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Noi perspective dezvoltării relațiilor româno-sovietice, in interesul 

ambelor popoare, al socialismului păcii in lume

ÎNCHEIEREA VIZITEI OFICIALE DE PRIETENIE

Ceremonia plecării oficiale de la Kremlin
Joi. 6 octombrie, s-a încheiat vizita 

oficială de prietenie pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a efec
tuat-o în Uniunea Sovietică, la invi
tația C.C. al P.C.U.S. și a Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și

ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE LA ȘEDINȚA

COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Potențialul productiv din întreprinderi 
-valorificat rațional, cu eficiență superioară

Sondajul „Scînteii“ în actualitatea 
economică

Perfecționarea activității productive, accentuarea factorilor cu ca
racter intensiv ai dezvoltării constituie sarcini de stringentă actualitate 
pentru colectivele de oameni ai muncii din toate întreprinderile, din 
toate ramurile economiei naționale. în acest sens, una din direcțiile 
importante de acțiune, subliniată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, și la recenta ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vizează utilizarea la întreaga capacitate, cu înalt 
randament a utilajelor — condiție de bază pentru îndeplinirea planului. 
Ținînd seama de sarcinile deosebite care revin tuturor colectivelor 
in acest ultim trimestru al anului-; folosirea integrală a timpului de lu
cru, buna funcționare a mașinilor. echipamentelor, a tuturor fondurilor 
l'ixe productive reprezintă probleme de maximă importanță pentru des
fășurarea normală, ritmică a activității productive.

Sondajul nostru efectuat in trei unități industriale — „Electroba- 
nat“ Timișoara, întreprinderea de mașini grele pentru deformare plas
tică Dorohoi și „Tehnoutilaj" Odorheiu Secuiesc — scoate in evidență 
măsurile adoptate pentru Îndeplinirea sarcinilor asumate, ărătind. tot
odată. că există rezerve de sporire a eficienței folosirii capacităților 
de producție, rezerve ce trebuie puse în valoare fără intirziere.

Producția anuală - 
de 4 ori mai mare 

decît valoarea 
fondurilor fixe!

Un indicator care exprimă sinte
tic eficiența utilizării capacității de 
producție este valoarea producției- 
marfă la 1 000 lei fonduri fixe. Cînd 
o unitate reușește să înregistreze o 
dinamică mereu ascendentă a acestui 
indicator, ajungind la peste 4100 

tovarășa Elena Ceaușescu s-au reîn- 
tilnit cu tovarășul Mihail Gorbaciov 
și tovarășa Raisa Gorbaciova, în 
marea sală „Gheorghievski" de la 
Kremlin, unde a avut loc ceremonia 
plecării oficiale.

Exprimindu-și încă o dată satis
facția pentru convorbirile avute și 
înțelegerile la care s-a ajuns, cei 
doi conducători de partid și de stat 
și-au strîns indelung miinile, s-au 

lei producție-marfă la 1 000 lei fon
duri fixe (la valoarea rămasă), este 
evident că in colectivul respectiv 
există o permanentă preocupare pen
tru fructificarea tot mai bună a po
tențialului productiv. Iar experiența 
întreprinderii „Electrobanat“ din Ti
mișoara arată elocvent că pentru a 
atinge asemenea rezultate nu este 
nevoie de descoperiri de excepție, 
nici de un profil de fabricație cu to
tul ieșit din comun, ci, pur și sim
plu, de spirit gospodăresc în gestiu
nea patrimoniului încredințat' colec
tivului spre administrare. De aceea, 

îmbrățișat. De asemenea, tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășa Raisa 
Gorbaciova s-au salutat cu multă 
prietenie.

De la Kremlin, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au îndreptat, intr-o ma
șină escortată de motocicliști, spre 
aeroportul Vnukovo.

Pe aeroport, o gardă militară a 
prezentat on&rul. Au fost intonate 

exemplul dat este cu atit mai bun 
de urmat.

Desigur, principala măsură a bu
nei valorificări a capacității de pro
ducție o reprezintă îndeplinirea sar
cinilor de plan. Iar întreprinderea 
„Electrobanat" 'înregistrează pe trei 
trimestre depășiri la majoritatea 
produselor din nomenclatorul de fa
bricație. Există insă numeroase do
vezi ale grijii pentru folosirea efi
cientă a utilajelor, așa cum ara aflat 
din dialogul purtat cu economistul 
Valeriu Belin, șeful serviciului plan.

— în întreprindere nu avem nici 
un fond fix de disponibilizat, toate 
sint necesare bunului mers al activi
tății. Ponderea mașinilor și utilaje
lor a ajuns la aproape 70 la sută în 
totalul fondurilor fixe, iar această 
grupă înregistrează dinamica cea mai 
înaltă în ultimii ani, constituind 
principala sursă de creștere în con
tinuare a producției.

— Cu toate acestea, cererea pen
tru o importantă grupă de produse 
a întreprinderii — corpuri de ilumi
nat — cunoaște o tendință de re- 
strîngerd...

— într-adevăr, dar această evolu
ție nu ne surprinde nepregătiți. De 
mai bine de zece ani am inceput 
dezvoltarea unui „profil doi“. în pre
zent producem redresoare pentru lo
comotive electrice, blocuri de co
mandă pentru mașini-unelte, meca
nisme pentru întrerupătoare de me
die tensiune. La acest din . urmă 
grup de produse am asimilat in fa-

(Continuare in pag. a IH-a) 

imnurile de stat ale Republicii So
cialiste România și Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați, cu deosebită stimă și cor
dialitate, de persoanele oficiale so
vietice venite să-i conducă.

Pe aeroport se aflau, de asemenea, 
ambasadorul României la Moscova 
și ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

SIBIU

Produse 
realizate 

peste prevederi
Colectivele de oameni ai muncii 

din Întreprinderile industriale ale 
județului Sibiu iși concentrează e- 
forturile pentru introducerea pe 
seară largă a unor procedee mo
derne de fabricație, pentru trans
punerea in practică a programelor 
de perfecționare a organizării și 
modernizare a producției, in vede
rea creșterii continue a productivită
ții muncii. în perioada care a trecut 
din acest an, s-au produs supli
mentar importante cantități de oțel 
brut și aliat, zinc, mijloace de au
tomatizare electrotehnice și elec
tronice, produse de mecanică fină, 
utilaje tehnologice pentru metalur
gie și chimie, utilaje pentru ma
teriale de construcții, utijaje pen
tru construcții și lucrări de dru
muri. utilaje pentru exploatarea și 
prelucrarea lemnului, mașini spe
cifice agriculturii, autobasculante, 
țesături din lină și tip lină, con
fecții textile, tricotaje și altele. Cu 
rezultate deosebite se înscriu între
prinderile „Independența“. „Balan
ța", întreprinderea de, piese auto, 
întreprinderea de utilaje și piese 
de schimb din Sibiu, „Relee". 
„Automecanica" și „Vitrometan" 
din Mediaș, întreprinderea meta
lurgică de metale neferoase din 
Copșa Mică, întreprinderea meca
nică Mîrșa. (Ion Onuc Nemeș).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. împreună eu 
tovarășa Elena Ceaușescu. a revenit, 
joi. 6 octombrie, in Capitală din vi
zita oficială de prietenie efectuată 
in Uniunea Sovietică, la invitația 
C.C. al P.C.U.S. și a Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.

Conducătorul partidului și statului 
nostru a fost însoțit m aceasta vi
zită de tovarășii Constantin Dăscă- 
lescu. Ion Stoian, ștefan Andrei, 
loan Totu. de alte persoane oficiale.

La sosire, pe aeroportul Otopem, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați de membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Co
mitetului Central al partidului, de 
membri ai C.C. al P.C.R.. ai Consi
liului de Stat și ăi guvernului, con

0 contribuție de mare însemnătate 
la întărirea prieteniei și colaborării 

româno-sovietice
Vizita oficială de prietenie în 

Uniunea Sovietică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. reprezintă 
un eveniment de seamă în cronica 
bogată a relațiilor romano-sovie- 
tice. proiectind noi perspective pen
tru o dezvoltare și mai puternică a 
prieteniei și colaborării dintre Parti
dul Comunist Român, și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
dintre țările și1 popoarele noastre. 
Manifestările de deosebită cordiali
tate, intreaga desfășurare a vizitei, 
convorbirile care au avut loc 
intr-o ambianță de caldă priete
nie. sinceritate tovărășească și înțe
legere reciprocă, concluziile pe care 
le-au prilejuit au pus In evi
dență, deopotrivă, trăinicia priete
niei româno-sovietice. cu îndelunga
te și bogate tradiții, evoluția ascen
dentă a colaborării pe multiple pla
nuri dintre cele două țări și popoare, 
cti și voința comună de a da noi 
dimensiuni relațiilor bilaterale și a 
le conferi un conținut tot mai bogat, 
oglindind sentimentele de stimă și 
respect, de solidaritate militantă ce 
și le nutresc partidele și popoarele 
din cele două țări. în același timp, 
la Moscova, ca și la București, s-a 
reliefat din nou rolul hotărîtor al 
intîlnirilor și convorbirilor la nivel 
înalt, care au marcat noi deschideri 
în evoluția ansamblului relațiilor 
dintre cele două partide. țări și 
popoare.

Evocind dezvoltarea, de-a lungul 
anilor. a tradiționalelor legă
turi româno-sovietice. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a declarat 
la dejunul oficial de la Kremlin : „In 
cadrul convorbirilor am constatat 
împreună că există largi posibilități 
ca, prin eforturi comune, să asigurăm 
o dezvoltare și mai puternică a cola
borării și conlucrării dintre partidele 
și țările noastre, in interesul dezvol

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.

-PROGRAM REVOLUȚIONAR DE MUNCĂ 
PENTRU PARTID, PENTRU POPOR

Autoconducerea — la baza întregii activități 
a consiliilor populare

în pagina a ll-a

Editarea cărții — act de mare răspundere 
în opera de educație patriotică 

în pagina a IV-a

ducători de instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești.

Erau de față Însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Uniunii Sovietice 
la București, V. G. Pozdniakov, și 
membri ai ambasadei.

Grupuri de pionieri, români și so
vietici. tinere și tineri au oferit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu buchete 
de flori.

Pe aeroport au venit in întimpi- 
nare un mare număr de oameni ai 
muncii din intreprinderi și instituții 
bucureștene. Cei prezenți au scandat 
cu Însuflețire numele patriei, al 
partidului, al secretarului său ge
neral. în aceste manifestări pli
ne de căldură s-a dat glas sentimen
telor de nețărmurită dragoste și 
profundă prețuire pe care întregul 
nostru poppr Le poartă secretarului 
general al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

tării construcției socialiste in Româ
nia și Uniunea Sovietică, al cauzei 
generale a socialismului și păeii". în 
același sens, tovarășul MIHAIL 
GORBACIOV, sintetizînd rezultatele 
actualelor convorbiri și relevînd că 
acestea se înscriu ca o continuare a 
celor începute cu un an înainte la 
București, a arătat că in cadrul lor 
„a fost făcut incă un pas important 
pe calea adincirii cooperării intre 
partidele noastre, a întăririi relațiilor 
de alianță dintre statele noastre 
socialiste".

