreprinsă în Tanzania. In 
cursul convorbirilor cu președintele 
Aii Hassan Mwinyi au fost anali
zate căile de dezvoltare a relațiilor 
dintre cele două țări, precum și 
aspecte privind sudul Africii în 

lumina convorbirilor cvadripartite 
consacrate normalizării situației din 
această regiune. Totodată, cei doi 
șefi de stat au invitat conducătorii 
țărilor din estul continentului să se 
întrunească pentru a examina pro
bleme de interes regional — trans
mite agenția Shihata.

DECLARAȚIE. Partidul Comunist 
din Austria se pronunță împotriva 
aderării tării la Piața comună, 
considerînd necesară libertatea de 
acțiune și comercială austriacă în 
toate direcțiile și folosirea tuturor 
posibilităților pentru extinderea co
laborării internaționale în Europa. 
Tntr-o declarație a președintelui 
P.C.A., Franz Muhri, publicată în 
ziarul „Volkstime". este evidenția
tă necesitatea asigurării indepen
denței și suveranității Austriei, a 
promovării politicii de neutralitate 
permanentă.

FESTIVAL. La Nicosia se des
fășoară cea de-a treia ediție a 
Festivalului internațional al pro
gramelor de radio și televiziune din 
țările nealiniate. Intitulat „Muflo- 
nul de aur", festivalul de la Nico
sia reprezintă un aspect concret 
al cooperării între țările nealiniate, 
transmite agenția TANIUG.

PRIMIRE. Președintele Turciei, 
Kenan Evren. l-a primit la Istan
bul pe ministrul algerian al aface
rilor externe, Ahmed Taleb Ibra- 
himi. cu acest prilej fiind abordate 
aspecte ale situației politice din 
diferite regiuni ale lumii și cele 
referitoare la căile de impulsiona
re a relațiilor bilaterale.

DATORIA EXTERNA a Mexicu
lui se ridica, la sfirșitul primului 
semestru al acestui an. la 102,9 mi
liarde dolari. Pentru serviciul da

toriei sale (dobînzi și rambursarea 
de rate), Mexicul va plăti pină la 
sfirșitul anului 16,1 miliarde dolari, 
sumă echivalentă cu două treimi 
din valoarea exporturilor sale din 
1988, afirmă un raport al guvernu
lui mexican, dat publicității la Ciu
dad de Mexico.

ȘOMAJ. La sfirșitul lunii Iulie, 
numărul șomerilor înregistrat! ofi
cial in Franța era de 2 613 500. ceea 
ce reprezintă 10,4 la sută din to
talul populației active, informează 
agenția Efe. citind un raport al 
Ministerului francez al Muncii, dat 
publicității la Paris. Comparativ cu 
luna iunie, numărul șomerilor 
francezi a crescut cu 35 200, preci
zează raportul.

DEFICIT. Balanța comercială a 
Marii Britanii a înregistrat în luna 
iulie un deficit de 2 652 miliarde 

lire sterline (o Ură sterlină este 
egală cu 1,68 dolari).

CONFISCARE. Poliția ergenti- 
niană a confiscat aproape 25 de kg 
de cocaină, evaluată pe piața ilicită 
a drogurilor la 1 200 000 dolari. Tot
odată. au fost arestați membrii 
unei organizații internaționale de 
traficanti de stupefiante.

MAJORARE. Banca națională 
a Italiei a majorat rata de scont 
de la 12 la 12,5 la sută, informea
ză agenția A.N.S.A. Decizia în a- 
cest sens a fost anunțată după mă
suri similare adoptate de băncile 
centrale ale R.F.G., Franței, Marii 
Britanii, Austriei, Elveției și Olan
dei.

INUNDAȚII. Situația continuă 
să se înrăutățească în statul As
sam și în nordul Indiei, ca urmare

a inundațiilor provocate de preci
pitațiile abundente din sezonul 
musonic. Numărul persoanelor care 
și-au pierdut 'viața, pînă acum, se 
ridică, mimai în Statul Uttar Pra
desh, la 466 — relevă agenția
P.T.l. însemnate pierderi sînt în
registrate în agricultură. Numărul 
locuitorilor rămași fără adăpost 
este. în Assam, de peste 1,5 mili
oane.

CIOCNIRE. O navă japoneză da 
pescuit s-a ciocnit cu un submarin 
perugn în Oceanul Pacific, in ape
le teritoriale ale Republicii Peru, 
în urma coliziunii submarinul s-a 
scufundat. 3 persoane au fost uci
se. iar alte 28 sînt date dispărute 
de . la bordul navei-peruane — in
formează agenția Kyodo, citind 
surse oficiale. Echipe de salvare 
cercetează locul ciocnirii pentru'a 
găsi pe eventualii supraviețuitori.
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