întîlnirile și convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.. președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., din
tre cele două delegații, au prilejuit 
informarea reciprocă asupra construc
ției socialismului in România și in 
Uniunea Sovietică. însemnătatea 
schimbului de informații in acest 
dorpeniu se reliefează cu atit mai 
mult, cu cit, așa cum se știe, în 
diferite țări socialiste se desfășoară 
eforturi de perfecționare a activității 
politice, economice și sociale, in 
vederea afirmării mai puternice a 
valențelor socialismului. Pornindu-se 
de la faptul că făurirea noii orinduiri 
se desfășoară în condiții diferite de 
la o țară la alta, s-a subliniat că în 
procesul de perfecționare a construc
ției socialiste, de înlăturare a unor 
stări de lucruri ce nu mai corespund 
noilor realități, o mare răspundere 
revine partidelor comuniste și mun
citorești, care, ca forțe politice con
ducătoare, trebuie să asigure aplica-' 
rea legităților generale la condițiile 
concrete și' particularitățile specifice, 
potrivit cerințelor fiecărei etape, 
corespunzător noilor cuceriri ale re

pentru rodnica activitate consacrată 
progresului și propășirii patriei, 
creșterii prestigiului României socia
liste in lume, instaurării unui climat 
de destindere, securitate. încredere 
și cooperare pe planeta noastră.

în același timp, s-a dat ex
presie satisfacției față de rezulta
tele noului dialog la nivel inalt ro- 
mâno-sovietic. care deschide per
spective tot mai largi dezvoltării, 
pe multiple planuri, tradiționalelo- 
relații de prietenie și colaborare din
tre P.C.R. și P.C.U.S., dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică, dintre po
porul roman și popoarele sovietice, 
in folosul reciproc, al cauzei gene
rale a socialismului și păcii in lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
tovarășa Elena Ceaușescu au răspun . 
cu căldură manifestărilor- entuziaste 
ale locuitorilor Capitalei aflați pc 
aeroport.

voluției ’ tehnico-științifice. ale cu
noașterii umane.

în această ordine de idei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a înfățișat tabloul 
bogat al transformărilor socialiste in 
România. îndeosebi după Congresul 
al IX-lea al P.C.R., care a marcat 
o etapă de innoiri profunde atit in 
domeniul vieții economice și sociale, 
cît și prin crearea unui sistem cu
prinzător de afirmare a' democrației 
muncitorești-revoluționare, preocupă
rile actuale pentru înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al XIII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului 
in vederea înaintării continue pe ca
lea edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate. La rindul 
său, tovarășul Mihail Gorbaciov a 
reliefat intensa activitate desfășu
rată în U.R.S.S. pentru traduce
rea în viață a hotărârilor Con
gresului al XXVII-lea și ale 
Conferinței Unionale a partidului, J 
urmărindu-se activizarea politică și’ 
socială a maselor, ridicarea eficien
ței activității economico-sociale în 
toate domeniile.

In cadrul ''convorbirilor s-a subli
niat. o dată mai mult, adevărul că 
cu cit vor fi mai mari succesele fie
cărei țări socialiste, cu atît va spori 
contribuția la creșterea forței de 
atracție și a prestigiului socialismu
lui in lume, realizările obținute con
stituind. totodată, temelia materială 
a dezvoltării continue a conlucrării 
dintre statele ce făuresc noua orin- 
duire.

Tocmai în acest spirit, eviden- 
țiindu-se cu satisfacție evoluția as
cendentă a relațiilor de colaborare 
dintre cele două partide și țări, a 
fost exprimată hotărîrea comună de 
intensificare în continuare a conlu
crării româno-sovietice pe plan po
litic, economic, tehniico-științific și
(Continuare în pag. a Vl-a)
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- program revoluționar de muncă pentru partid, pentru popor

AUTOCONDUCEREA
DIN SCRISORILE OAMENILOR MONCII

• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

Preocupări și rezultate în județul Dolj

După cum se știe, autoconducerea constituie si pentru consiliile popu
lare principiul de bază al funcționării lor. al întregii activități pe care 
o desfășoară. Acest principiu este consacrat ca atare în două acte nor
mative principale (Legea nr. 57 din 1968 și Legea nr. 1 din 1985), care 
stabilesc competențele, atribuțiile și sarcinile ce le revin. Dezbaterea Te
zelor din aprilie a însemnat și pentru Organele locale ale puterii și 
administrației de stat un moment de analiză, de reconsiderare exigentă 
a modului în care se aplică principiul autoconducerii, în care funcțio
nează formele sale specifice — autofinanțarea, autoaprovizionarea. auto- 
gospodărirea etc — ce-i dau conținut concret, constituind, totodată, ex
presia aplicării mecanismului economico-financiar in activitatea consi
liilor populare.

Evident, ne aflăm într-un moment în care putem vorbi nu doar de o 
asimilare, de o însușire a spiritului și învățămintelor Tezelor din aprilie, 
ci și de rezultate concrete, de roade vizibile, iar în unele locuri de un 
adevărat salt în desfășurarea activităților economico-financiare proprii 
ale consiliilor populare. Sînt rezultate care ilustrează viabilitatea prin
cipiului autoconducerii în activitatea organelor locale ale puterii și ad
ministrației de stat și. totodată, dau măsura aplicării sale cu întreaga răs
pundere. in cit mai bune condiții, 
întreprinsă în mai multe cbnsilii

— Analiza modului în care func
ționează la noi autoconducerea, în 
care se exercită autonomia locală 
și se aplică mecanismul economic 
— ne-a spus tovarășul Stoian Stoian, 
prim-vicepreședinte al consiliului 
popular județean — analiză des
fășurată în spiritul orientărilor cu
prinse in Tezele din aprilie, ne-a 
permis să tragem două concluzii 
principale. Mai intîi aceea că nici- 
una dintre activitățile noastre eco
nomico-financiare, ca să ne rezu
măm la acestea, nu pot fi înfăptuite 
fără sprijinul cetățenilor, al depu- 
taților, atît in conturarea obiective
lor și programelor, cit și în tradu
cerea lor în viață. în fond, autocon
ducerea incumbă atit dreptul, cît și 
obligația de a rezolva propriile pro
bleme cu propriile forțe. Or, aceas
ta inseamnă o și mai mare mobili
zare a oamenilor muncii, o antrena
re și mai largă a tuturor cetățenilor 
la soluționarea problemelor locale, la 
desfășurarea întregii activități eco
nomice și sociale in unitățile admi- 
nistrativ-teritorlale. O altă concluzie 
la care am ajuns este aceea că între 
problemele cu care ne confruntăm 
zi de zi în Ce privește autoaprovizio
narea, autofinanțarea, autogospodări- 
rea, construcțiile de locuințe, dezvol
tarea industriei mici și celelalte 
există o legătură foarte strinsâ. Toate 
activitățile in acest sens se susțin 
una pe cealaltă, dar. în același timp, 
neglijarea uneia conduce in mod ine
vitabil la slăbirea rezultatelor și in 
cadrul celorlalte.

Imagine din municipiul Rîmnicu Vîlcea

Recuperarea operativii a materialelor refolosibile și valorificarea lor 
constituie una din sarcinile de mare însemnătate ale intregii activități 
economice in actualul cincinal. Evidențiind din nou importanța acestei 
acțiuni, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia in cuvintarea rostită la 
ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 3 octombrie : 
„O atenție deosebită trebuie să se acorde și pe trimestrul IV, dar mai cu 
seamă pentru pregătirea anului viitor, problemelor de recuperare și rc- 
lolosire a materialelor și materiilor prime. Cu toții cunoașteți importanța 
pe care o au produsele recuperabile pentru buna aprovizionare și redu
cerile serioase de consumuri energetice, materiale ce se realizează pe 
această cale".

Este vorba de o activitate ce constituie, în egală măsură, o sarcină 
de producție și o îndatorire patriotică, civică a tuturor. Ea se cere În
făptuită ritmic, necesitind o îmbinare organică între măsurile întreprinse 
de unitățile economice și acțiunile tuturor cetățenilor, in cadrul organi
zațiilor obștești. Aceasta o demonstrează însăși experiența acumulată in 
acest domeniu in municipiul Vaslui.

l'oto : S.-Cristian

Materialele refolosibile — operativ recuperate 
și introduse în circuitul productiv

Conlucrare strinsă între 
beneficiar și furnizor. Șeful 
centrului din Vaslui al întreprinde
rii județene de recuperare și valori
ficare a materialelor refolosibile 
(I.J.R.V.M.R.), tovarășul Viorel Hao- 
tă, după ce prezintă situația „la zi" 
a activității centrului, ține să ne ex
plice cauza pentru care, deși la pri
ma oră a dimineții, birourile unității 
sînt... goale.

— Oamenii se află în sectoarele 
de colectare, corelează orele de ridi
care și transportare a „recoltei", adi
că a hirtiei și fierului vechi. Deși 
„săptămîna-record" organizată in 
acest scop a trecut, ea și-a lăsat 
„urme" in județ, in municipiu. Adi
că oamenii au transformat-o intr-o 
campanie permanentă. Ceea ce in
seamnă pentru noi o permanentă 
activitate „de virf".

...La dispeceratul centrului se pri
mesc comenzi, se repartizează ma
șini, se transportă metalele la presa 
de balotat, masele plastice la moara 
de măcinat, se asigură încărcatul in 
vagoane, iar maculatura se expedia
ză direct beneficiarului — întreprin
derea de materiale izolatoare, 
aflată in apropiere. Prezența pe 
teren a reprezentanților centrului
I.J.R.V.M.R.  înseamnă, printre alte
le, o permanentă depistare a noilor 
resurse de materiale recuperabile, 
conlucrarea îndeaproape cu colecti

Este ceea ce reflectă și investigația 
populare din județul Dolj.

Este vorba, așadar, tocmai de în
țelegerea acestor activități și direc
ții de acțiune ale consiliilor popu
lare ca laturi inseparabile ale unui 
principiu și proces unitar : cel de 
autoconducere. Cu ce rezultate ? Un 
prim răspuns consemnăm la Consi
liul popular municipal Craiova, stînd 
de vorbă cu tovarășul Illodor Plăs- 
toi, prim-vicepreședinte al comite
tului executiv :

— De mai multă vreme munici
palitatea iși propusese o serie de 
lucrări edilitare importante — între 
cate repararea și renovarea unor e- 
dificii de mare rezonanță culturală 
— cărora însă nu le găseam soluția. 
Pe de o parte, ele nu se puteau în
cadra intre lucrările mai simple ce 
se fac exclusiv prin contribuția ce
tățenilor, pe de alta, depășeau va
loric sumele ce puteau fi alocate pe 
plan local. Ceea ce făcea necesare 
tot felul de vize și aprobări specia
le de la forurile centrale. Aproape 
că ne resemnasem, deși nu era o 
atitudine conformă cu principiul 
autoconducerii. în primăvara aces
tui an, sub impulsul înnoitor al Te
zelor, ne-am reconsiderat această po
ziție, mai exact am fost determinați 
să o facem în urma unei severe a- 
nalize întreprinse de comitetul ju
dețean de partid, în cadrul căreia 
s-a conturat și soluția : să se aloce 
fondurile disponibile din bugetele 
locale (municipal și județean) pen
tru lucrările de specialitate și pen
tru materiale, iar restul să se exe-

vele antrenate in acțiunea de colecta
re. în ziua documentării noastre, din 
școlile municipiului au fost colectate 
peste 6 000 kilograme hîrtie Si însem
nate cantități de cioburi de sticlă. 
S-a asigurat transportul operativ al 
materialelor adunate, au fost înlătu
rate pe loc unele neajunsuri și difi
cultăți in acțiunea de colectare. Deci 
o strinsă conlucrare intre beneficiar 
(I.J.R.V.M.R.) și furnizori (organiza
ții de masă, școli etc.). Există însă 
și situații cind intre beneficiar și 
furnizori trăsătura de unire este atit 
de strinsă incit aceștia aproape că se 
confundă. Așa se și explică bunele 
rezultate : în cele nouă luni ale a- 
cestui an, unitățile economice și or
ganizațiile de masă din municipiu au 
recuperat și livrat economiei națio
nale lț) 141 tone de oțel (140 tone su
plimentar) ; 270 tone textile (170 tone 
peste prevederi) : 1 173 tone de fon- 

• tă (595 tone suplimentar) ; 918 tone 
hîrtie (73 tone în plus) ; 122 tone de 
cauciuc (o depășire de 40 tone).

Ca adevărați gospodari, 
întreprinderea mecanică din Vaslui, 
este cel mai mare consumator de 
metal din municipiu. „Dar, in ace
lași timp, cel mai mare colector de 
metale refolosibile, ține să precizeze 
tovarășul Mihai Cărare, președintele 
consiliului oamenilor muncii. La noi, 
valorificarea materialelor recupera
bile constituie un indicator de pro
ducție pe care il urmărim zilnic". 

cute cu sprijinul cetățenilor și al în
treprinderilor. In acest mod a fost 
posibil să se realizeze. în numai ci- 
teva luni, lucrări importante, între 
care renovările și reparațiile făcute 
la muzeul de artă, teatrul liric, fi
larmonică și altele, precum și rea- 
menajarea marelui parc din ora
șul nostru, și el o mîndrie a local
nicilor. Totul este, cum se vede, re
zultatul folosirii intr-un mod conju
gat a posibilităților legale pe carele 
oferă autofinanțarea și autocondu
cerea, al funcționării corecte a me
canismului economico-financiar în 
activitatea consiliilor populare.

Rezultatele unei asemenea înge
mănări a laturilor concrete ale auto
conducerii sînt, desigur, vizibile și 
sub alte aspecte. Ne referim, bună
oară, la medul în care au fost apli
cate principiul autoaprovizionării în 
strinsă legătură cu cel al autofinan
țării localităților. în această privin
ță, experiența județului Dolj merită 
a fi relevată și pentru faptul că 
preocupările în acest domeniu au 
fost mult accentuate și stimulate de 
Tezele din aprilie. Să ne oprim mai 
mult asupra a două din direcțiile 
principale în care s-a acționat : pri
ma, aflată între atribuțiile de bază 
ale consiliilor populare, constă în 
sprijinirea mal susținută a coopera
tivelor agricole de producție, cu un 
rol atît de important, practic deter
minant, în realizarea fondului de 
stat și a programelor de autoapro- 
vizionare. Cea de-a doua cale este 
legată de posibilitatea consiliilor 
populare de a contribui în mod 
direct la autoaprovizionare prin în
ființarea și extinderea gospodăriilor - 
anexă. Cum s-a procedat în mod 
concret ?

Mai întîi răspunsul în privința 
gospodăriilor-anexă, domeniu in 
care, începînd cu cel de-al treilea 
trimestru, rezultatele sînt conclu
dente.

— Pornindu-se de la faptul că nu 
toate consiliile populare aveau ase
menea gospodării — ne spune tova
rășul Ion Băluță, șeful secției plan- 
dezvoltare a consiliului popular ju
dețean — s-a luat hotărirea înfiin
țării lor în toate localitățile județu
lui. începînd cu municipiul și orașe
le. Cu ce fonduri ? Cu beneficiile 
rezultate din aceste activități de-a 
lungul anilor, ce erau cumulate în
tr-un cont special la nivelul județu
lui. conform prevederilor Legii nr. 7 
din 1971.

Este deci vorba de extinderea, mai 
precis de generalizarea unei activi
tăți rentabile prin folosirea unei 
pirghii financiare proprii, aflată la 
indemină, dar încă neactivată — a- 
dică prin autofinanțare. De ce nu 
se procedase mai de mult in acest 
fel? Pentru că nimeni din eșaloane
le superioare nu o ceruse. Altfel 
spus, pentru faptul că în această 
privință autoconducerea funcționa, 
de fapt, tot după niște „norme" de
pășite. Acum se poate vorbi de re
zultate foarte bune in această pri
vință, așa cum au municipiul Craio
va. orașele Calafat și Segarcea, co
munele Moțăței, Leu, Celaru, Ter- 
pezița și multe altele. în total, pe 
ansamblul județului, gospodăriile-a- 
nexă ale consiliilor populare, coope
rativelor de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor și ale altor 
unități dețin un număr de 518 bovi
ne, 14 000 de ovine, 16 000 de porci, 
163 000 de păsări, un mare număr de 
iepuri și stupi.

în legătură însă cu destinația be
neficiilor obținute de gospodăriile- 
anexâ ale consiliilor populare, care 
în prezent se cumulează intr-un cont 
separat fără nici o legătură cu bu
getul local — ceea ce explică intr-un 
fel și dezinteresul unor consilii 
populare pentru asemenea activități 
— am notat opinia directorului ad
junct al administrației financiare 
județene, tovarășul Ion Mialâ, for
mulată tocmai in dorința de a lega 
mai strins autoaprovizionarea cu au
tofinanțarea :

în secțiile de debitare ale între
prinderii se string, se sortează și se 
depozitează orice bucată de oțel, fier 
sau aluminiu, care se folosesc in rea
lizarea unor repere de dimensiuni 
reduse. De cîtva timp însă, spiritul 
gospodăresc s-a convertit și în alte 
acțiuni de mare eficiență in acest 
domeniu. Astfel, la clincherele reali
zate in turnătorie se folosesc și ma
teriale recuperate prin unitățile
I.J.R.V.M.R.  : bucăți de bară, șpan 
etc. Aceasta fără a se mai recurge 
la transportul materialelor spre uni
tățile siderurgice, imobilizarea de

Din experiența 
municipiului Vaslui

vagoane, cheltuieli de bani și timp. 
Colectivul întreprinderii, beneficiar al 
materialelor amintite, este totodată 
și furnizor de... hîrtie și cartoane. 
Astfel, in perioadă care a trecut din 
acest an, unitatea a strins și predat
I.J.R.V.M.R.  importante cantități de 
cartoane și maculatură. Materialele 
au fost folosite într-o altă întreprin
dere vasluiana.‘cea de materiale izo
latoare.

„Cei mai harnici din mu
nicipiu" Astfel i-a caracterizat 
directorul centrului municipal al 
I.J.R.V.M.R. pe pionierii și școlarii 
vasluieni. într-adevăr, micuții cetă
țeni ai Vasluiului au dovedit prin 
fapte că merită această caracteriza
re. în primele nouă luni ale anului 
ei au recuperat și predat centrelor 
de colectare 148 tone de hîrtie, 460 
tone de fier vechi, importante canti
tăți de sticle, borcane și cioburi de 
sticlă. Iar printre fruntașii munici
piului se află școala generală nr. 6. 
Alături de rezultatele la invățătură, 
confirmate prin notele bune și foar
te bune, se distinge și „nota 10" pen
tru activitatea lor de recuperare a 
materialelor refolosibile : peste 13

— Cred că ar fi bine, în vederea 
cointeresării mai accentuate a fie
cărui consiliu popular, ca o parte 
din veniturile nete realizate de con
siliile populare din. activitățile gos
podăriilor-anexă proprii — să zicem 
10—15 la sută din totalul lor — să fie 
vărsate direct la bugetul local. A- 
ceasta ar spori volumul veniturilor 
bugetare proprii și ar determina 
consiliile populare să fie mai active 
în extinderea și desfășurarea ren
tabilă a gospodăriilor-anexă.

Cealaltă direcție in cure s-a ac
ționat în mod deosebit în ultima 
vreme pentru realizarea autoaprovi
zionării — și anume sprijinirea și 
consolidarea cooperativelor agricole 
— are și o legătură nemijlocită cu 
consiliile populare in privința auto
finanțării. într-adevăr. in condițiile 
aplicării prevederilor Legii nr. 1 din 
1985, capitolul cel mai substanțial 
din veniturile consiliilor populare 
comunale și cu posibilitățile cele 
mai mari de creștere îl constituie 
impozitul pe fondul de retribuire a 
membrilor cooperatori și impozitul 
pe terenurile agricole deținute de 
cooperativele agricole. în aceste con
diții, starea bugetului unui consiliu 
popular comunal reflectă in primul 
rînd situația cooperativei agricole. 
Bunăoară, in comuna Celaru. veni
turile la bugetul consiliului popular 
pe 1988, în loc să crească, s-au dimi
nuat cu circa 200 000 de lei (aproa
pe 10 la sută), după cum ne spunea 
contabilul consiliului popular. Cau
za ? Slabele rezultate ale coopera
tivei agricole de producție. în 
schimb, într-o comună alăturată, A- 
mărăștii de Jos, bugetul consiliului 
popular a sporit in 1988, față de anul 
trecut, cu peste 100 000 de lei. De 
unde această suplimentare? „Tocmai 
de la cooperativa agricolă, sub for
ma amintitului impozit pe fondul de 
retribuire, precizează primarul co
munei, tovarășul Marin Ghiță. A- 
ceasta intrucit cooperativa agricolă 
de producție din comuna noastră 
este o unitate mereu mai prosperă, 
cu o activitate tot mai eficientă și 
cu retribuții ale membrilor coopera-, 
tori din ce în ce mai mari". Și. a- 
dăugăm noi, deoarece aici, ca si in 
alte unități administrativ-teritoriale 
unde se acționează la fel, s-au înțe
les în esența lor și au fost integrate 
activității de zi cu zi principiile me
canismului economico-financiar, ale 
autoconducerii și autogestiunii.

Aceasta presupune cu necesitate, 
cum bine se știe, larga antrenare a 
cetățenilor la soluționarea tuturor 
problemelor, ceea ce, de fapt, a și 
conferit o asemenea caracteristică 
unitară, de intercondiționare, de le
gătură strinsă între laturile concre
te, economico-financiare ale auto- 
țcmducerii pe cere le-am avut în ve
dere in investigația noastră in jude
țul Dolj.

Aplicarea fermă a principiului au
toconducerii constituie una din ce
rințele importante subliniate in ca
drul Tezelor pentru viitoarea plena
ră a C.C. al P.C.R.. o subliniere a 
faptului că problemele complexe ale 
întregii activități economico-sociale 
pot fi rezolvate numai dacă -se asi
gură buna funcționare a cadrului le
gal instituit in această privință, a 
organelor democratice, dacă sînt 
stimulate inițiativa și aportul oa
menilor muncii, ale maselor de 
cetățeni. Imperativ pe deplin va
labil și în cazul consiliilor popu
lare. intru totul confirmat și de re
zultatele care s-au obținut în județul 
Dolj în perioada de cind el se aplică 
cu mai multă consecvență, cu mai 
multă responsabilitate, în spiritul e- 
xigențelor formulate de secretarul 
general al partidului în Tezele din 
aprilie — program de largă amploare 
și perspectivă pentru perfecționarea 
întregii activități, a tuturor dome
niilor vieții economico-sociale.

Ion MARIN 
Nicolae BABĂ1AU 
corespondentul „Scînteii"

tone de hîrtie (din angajamentul a- 
nual de 14,9 tone), 26,6 tone de fier 
vechi, deși prevederile pentru între
gul an au fost de numai 19 tone. 
Cum s-a acționat pentru a se obține 
aceste rezultate ?

— N-am făcut decit ceea ce tre
buie — ne răspunde la întrebare to
varășa Zinovica Rotaru, directoare 
adjunctă a școlii. Adică am început 
prin a cultiva în copii conștiința că 
muncă lor este de mare folos țării, 
că din aceste materiale părinții lor 
fabrică produse de mare importanță 
pentru economia națională. Am or
ganizat întreceri intre clase, intre 
elevi, iar astă-vară. la serbarea de 
încheiere a anului școlar, o dată cu 
felicitările pentru bunele rezultate la 
invățătură, diriginții au evidențiat și 
meritele unor fruntași in acțiunea de 
colectare a materialelor refolosibile. 
Școala noastră se află și acum, la 
cîteva săptămîni de la începutul nou
lui an școlar, pe unul din primele 
locuri in această privință.

Aport sporit al organizați
ilor de masă. ”Totul constă in 
schimbarea concepției despre valoa
rea materialelor refolosibile. pină nu 
de mult denumite... deșeuri — con
sideră tovarășa Aurica Tobol, pre
ședintele consiliului municipal al 
sindicatelor. Lăsăm la o parte denu
mirea cu totul neadecvată, care și-a 
dovedit netemeinicia. Dar chiar și 
astăzi unii se mai intreabă : de ce 
să fie implicate și sindicatele in ac
tivitatea de colectare, din moment ce 
aceasta constituie o sarcină de plan ? 
Experiența a demonstrat că această 
implicare este necesară cel puțin din 
două puncte de vedere : marii con
sumatori de anumite materiale re
folosibile au planuri de valorificare 
a acestora care constituie un indica
tor de producție. Or, sindicatele sint 
unul din factorii de bază care con
tribuie la realizarea indicatorilor de 
plan. în al doilea rind, unitățile eco
nomice dispun și de alte resurse de 
materiale recuperabile decit cele pe 
care le prelucrează. Așa incit, apli- 
cind in toate unitățile inițiativa

• Unul dintre corespondenții vo
luntari ai ziarului, frezorul Vasile 
Neagu, ne relatează intr-o nouă 
corespondență despre viața locali
tății Riul Alb. aparținînd comunei 
Bărbulețu, județul Dîmbovița. Re- 
ferindu-se la modul in care s-a 
dezvoltat localitatea și comparind 
situația ei prezentă cu aceea din 
trecutul nu prea îndepărtat, el 
scrie : „De-a lungul anilor, cu deo
sebire în perioada de după Congre
sul al IX-lea.al. partidului, oamenii 
acestor locuri au fost martorii și 
autorii unor prefaceri innoitoare 
fără precedent. în prezent, locali
tatea dispune de locuințe confor
tabile, un dispensar modern cu ca
dre medicale bine pregătite, unități 
comerciale și de industrie mică, 
școli noi cu laboratoare, centru 
cultural cu punct muzeistic, sală de 
spectacole, club, bibliotecă, două 
grădinițe pentru copii, punct far
maceutic, clădire pentru poștă etc. 
Iar vilcelele de odinioară au deve
nit astăzi afluenți canalizați sau 
indiguiți ai riului ce a dat denu
mirea localității. Toate acestea în
tregesc peisajul modern al unui sat 
clădit din temelii de oameni gos
podari, pentru binele lor“.

• La Cariera ZIaști a întreprin
derii miniere Hunedoara s-au rea
lizat, peste sarcinile de plan, mii 
de tone de dolomită, precum și sute 
de tone de dolomită măcinată, talc 
preparat și tratat chimic. Scriin- 
du-ne despre faptele de muncă ale 
minerilor și preparatorilor de aici, 
subinginerul Ilie Cîrlea, secretarul 
comitetului de partid, apreciază că 
bunele rezultate in producție au 
drept suport organizarea temeinică 
a muncii, folosirea la întreaga ca
pacitate a utilajelor din dotare, 
creșterea productivității muncii, 
perfecționarea proceselor tehnolo
gice. în legătură cu creativitatea 
tehnică, cu introducerea noului, el 
remarcă faptul că numai in ulti
mul timp s-au introdus noi teh
nologii de lucru și s-au dat in 
funcțiune noi capacități de produc
ție. Este vorba, intre altele, de 
dotarea brigăzii Crăciuneasa cu in
stalații moderne de forat, de mare 
randament, ceea ce a dus la 
îmbunătățirea granulației materia
lului derocat și la importante eco
nomii de materiale ; punerea în 
funcțiune a unei noi linii de sfă- 
rimare-sortare. tot la Crăciuneasa, 
ce contribuie la sporirea capacității 
instalației cu 25 000 tone anual, 
precum și la diversificarea sorti- 
taentelor de dolomită granulată ; 
imbunătățirea parametrilor la in
stalația de măcinare a dolomitei din 
cadrul brigăzii de preparare ZIaști. 
in vederea obținerii unor producții 
de 100 tone pe zi. La toate acestea 
se adaugă și creșterea capacității

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
. -,c; - . -- ■ ?rrr ■, v

• Pagubele — recuperate de la ceî vinovați. Ana- 
lizind o sesizare primită din partea redacției, referi
toare la unele neajunsuri din sectorul zootehnic al 
oooperativei agricole de producție Zânoaga, Uniunea 
județeană a cooperativelor agricole de producție Dolj 
ne-a răspuns , că doar o parte din faptele relatate s-au 
confirmat. A reieșit că s-au înregistrat mortalități 
la bovine, motiv pentru care paguba a fost imputată 
celor vinovați (între aceștia și președintele cooperati
vei. contabilul-șef și șeful fermei zootehnice). S-au 
luat și alte măsuri pentru îmbunătățirea muncii, .pen
tru creșterea producției in acest sector de bază al 
cooperativei agricole respective.

• Remedierea defecțiunilor la instalația sanitară și 
terasa blocului G-2, cartier micro Iii din municipiul 
Buzău, la care se referă scrisoarea adresată „Scînteii" 
de Zenovia Moldoveanu, s-a dovedit a fi necesară — 
ne-a răspuns Comitetul executiv al Consiliului popu
lar municipal Buzău. S-a dispus, astfel, efectuarea 
unei revizii generale la instalațiile sanitare și înlă
turarea defecțiunilor constatate. De asemenea, s-au 
luat măsuri pentru înlăturarea antenelor TV montate 
incorect pe terasă și repararea porțiunilor de hidro- 
izolație distruse. Terasa astfel refăcută se va preda 
cu proces-verbal asociației de locatari pentru a se 
preveni deteriorarea ei din nou.

• Sesizarea cititorului Spirache Drăghiei, incadrat 
la C.F.C.H.-Brăila, în legătură cu unele nereguli pe
trecute în această unitate, a făcut obiectul unei ana

lize întreprinse la fața locului de către Direcția or
ganizare, control, personal, invățămint din Ministerul 
Industriei Chimice și Petrochimice. Ca urmare a fap
telor constatate (scoaterea pe poarta întreprinderii 
fără forme legale a 10 tone deșeuri, folosirea unor 
cantități de carburanți in alte scopuri decit pornirea 
motoarelor auxiliare ale unor utilaje etc.), s-au stabi
lit măsuri de recuperare a pagubelor și de sancțio
nare a celor vinovați. Totodată, s-a hotărit interzice
rea distribuirii materialului lemnos necorespunzător 
direct din depozitul combinatului, repararea gardu
rilor degradate și Întărirea pazei, in vederea preve
nirii și preintimpinării sustragerilor. înlocuirea din 
funcție a gestionarului Vanghele Voinea de la depo
zitul de lemn și altele.
• Direcția generală pentru dezvoltarea construcției 

de locuințe, social-culturale și administrație locaiivă 
București ne-a răspuns că, in urma Verificării, făcute 
de delegați ai acestei direcții și ai I.C.R.A.L. Colen- 
tina, in prezența reprezentanților asociației locatarilor 
din strada Ceaikovski nr. 11, sectorul 2, care s-au 
adresat redacției, s-a constatat necesitatea lucrărilor 
solicitate la imobilul respectiv. S-a stabilit termenui 
de execuție, respectiv semestrul II a.c., cu care aso
ciația a fost de acord, semnind nota de constatare.

Rubrică realizată de Gheorqhe PARVAN

-Contul de economii al grupei sin
dicale-, fiecărui colectiv, fiecărui om 
al muncii le revine sarcina de a 
colecta și preda anual o anumită 
cantitate de materiale refolosibile. Și 
iată că, aplicînd această inițiativă, 
sindicatele vasluiene au predat de la 
începutul acestui an spre valorifica
re 110 tone de hîrtie, precum și 285 
tone de fier vechi, ceea ce reprezin
tă 92 la sută din programul anual".

Există încă posibilități ne- 
fructifiqate. Dacă școala nr- 6> 
amintită mai sus, a ajuns la titlul 
de „campioană municipală" în dome
niul recuperării materialelor refolo
sibile. există școli și licee care s-au 
considerat prea adesea „in vacanță” 
la acest capitol. Explicația ? Negli
jarea, tergiversarea îndeplinirii pro
priilor angajamente. Este Vorba de 
școlile generale nr. 3 si 4, de lice
ele nr. 3 și 4, precum și de liceul 
„Mihail Kogălniceanu" care — toate 
la un loc — nu au realizat nici cit 
școala „campioană".

O situație asemănătoare intilnim 
și in unele unități economice vas
luiene : uniunea județeană a co
operativelor de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor 
și întreprinderea județeană de gos
podărie și construcții locative. 
Ambele se situează pe ultimele 
locuri in privința rezultatelor obți
nute. Să nu dispună oare unitățile 
cooperației de ambalaje de sticlă re
cuperabile sau atelierele celeilalte 
întreprinderi — de resturi de meta
le. de fier vechi ? Greu de presupus. 
Este vorba, mai degrabă, de negli
jarea acestei activități care, așa cum 
am văzut, se desfășoară cu succes 
in alte unități. Iată de ce organelor 
sindicale municipale, forurilor din 
domeniul învățămintului și organiza
țiilor obștești vasluiene le revine 
datoria de a antrena în această im
portantă acțiune economică toate co
lectivele, pe toți cetățenii.

Petru NECULA
corespondentul „Scînteii" 

de transport a produselor pe calea 
ferată îngustă Crăciuneasa — Hu
nedoara, prin înlocuirea vagoane
lor de 7 tone cu altele de 20 tone, 
fapt ce concură și la realizarea 
unor importante economii de com
bustibil.

• Este chiar așa de greu să se 
adopte măsurile corespunzătoare 
pentru ca problema ridicării am
balajelor din unitățile comerciale 
din. orașul Bocșa sărși găsească re- . 
zolvarea ? — se întreabă, într-o re
centă scrisoare adresată „Scînteii", 
corespondentul voluntar Ioan Ro- 
tărescu din această localitate. Va
loarea ambalajelor existente in re
țeaua comercială din Bocșa, ne 
scrie el, se ridica la începutul lunii 
august a.c. la peste 2,6 milioane 
lei. Astfel, in depozitele diferitelor 
unități există mii și mii de lăzi de 
diverse tipuri, zeci de mii de sti
cle și borcane, saci de iută etc., pe 
care reprezentanții I.C.R.A. — Re
șița refuză să le ridice. Autove
hiculele de la Reșița care fac a- 
provizionarea unităților din Bocșa 
nu sînt încărcate întotdeauna la în
toarcere cu ambalaje. Mai mult 
chiar, se intîlnesc și cazuri greu 
de crezut. Deunăzi, un autovehicul 
încărcat cu ambalaje de la maga
zinul nr. 54 Bocșa, după ce a ajuns 
la Reșița, a fost returnat la Bocșa 
unde a lăsat ambalajele, pe motiv 
că acestea ar fi deteriorate !

Date fiind consecințele păgubi
toare ale acestei situații (importan
te cantități de ambalaje nu pot fi 
reintroduse, cum ar fi firesc, in 
circuitul productiv, spații comer
ciale și de depozitare blocate inutil, 
ingreunarea recuperării de la popu
lație a ambalajelor de sticlă etc.), 
este necesară intervenția mai fer
mă a organelor comerciale județe
ne pentru ca normele legale pri
vind circuitul și recuperarea am
balajelor să fie respectate intoc- 
mai.

• De ani de zile se tărăgănează 
terminarea finisajelor, zugrăvelilor 
și acoperișului la un bloc de lo
cuințe construit In comuna Rebri- 
cea, județul Vaslui, ne scrie cores
pondentul nostru voluntar Gheor- 
ghe Elisei din această localitate. 
Sesizările făcute pină acum n-au 
avut efectul scontat. Primăria din 
comună nu are nimic de spus in 
această privință ?

• O propunere demnă de luat 
în seamă face, într-o nouă scri
soare trimisă ziarului, corespon
dentul voluntar loan Dobrescu din 
Cîmpulung, județul Argeș. Ocolul 
silvic Mihăești, ne scrie el. are 
două terenuri (a cite 10—12 ha), la 
margine de pădure, in zona Lăză- 
rești, plantate cu zmeură, de unde

Condiții bune de odihnă și sănătate 
în stațiunile balneoclimaterice

Oficiile județene de 
turism ol'eră in aceas
tă perioadă locuri 
pentru cură balneară 
și odihnă in următoa
rele stațiuni :

• Amarii. Călimă- 
neșt'i-Căciulat'i. Efo- 
rie-Nord, Băile Felix, 
Geoagiu-Băi. Băile Go
vora. Băile Hercuiane. 
Mangalia. Moneasa. 
Pucioasa, Slărric-Pra- 
hova. Sovata. Vatra 
Dornei. Lacu Sărat — 
pentru afecțiunile apa
ratului locomotor, reu
matismale. neurologice 
periferice, ortopedice 
si posttraumaticc.

» Borsec. Balvanyos, 
Buziaș, Covasna. Va
tra Dornei, Băile Tuș-

nad — pentru afecțiu
nile aparatului cardio
vascular.

• Amara. Eforie- 
Nord. Băile . Felix. 
Geoagiu-Băi. Manga
lia, Moneasa, Slgnic- 
Prahova. Sovata — 
pentru afecțiuni gi
necologice.

• Eforie-Nord, Băile 
Govora, Mangalia. Slă- 
nic-Moldova — pen
tru afecțiunile apara
tului respirator.

• .Borsec. Călimă- 
nesti-Căciulata. Mai- 
naș-Băi. Olănești. Sin- 
georz-Băi, Slănic-Mol- 
dova — pentru afec
țiuni ale tubului di
gestiv si hepatobiliarc.

anual recoltează 10—12 tone fructe 
de bună calitate. De asemenea, 
Stațiunea pomicolă Bălcești a rea
lizat pe mai bine de 20 ha, pe 
platoul Gruiului, o plantație de 
zmeură ce va intra pe rod anul 
viitor, alături, de coacăz, vișin etc. 
Corespondentul nostru apreciază că 
rezultatele bune obținute de cele 
două unități constituie un serios 
îndemn ca ,experiența lor să fie 
preluată și extinsă in cit mai mul
te unități............................

• Șoseaua județeană (aproape 10 
km), care străbate satele Lupșa de 
Jos și Lupșa de Sus, comuna Broș- 
teni, .județul Mehedinți, este des
tul de circulată, intrucit in zonă se 
află o fermă pomiviticolă a I.A.S. 
Corcova, in apropiere se găsesc 
minele de cărbuni din bazinul Mo- 
tru, precum și cele de la Zegujani. 
„Cu toate acestea, ne scrie citito
rul Vasile Stroescu, în numele lo
cuitorilor comunei Broșteni, șosea
ua nu este întreținută corespunză
tor, nu s-a mai adus pietriș pe 
ea de ani de zile. Așa se face că 
pe timp ploios ■ se transformă in
tr-un șir de băltoace noroioase. 
Posibilități pentru repararea și 
buna întreținere a drumului exis
tă. cu atit mai mult cu cit pe raza 
comunei ,se află și sediul unui dis
trict al direcției județene de dru
muri și poduri. Dar pină in pre
zent cetățenii nu s-au bucurat de 
sprijinul solicitat". Sperăm că de 
această dată consiliul popular co
munal va manifesta mai multă ini
țiativă și. cu sprijinul sătenilor, va 
lua măsurile cuvenite.

• .„Am cumpărat nu de mult din 
gara Saline, județul Bacău, trei 
bilete clasa I pentru trenul 5 006 
care circula pe ruta Ciceu — Adjud 
— București. La ora 5,45 cind 
m-am urcat în tren — ne scrie ci
titorul nostru Alexandru Do.j din 
București — am tot căutat vago
nul pentru care cumpărasem bile
te. Spre, surprinderea mea și a fa
miliei mele, așa cum aveam să 
aflăm de la conductorul de tren, 
respectiva garnitură nu avea ata
șat și vagon de clasa I. Din aceas
tă cauză, am fost nevoiți să călă
torim pină la București mai mult 
pe culoar, deși plătisem in plus 
diferența. Cum nici in gara de des
tinație (Basarab) și nici la Divizia 
comercială din Gara de Nord Bucu
rești n-am reușit să mă lămuresc 
cine se face vinovat de această 
încurcătură și cine trebuie să-mi 
restituie diferența de preț plătită 
fără să pot beneficia de serviciile 
respective, solicit sprijinul redac
ției pentru clarificarea acestei ne
plăcute situații". Ceea ce și facem 
publicînd sesizarea dumneavoastră.

• Sinaia. Balvanyos. 
Borsec. Borșa. Monea
sa, Slina de Vale, Băi
le Tusnad — pentru 
nevroze.

ÎN ACEASTA PE
RIOADA SE POATE 
EFECTUA UN TRA
TAMENT CU REZUL
TATE EFICACE ÎN 
TOATE STAȚIUNILE 
BALNEOCLIMATERI
CE ALE ȚĂRII.

Bilete pentru stațiu
nile preferate se not 
obține de la oficiile 
județene de turism,
I.T.H.R. București, 
precum și de la co
mitetele sindicatelor 
din întreprinderi șt’in
stituții.

în imagine : vedere 
din Slunic-Moldova.

l
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în spiritul sarcinilor subliniate la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

ÎNALTĂ răspundere, puternică mobilizare pentru 
ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ A OBIECTIVELOR ECONOMICE

Timpul înaintat impune 
pentru a

INTENSIFICAREA LA

să se acționeze energic, cu toate forțele 
se asigura pretutindeni
MAXIMUM A ÎNSĂMlNȚĂRILOR

Efectuarea însămințărilor în perioadele opti
me stabilite și respectarea cu cea mai mare 
răspundere a normelor agrotehnice, așa cum a 
subliniat secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvintarea 
rostită la recenta ședință a. Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., au o mare însem
nătate pentru obținerea de recolte .sporite în 
anul viitor. Există asigurate în această toamnă 
condiții deosebite pentru a. se. realiza în toate 
zonele și in toate unitățile agricole ■ însămînțări 
de cea mai bună calitate. Precipitațiile căzute 
in luna septembrie și in primele zile ale acestei 
luni au dus la acumularea unei rezerve impor
tante de apă în sol. ceea ce ușurează mult exe
cutarea lucrărilor ,, de pregătire a terenului-și, 
totodată, favorizează răsărirea .plantelor. Este o 
toamnă în care . se po'a.te semăna și . repede, și 
foarte bine, așa cum de mult nu le.-a fost dat 
agricultorilor să poată lucra. Concludente sînt 
în acest sens exemplele multor unități, agricole 
din județele Bacău, Suceava, Covasna, Maramu
reș. Botoșani, Bistrița-Năsăud, Olt, Arad, Timiș, 
Bihor, precum și al celor din sectorul . agricol 
Ilfov, care printr-o temeinică organizare a .mun
cii au asigurat folosirea din plin a mijloacelor 
mecanice, reușind ca la adeastă dată să aibă 
insămînțațe aproape,. toate suprafețele. de grîu 
și orz. Pe ansamblul agriculturii însă, potrivit 
datelor centralizate la Ministerul Agriculturii, în 
dimineața zilei de 6 octombrie mai erau de se
mănat peste un milion de hectare de grîu. Este 
cit se poate de. evident că pentru perioada îna
intată in care ne aflăm este vorba de o supra
față foarte mare. Cu totul sub posibilități sînt 
realizările din unele unități agricole din zona 
a Il-a agricolă, și ne referim îndeosebi la cele 
din județele Vrancea, Harghita, Alba, Brașov 
ș.a., unde insămințarea griului putea și trebuia

■ CLUJ
Augustin Todea, director general 

al direcției agricole județene : 1. 
Pină la această dată, în județ s-au 
insămințat aproape 46 000 hectare cu 
culturi de toamnă din programul de 
peste 68 620 hectare. în prezent se 
lucrează intens la insămințarea griu
lui, lucrare efectuată pe mai mult 
de 30 000 hectare, ceea ce reprezintă 
57 la sută din suprafața planificată. 
Au mai rămas de semănat circa 
23 000 hectare, pe care, cu un ritm 
mediu de 4 000—5 000 hectare pe zi 
ce trebuie atins în următoarele două 
zile, lucrarea se poate încheia pină 
la data de 10 octombrie. Aceste su
prafețe se însămînțează după culturi 
premergătoare tîrzii — cartofi, sfeclă 
de zahăr, porumb, soia.

2. Pentru eliberarea terenului și 
efectuarea arăturilor se acționează 
cu prioritate la strîngerea recoltei 
de pe solele destinate însămînțării 
griului. Sînt mobilizate acum ’ toate 
forțele de la sate pentru recoltarea 
și transportul roadelor toamnei dip 
cimp și asigurarea condițiilor pentru 
efectuarea arăturilor. în vederea ur
gentării arăturilor, in fiecare consi
liu agroindustrial s-a stabilit numă
rul de tractoare care să fie folosite 
ziua și noaptea. în schimbul doi, la 
arat, și concentrarea apoi a mijloa
celor mecanice la pregătirea terenu
lui și la semănat. Pină acum s-a lucrat 

mai intens, așa cum a stabilit co
mandamentul agricol județean, în 
unitățile .de deal și submontane, pen
tru încheierea mai devreme a îri- 
șămînțărilor. Drept urmare, cele mai 
mari suprafețe au fost insămînțațe 
în consiliile unice agroindustriale 
Huedin. Gilău, Iclod, Panticeu și 
Cășeiu. Acum ne preocupăm de 
intensificarea ritmurilor la semăna
tul griului în celelalte consilii Uni
ce agroindustriale. O parte din trac
toare și alte mijloace mecanice din 
consiliile agroindustriale unde semă
natul este pe terminate au fost de
plasate în unitățile rămase în urmă, 
cum sint cele din consiliile agro
industriale Bonțida și Cluj. Au fost 
luate măsuri pentru ca aceste miș
cări de tractoare să se facă orga
nizat. in frunte cu șefii de forma
ții, și să se asigure permanentiza

să se încheie de acum. Or, în numeroase unități 
din aceste județe au mai rămas de semănat 
suprafețe destul de mari și aceasta datorită mai 
ales unor deficiențe de ordin organizatoric. 
Este o situație cu totul nesatisfăcătoare, care 
impune din partea -comitetelor județene de 
partid și a organelor agricole luarea de 
măsuri energice pentru accelerarea la ma
ximum a ritmului însămințărilor și înche
ierea lor pină cel tîrziu la 10. octombrie. 
O cerință esențială pentru grăbirea semănatului 
și încheierea lui în termenele prevăzute este 
executarea neîntirziată a arăturilor pe toate 
cele 300 000 hectare care urmează să fie culti
vate cu grîu. Peste tot acolo unde mai sînt su
prafețe, nearate este nevoie de o puternică con
centrare de forțe, de organizarea'activității în 
două schimburi, astfel incit această lucrare să 
fie încheiată in cel mai scurt timp. In acest 
scop trebuie grabnic recoltate și eliberate de 
culturile de bază toate suprafețele ce urmează 
să fie semănate. Datorită ploilor care au cu
prins întreaga țară, peste tot s-au creat con
diții favorabile pentru executarea in ritm ac
celerat a tuturor lucrărilor — de la arat Ia pre
gătirea terenului și semănat.

Eforturile pentru accelerarea însămințărilor 
trebuie .să..se. împletească ,.c.u. preocuparea .stă-, 
ruitoare pentru executarea unor lucrări de cea 
mai bună calitate, pentru asigurarea densității 
optime, spre a se pune baze solide recoltelor

sporite prevăzute in anul viitor. Răspunderi j 
mari revin in această privință mecanizatorilor !• 
și, în primul rind, specialiștilor șl cadrelor de 
conducere din unități și consilii agroindustriale. j|
care în aceste zile trebuie să-și desfășoare acti- ■
vitatea din zori și pînă-n noapte pe cimp, in. 
mijlocul formațiilor de muncă, să exercite un 
control riguros asupra calității lucrărilor, să 
asigure respectarea normelor de densitate sta
bilite. Chiar dacă pe alocuri mai plouă, in 
majoritatea zonelor țării timpul > de lucru este 
bun și, de aceea, cerința esențială in momen
tul de față: este ca in fiecare unitate agricolă 
să se realizeze zilnic viteze de lucru la nivelul 
maxim al potențialului de care dispun.

Nu există acum sarcină mai importanță pen
tru organele județene dc partid și agricole, or
ganizațiile de partid de la sate, consiliile agro
industriale ■ și conducerile unităților agricole de- 
cît aceea de a acționa energic, hotărît pentru 
mobilizarea la efectuarea însămințărilor, a ce
lorlalte lucrări a tuturor mecanizatorilor și co
operatorilor, a specialiștilor, astfel ca în fie
care zi să se poată realiza ritmuri maxime de 
lucru.

în legătură cu modul în oare se desfășoară 
acum insămințarea culturilor de toamnă, cores
pondenții noștri din județele Cluj, Iași, Călărași 
și Caraș-Severin au solicitat unor cadre cu 
munci de răspundere din agricultura județelor 
respective să răspundă la întrebările :

1. Care este stadiul însămințărilor și ce anume cauze au deter
minat rămînerile în urmă la executarea acestor lucrări ?

2. Ce măsuri au fost întreprinse pentru încheierea grabnică a 
însămințărilor ?

rea lor în cimp, asistență tehnică 
corespunzătoare și masă caldă pen
tru tractoriști.

■ IAȘI
Constantin Dascălu, director gene

ral al direcției agricole : 1. în
cheind semănatul orzului pe cele 
15 000 hectare în timpul optim sta
bilit ca și al celor 3 270 hectare cu 
plante de nutreț, cooperatorii și me
canizatorii din județul Iași sint mo
bilizați acum pentru grăbirea însă- 
mipțării griului și terminarea, acestei' 
lucrări pină la 10 octombrie. Pe an
samblul județului, griul a mai rămas 
de semănat pe circa 28 000 hectare.

2. Analizînd stadiul actual al în
sămînțării or, comandamentul jude
țean pentru agricultură a luat o se
rie, de măsuri menite să asigure în
cheierea acestei lucrări in următoa
rele cîteva zile. Astfel, au fost re
glate. „din mers" toate semănătorile 
folosite pînă acum la orz și aliniate 
celor care însămințează griul. De 
asemenea, au sporit, mult vitezele 
de lucru pentru recoltarea culturilor 
premergătoare, îndeosebi a porum
bului și a sfeclei de zahăr după care 
urmează să fie pus grîu. Forțe su
plimentare au fost mobilizate și ia 
eliberarea terenurilor de resturile 
vegetale în vederea executării ope
rative a. arăturilor și pregătirii pa
tului germinativ. Procedmd in acest 
mod, in ultima săptămînă s-a reușit 
ca, pe ansamblul județului, viteza la 
arat să. fie sporită la 5 400 hectare 
pe zi. astfel că în 1—2 zile toate su
prafețele prevăzute a fi cultivate cu 
grîu vor fi gata pentru a primi să- 
mința. Totodată, comandamentul ju
dețean pentru agricultură a indicat 
ca în fiecare unitate să se ia măsuri 
deosebite pentru organizarea de 
schimburi prelungite sau două 
schimburi la arat și pregătirea tere
nului, iar la semănat să se treacă la 
sprijinirea cu semănători de către 
unitățile care vor încheia această 
lucrare, astfel incit prin folosirea 
zilnică a tuturor semănătorilor vite
zele de lucru să crească în mod sus
ținut. P’unîndu-se în practică aceste 
măsuri, ritmurile la semănat au în
ceput să fie tot mai înalte în aceste 
zile, în tot mai multe unități, din ju
deț. Se cuvin a fi evidențiate. în 
acest .sens, rezultatele bune și foar

te bune pe care le înregistrează, zi 
de zi, mecanizatorii și cooperatorii 
din consiliile unice Mircești, Valea 
Seacă, Belcești, Tibănești, Ciurea, 
Podu Iloaiei, Movileni, Holboca și 
altele, unde sint asigurate de pe 
acum toate condițiile ca însămînță- 
rile să se încheie cel tîrziu la 10 
octombrie.

Acest ritm de lucru aflat în creș
tere pe ansamblul județului se im
pune realizat însă in cazul fiecărei 
unități în parte. Asta pentru că, așa 
cum rezultă din situațiile operative 
oare se centralizează zilnic la direc
ția agricolă județeană, în unele con
silii unice agroindustriale semănatul 
este mult rămas în urmă. Așa bună
oară, în consiliile Vlădeni, Scînteia, 
Râducăneni, Popricani, realizările 
abia se ridică la 55—60 la sută din 
suprafețele planificate. Impulsio
narea lucrărilor de recoltare a cul
turilor tîrzii de pe suprafețele ce ur
mează a l'i. semănate, executarea 
operativă a arăturilor și pregătirea 
patului germinativ, ca și mai buna 
organizare a muncii mecanizatorilor 
la semănat, lărgindu-se întrajutora
rea, sînt tot atîtea măsuri care vor 
face ca și in aceste unități însămin- 
țarea griului să se încheie în pe
rioada optimă stabilită.

■ CĂLĂRAȘI
Florica Pascu, director adjunct al 

direcției agricole județene : 1. In
județul Călărași, insămințările de 
toamnă s-au efectuat pînă la această 
dată pe mai bine de 90 000 hectare, 
ceea ce reprezintă 66 la sută din 
suprafața totală prevăzută. Deși 
campania a fost declanșată in con
diții optime, totuși ploile de la 
sfîrșitul lunii septembrie și din pri
mele zile ale lui octombrie au de
terminat diminuarea serioasă a rit
mului de lucru stabilit. Trebuie a- 
rătat însă că au existat și unele cau
ze subiective, intre care funcționa
rea necorespunzătoare a unui număr 
de 100 de semănători din cele 771 
aflate în dotarea unităților agricole 
de stat și cooperatiste din județul 
nostru.

2. Ploile căzute în această peri
oadă au creat, ce-i drept, unele 
greutăți in desfășurarea lucrărilor, 
dar ele au asigurat condiții ex
celente atit pentru pregătirea tere

nului. cit și pentru semănat. Avînd 
în vedere mai ales întirzierile în
registrate în unele unități, comanda
mentul județean pentru agricultură 
a luat măsuri energice pentru ge
neralizarea schimbului II și de noap
te la pregătirea terenului în toate 
unitățile agricole. Totodată, perioa
da în care a plouat a fost din plin 
folosită pentru revizuirea și repara- 
rea tuturor semănătorilor, astfel in
cit toate cele 771 existente sînt a- 
eum apte sâ intre în brazdă și să 
lucreze fără întrerupere zi-lumină. 
In același timp, au fost mobilizate 
noi forțe mecanice și umane; în spe
cial în unitățile cu rezultate mal 
slabe, urmînd ca. pe măsură ce se
mănatul griului se încheie, în uni
tățile fruntașe, toate mașinile să fie 
operativ redistribuite, astfel încît 
fiecare unitate agricolă din județ să 
se încadreze in perioada optimă, a- 
sigurîndu-se pretutindeni aplicarea 
strictă a celor mai înalte tehnolo
gii cerute de cultura griului. Sîn- 
tem ferm hotărîți să facem totul 
pentru a pune baze trainice pro
ducției anului 1989.

■ CARAȘ-SEVERIN
Tiberiu Bontilă, director adjunct al 

direcției agricole județene : 1. Pe
ogoarele județului Caraș-Severin lu
crarea cea mai importantă a actualei 
etape o reprezintă insămințarea griu
lui. lucrare ce trebuie încheiată in 
cei mai scurt timp. Deși ne mai des
part încă puține zile pînă la acest 
termen limită, trebuie să recunoaș
tem că stadiul actual de execuție a 
lucrărilor este departe de califica
tivul satisfăcător, în condițiile în 
care, in unele consilii unice agroin
dustriale. cum sînt Berliște, Grădi
nari, Răcășdia și Berzovia, semăna
tul a fost realizat pe suprafețe re
duse. Cauzele care au determinat 
aceste restanțe țin mai ales de în
tirzierile la executarea arăturilor și 
eliberarea terenului, lucrări ce au 
fost efectuate pe 85 la sută din su
prafața prevăzută a fi cultivată cu 
griu, respectiv pe 31 300 hectare, din 
cele 36 900 hectare planificate. Este 
adevărat că pînă acum întirzierile la 
arăturile de toamnă pe suprafețele 
destinate însămînțării cu grîu s-au 
datorat faptului că pe suprafețe în
tinse lanurile de porumb nu au ajuns 
la maturitate și nu s-a putut trece la 

recoltarea lor decit in ultimele ziie. 
Aceasta justifică într-o măsură pro
centul incă scăzut de efectuare a 
țis.ămirițărilor, dar hu îi; totalitate.

2, Tn vederea sporirii considerabile 
a ritmului însămințărilor. comanda
mentul județean pentru coordonarea 
activității din agricultură a luat o 
serie de măsuri ce vizează in special 
■sprijinirea unităților care înregis
trează restante mai mari. Astfel, 
au, fost repartizate suprafețe cu po- 
'rumb pentru recoltat unităților eco
nomice și comunelor necooperativi- 
zate din zonele de deal și de munte. 
De asemenea, principalele mijloace 
de transport au fost dirijate spre 
parcelele care urmează a fi însămîn- 
țate cu griu. Totodată, s-au stabilit 
responsabilități concrete și modalități 
de lucru pentru mecanizatori, ur
mînd ca peste tot să se lucreze în 
două schimburi și în schimburi pre
lungite Ia arat și pregătit terenul, 
iar la semănat pe întreaga zi-lumină, 
folosind toate semănătorile pregătite 
în, acest scop. Printr-o mobilizare 
exemplară de forțe, în următoarele 
cîteva zile putem încheia arăturile, 
lucrare oare condiționează acum în
săși terminarea la termenul stabilit 
a însămințărilor pe toate cele 23 700 
hectare prevăzute a fi cultivate cu 
griu. Posibilități există, forțe umane 
și mecanice de asemenea, important 
este ca acestea să fie utilizate inte
gral, pentru că, acum, nefolosirea 
fiecărei Ore bune de lucru poate avea 
consecințe serioase în anul viitor. 
Mai ales la aceste consecințe trebuie 
să se gîndească în fiecare moment 
specialiștii, cadrele de conducere din 
unități și cu deosebire consiliile 
populare comunale, care sînt chema
te să participe mai direct și mai 
eficient la desfășurarea actualei 
campanii agricole.

Din răspunsurile primite rezultă 
că in toate unitățile agricole din 
județele care au făcui obiectul an
chetei de față se acționează hotărît 
pentru impulsionarea ritmului lu
crărilor, asigurîndu-se peste tot 
condițiile necesare încheierii insă- 
mințărilor Ia termenul stabilit, a- 
dieă cel tîrziu la 10 octombrie. E- 
sențial este ca organele și organi
zațiile de partid județene. împreu
nă cu organele agricole' să urmă
rească cu perseverentă aplicarea 
intocmai a măsurilor stabilite, ast
fel ca pretutindeni să fie intensi
ficat la maximum ritmul însămin- 
tărilor. in condițiile respectării 
stricte a normelor agrotehnice.

Redactorii și corespondenții 
„Scinteii"

Vitezele de lucru la semănat trebuie acum mu'lt sporite

DM MM K URII
PENTRU PUNEREA IN FUNCȚIUNE 

fi NU CAPACiTAÎI
Pe șantierul termocentralei de la Suceava

La întreprinderea electroeentrale 
din Suceava urmează ca la 30 decem
brie să fie pus în funcțiune cel de-al 
doilea grup, energetic de 50 MW. 
Cum utilajele de bază sînt sosite pe 
șantier, important este acum modul 
in care constructorii/ mentorii și be
neficiarul și-au organizat activitatea 
pentru realizarea ritmică a lucrări
lor, in conformitate cu graficele sta
bilite. Investigațiile noastre pe șan
tier au pus m evidență mobilizarea 
exemplară, hotărirea fermă a tutu
ror celor care participă la realizarea 
acestui obiectiv pentru conectarea 
lui cît mai rapidă la sistemul ener
getic național. Iar stadiul actual al 
lucrărilor, electivele concentrate aici, 
buna organizare a muncii dau sufi
ciente garanții că producția de ener
gie electrică la grupul nr. 2 va în
cepe incă in acest an.

Ce se întîmplă în prezent pe șan
tier ?

Pentru colectivul brigăzii ni-, t 
a Antreprizei de construcții indus
triale Suceava lucrarea cea mai ur
gentă este terminarea închiderii ca
zanului pînă la data de 30 noiem
brie. Asigurarea protecției cazanului 
și a instalațiilor condiționează buna 
lor funcționare în sezonul rece. Tră- 
gind concluzii din greutățile intim- 
pinate la grupul nr. 1, unde închi
derea s-a făcut in perioada decem- 
brle-ianuarie, după punerea in func
țiune, constructorul a concentrat aici 
aproximativ 50 de muncitori, și-a asi
gurat materialele necesare, creînd 
condiții tehnice și organizatorice ca 
termenul prevăzut in graficele de 
execuție să fie respectat. Finisajele 
de In sala mașinilor și corpul de 
buncăre vor dura pină spre .sfîrșitul 
lunii decembrie, așa cum de altfel 
este stabilit, deoarece ele nu pot fi 
finalizate decît o dată cu terminarea 
tuturor instalațiilor. Esențial este 
faptul că lucrătorii brigăzii au, asi
gurat fronturile de lucru necesare 
pentru mentori.

In ceea ce-i privește pe aceștia, 
merită evidențiată activitatea lor 
susținută, bine organizată. A fost e- 
fectuată la 15 septembrie proba hi
draulică la sistemul de presiune a 
cazanului, „examen" care a demon
strat, că lucrările,' executate in timp 
record, sub o atentă supraveghere 
tehnică, sint de calitate foarte bună. 
Desigur, faptul că efectivul brigăzii 
a crescut, iar din luna iulie condu
cerea Antreprizei „Energomontaj" 
București a repartizat pe șantier un 
mare număr de sudori a permis 

realizarea a 5 000 suduri de înaltă 
presiune lunar, față de numai 3 000 
cît șe realizau, in medie, la grupul 
nr. i. Ca urmare, cazanul a fost pre
dat pentru efectuarea înzidirilor și 
izolațiilor termice cu 15 zile mai de
vreme decit termenul prevăzut in 
program. Un timp prețios a fost ciș- 
tigat și ,1a executarea altor categorii 
de lucrări. Deoarece la. începutul 
lunii septembrie turbina a fost în
chisă definitiv și betonată pe fun
dație, a fost posibil ca pe 19 septem
brie să înceapă sudarea conductelor 
de carcasă. Ceea ce va permite ca 
circulația uleiului de reglaj și un
gere a turbinei să înceapă cu 10 
zile mai devreme. „La preîncălzitoa- 
rele rotative de aer, unde lucrările 
sint cu 15 zile în urmă față de gra
fice, ne spunea inginerul Ștefan Bă
lan, șeful brigăzii complexe de mon
taj, am concentrat un număr sporit 
de oameni, care muncesc in două 
schimburi, pentru a asigura înce
perea uscării zidăriei și’ a cazanului 
pînă la 20 noiembrie, așa cum se 
prevede în program".

Forțe numeroase a concentrat pe 
șantier și brigada de instalații elec
trice și automatizări, care lucrează 
la camera de comandă și sala turbo- 
generatorului, la cazanul de 420 tona 
abur pe oră, la instalațiile electrice 
de la electrofiltru și bara capsulată 
care face legătura intre generator și 
■transformatorul de putere prin care 
se va debita energia produsă în sis
temul energetic național. De remar
cat că aproape toți oamenii sînt 
•policalificați, ceea ce le asigură o 
mobilitate sporită in abordarea ce
lor mai diverse lucrări, ciștigi-d, 
bineînțeles, un timp prețios. C ’t 
este că brigada are capacitatea 
execute toate lucrările la cazau p 
la 30 noiembrie. „Pefiitru finalize 
lor, ne spune inginerul Eugen 
vițchi. mai avem insa urgentă 
voie de circa 100 kilometri cablu 
semnalizare și forță. Estb adevă 
că acesta se asigură nuntei ip—tr 
mestrul in care are loc puterea i, 
funcțiune, însă beneficiarii! trebuie 
să obțină din timp cotele și reparti
țiile necesare. Nu este o problemă 
oarecare, de rezolvarea ei depindă 
terminarea lucrărilor la timp".

tn legătură cu puternica mobili
zare de forțe umane și mijloace teh
nice pe șantierul centralei electrice și 
de termoficare din Suceava se cuvin 
făcute cîteva evidențieri. In primul 
rind, spiritul de strînsă conlucrare 
între diferiți executant! ai obiecti
vului. Urmărindu-și cu atenție rea
lizarea sarcinilor proprii, fiecare este 
in același timp preocupat de a crea 
fronturi corespunzătoare de lucru 
pentru ceilalți. Orientare susținută 
de un amplu program de măsuri 
tehnice și organizatorice adoptat de 
către fiecare brigadă in parte. Cen
trul de greutate al măsurilor este 
axat pe folosirea într-o proporție 
cit mai ridicată a mijloacelor de 
mecanizare din dotare, întărirea or
dinii și disciplinei în muncă, stabi
lirea de sarcini și răspunderi pre
cise pe oameni și echipe. în sfîrșit, 
nu poate fi omisă nici asigurarea 
materialelor necesare, domeniu în 
care șantierul din Suceava a primit un 
sprijin substanțial din partea direc
țiilor de specialitate din Ministerul 
Construcțiilor Industriale.

La rîndul său, beneficiarul parti
cipă activ la finalizarea lucrărilor. 
El urmărește respectarea graficelor 
stabilite de comun acord, clarifică 
problemele de proiectare ivite și se 
preocupă de introducerea îmbunată-1 
țirilor de la grupul nr. 1 și la cel de-al 
doilea grup energetic, pregătind în 
același timp operatorii pentru‘ cazan 
și turbină.

Toate aceste măsuri permit ca 
lucrările să se deruleze ritmic, res- 
pectindu-se graficele stabilite.

Sava BEJINARIU
corespondentul „Scinteii"

Potențialul productiv din întreprinderi
(Urmare din pag. I)
bricație o nouă variantă constructi
vă, cu un consum de materiale re
dus la jumătate, ceea ce ne permi
te un spor de producție care să sa
tisfacă mai bine cererile beneficia
rilor. De asemenea, dezvolțăm pro
ducția de corpuri de iluminat pen
tru aviație și pentru medii indus
triale speciale (corpuri de iluminat 
antigrizutoase și antiexplozive).

— Ceea ce înseamnă nu numai uti
lizarea rațională a capacității de 
producție, dar și fructificarea resur
selor materiale în produse de com
plexitate sporită, de valoare mai 
mare. Pe această cale colectivul a 
reușit să anihileze și efectul negativ 
al faptului că unele din utilajele 
casate au fost înlocuite cu altele mai 
scumpe.

■ — Sint mai scumpe, este adevă
rat, dar oferă posibilități superioare 
de exploatare! Iată un exemplu. în 
ultimul timp am făcut investiții de 
înlocuire, mai ales pentru mașini de 
injectat mase plastice. Noile mașini 
sînt, într-adevăr, de două-trei ori 
mai scumpe decît cele anterioare, 
dar au un randament mai bun. mai 
multă precizie în execuție și permit 
executarea unor repere mai mari. 
Am putut astfel să asimilăm nume
roase produse noi, între care aș men
ționa echipamente pentru autoturis
mul „OLTCIT" (faruri, lămpi spate), 
care pînă de curînd se importau.

— La una dintre grupele de pro
duse însă — ește vorba despre ba
terii — unitatea se situează sub plan 
cu citeva milioane lei de la începu
tul anului. Ceea ce arată că și utili
zarea fondurilor fixe ■ putea să fie 
mai bună.

— Principala cauză a nerealizării 

integrale a planului la această gru
pă de produse este dată de asigu
rarea sub necesar a bazei materiale 
Ia una din componentele importante 
ale bateriei — rondelele de zinc. Ji- 
nînd seama de această restricție, 
vom reduce in viitor producția la ti
purile clasice de baterii și vom în
cepe să producem baterii după pro
cedeul alcalin. Acestea, pe lingă per
formanțele sensibil îmbunătățite, ne
cesită un consum de zinc redus la 
jumătate.

Așadar, problemelor pe care, inevi
tabil și fără încetare, evoluția econo
miei le pune in fața fiecărui colec
tiv, oamenii muncii de la „Electro- 
banat" Timișoara le-au găsit, de 
fiecare dată pînă în prezent, solu
ții adecvate. Iar creșterea de la un 
an la altul a. producției realizate la 
1 000 lei fonduri fixe demonstrează 
preocuparea, de buni gospodari, pen
tru valorificarea tot mai bună a po
tențialului de care dispune unitatea.

Parametrii proiectați 
pot fi atinși în avans
Poduri rulante care se deplasează 

la mare înălțime. Greutăți de zeci 
de ■ tone manevrate cu ușurință și 
precizie. Gilindri imenși lustruit! 
oglindă, alte piese de dimensiuni 
impunătoare, din care se vor asam
bla utilaje gigant: mașini de roluit 
tablă,. ciocane de forjă, prese hidrau
lice de 1 000 tone-forță și altele, ne
cesare unei economii în plină dez
voltare.

Pentru a realiza asemenea produ
se, Întreprinderea de mașini-unelte 
grele pentru deformare plastică Do
rohoi a avut nevoie, în mod firesc, 

de o dotare tehnică... pe măsură. Ad
miram o parte din utilajele care 
fac parte dintr-o capacitate de pro
ducție pusă in funcțiune la sfîrșitul 
anului 1987: mașini de danturat, 
strunguri de degroșat, mașini de rec
tificat cilindric. Utilaje de mare 
performanță, covîrșitoarea lor majo
ritate fiind realizate în țară — ex
presie a nivelului tehnic atins de 
economia românească.

Dar cu toate că in luna septembrie 
planul la producția-marfă a fost în
deplinit, cu toate că, in comparație 
cu începutul cincinalului, producția a 
crescut mai repede decit înzestrarea 
tehnico-materială, trebuie spus că 
actualul potențial productiv este uti
lizat. cu mult sub posibilități. Faptul 
că indicele de folosire a mașinilor- 
unelte se situează abia la nivelul de 
66,7 la sută arată că tinărul și am
bițiosul colectiv al unității are incă 
multe lucruri de pus la punct pentru 
a desfășura o activitate pe deplin e- 
ficientă.

Mai intîi, sînt frecvente situațiile 
în care apar „gîtuiri" ale fluxului de 
producție — locuri înguste — în spe
cial, la mașini de prelucrat roți din
țate, la strunguri-carusel —, conco
mitent cu un excedent de capacita
te la alte tipuri de mașini. Este in
contestabil faptul că producția de 
utilaje-unicat, specifică întreprinde
rii din Dorohoi. are anumite parti
cularități. iar organizarea producției 
se realizează mai dificil decît în 
cazul produselor de serie. Dar cind 
o întreprindere, practic nouă, înre
gistrează asemenea dezechilibre în
seamnă fie că proiectul după care 
s-au făcut investițiile nu mal este 
adecvat. ” ’ că . organizarea produc
ției es‘ ■viferință". Dar și in
tr-un elălait, iliză te

meinică trebuie să ducă la elimina
rea acestor anomalii.

Apoi, este greu de înțeles cum s-a 
ajuns ca fonduri fixe in valoare de 
26 milioane lei — mașini de găurit 
cu comandă numerică, strunguri-re- 
volver semiautomate și altele — să 
fie declarate disponibile înainte ca 
întreprinderea să fi atins parametrii 
proiectați. Cum a fost fundamentat 
necesarul de investiții, din moment 
ce, la scurt timp, se constată inuti
litatea unor utilaje?

tn cealaltă extremă se află utila
jele necesare, dar care... nu produc. 
Intre acestea, menționăm o mașină 
complexă de alezat, frezat și rabotat, 
adusă din import încă din 1985, care 
nici pînă în prezent, din diferite mo
tive, nu a fost pusă in funcțiune. 
„După mai multe demersuri, furni
zorul s-a declarat de acord, să asi
gurăm punerea în funcțiune a ma
șinii cu forțe proprii — ne-a spus 
directorul întreprinderii, ing. Vasile 
Stoica. In prezent lucrăm Ia reglaj 
și la probe și ne-am propus să în
cepem exploatarea utilajului chiar 
în această lună". Desigur, inițiativa 
este bine venită. Dar de ce a tre
buit să treacă atît timp pînă a fost 
luată?

In sfîrșit, dar nu In ultimul rind, 
este necesară o mai bună acoperire 
cu contracte a capacității de pro
ducție. Chiar pentru acest an planul 
nu a fost integral acoperit cu co
menzi, in ciuda eforturilor depuse 
stăruitor de compartimentul comer
cial al întreprinderii. Faptul că, pen
tru ultimul trimestru al anului, con
tractele încheiate depășesc planul 
valoric arată că posibilități există, 
dar ele trebuie valorificate din timp. 

Așadar, multiple probleme își aș
teaptă o soluționare de fond, astfel 

incit utilajele întreprinderii nu nu
mai să fie puse in funcțiune, dar 
să și... producă la nivelul posibilită
ților, Pentru aceasta, alături de mo
bilizarea mai bună a rapacității or
ganizatorice a colectivului, este ne
cesar un sprijin substanțial din 
partea Centralei industriale de utilaj 
metalurgic și prese Iași, în special 
pe linia asigurării cu comenzi a în
treprinderii. Un asemenea sprijin 
este pe deplin posibil dacă ne gîn- 
dim că centrala de resort este ..și co
ordonatorul de balanță pentru pro
dusele realizate de întreprinderea 
din Dorohoi.

...Un calcul elementar arată că 
prin atingerea indicelui planificat 
de utilizare a mașinilor-unelte s-ar 
obține un spor de producție de or
dinul zecilor de milioane de lei pe 
trimestru, ceea ce ar permite și de
vansarea termenului de atingere a 
parametrilor proiectați — fixat pen
tru anul 1990. Este aceasta o posi
bilitate și un angajament al colec
tivului, ce va putea fi îndeplinit — 
ne spune directorul întreprinderii — 
daca se va asigura un portofoliu de 

.comenzi corespunzător.

Efecte pozitive ale 
spiritului gospodăresc

La începutul anului trecut colecti
vul întreprinderii „Tehnoutilaj" din 
Odorheiu Secuiesc se confrunta cu 
o sUită de probleme determinate de 
schimbarea profilului întreprinderii, 
respectiv de trecerea unității de la 
producția de mașini și unelte agrico-> 
le la realizarea de utilaje și linii teh
nologice complexe pentru industria 
alimentară. Sarcină cu atît mai difi

cilă cu cit trebuia îndeplinită „din 
mers", fără noi investiții. Tocmai de 
aceea, preocupările prioritare ale 
organizațiilor de partid, ale condu
cerii colective și ale întregului per
sonal au fost îndreptate spre utili
zarea completă și eficientă a fon
durilor fixe de care unitatea 'dis
pune, întreținerea lor corespunză
toare, adaptarea capacităților de pro
ducție și organizarea fluxurilor teh
nologice spre a face față noilor ce
rințe. Ca urmare a unui complex de 
măsuri judicioase și eficiente, în a 
căror aplicare a fost antrenat în
tregul colectiv, rezultatele obținute 
in cele trei trimestre care au trecut 
din acest an au fost foarte bune : 
la producția-marfă se înregistrează 
depășirea planului cu 9.2 milioane 
lei, materializată în circa 114 tone 
utilaje tehnologice și piese de schimb 
pentru industria alimentară, iar va
loarea producției și a beneficiului 
la 1 000 lei fonduri fixe este su
perioară nivelului planificat.

O analiză a factorilor de creștere 
a eficienței fondurilor fixe relevă 
de la bun început utilizarea fondului 
de timp disponibil al mașinilor unel
te în proporție de 88,2 la sută, față 
de nivelul planificat, de 87,4 la sută. 
Aspecte concrete vizînd măsurile 
stabilite și modul de lucru le aflăm 
în una din principalele secții ale în
treprinderii — cea de prelucrări me
canice — unde și coeficientul de 
utilizare a mașinilor-unelte feste su
perior mediei pe întreprindere. Aici 
se lucrează in trei schimburi, iar ac
centul principal este pus pe poli- 
deservirea utilajelor. Maistrul Dosa 
Ludovic ne vorbește in detaliu des
pre atenția care este acordată bunei 
organizări a locurilor de muncă, des
pre preocuparea susținută pentru a- 
provizionarea operativă a fiecărei 
mașini cu necesarul de piese pentru 
prelucrat, dar și pentru repartizarea 
lucrărilor cu grad sporit de dificul
tate muncitorilor cu categorie supe
rioară de pregătire.

In același timp, problema pieselor 
de schimb, a recondiționărilor și 
reparațiilor capitale și periodice esta 
urmărită cu rigurozitate in fiecare 
secție și atelier. Astfel, planul de 
recondiționări a fost îndeplinit in 
proporție de 174 la sută, realizîn- 
du-se piese de schimb în valoare de 
peste 500 mii lei ; totodată, s-au 
efectuat integral cele 58 reparații 
capitale prevăzute.

între factorii care condiționează, 
și determină obținerea unei eficiența 
cît mai înalte a fondurilor fixe își 
au locul bine definit și cei ce pri
vesc buna organizare a activității 
productive, utilizarea metodelor mo
derne de, pregătire, programare și 
lansare în fabricație. Astfel, pentru 
asigurarea unei operativități sporite 
in asimilarea de noi produse s-a în
ființat un compartiment tehnologic, 
în care se stabilesc tehnologiile de 
lucru, consumurile de materiale, 
programul de debitare. De aseme
nea, Sra înființat și un compartiment 
de informatică tehnică, în afara ofi
ciului de calcul, ce se dovedește 
deosebit de util ; a fost organizat 
un atelier de prototipuri și un. ate
lier de proiectare pentru asigurarea 
asistentei tehnice.

Ridicarea continuă a nivelului de 
cunoștințe profesionale al fiecărui 
membru al colectivului de muncă 
este urmărită indeaproape prin or
ganizarea săptămînală a unor cursuri 
de perfecționare, în care sînt cu
prinși 564 oameni ai muncii, ca și 
prin cursuri de recalificare și poli
calificare la care participă 160 mun
citori.

Așadar, o largă paletă de acțiuni 
și inițiative care atestă preocuparea 
colectivului întreprinderii „Tehno
utilaj" din Odorheiu Secuiesc pentru 
obținerea unei valorificări cit mai 
bune a potențialului productiv.

Euqen RADULESCU 
Euqen HRUȘCA 
Nicolae ȘANDRU
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TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
— program revoluționar de muncă pentru partid, pentru popor

Editarea cărții-act de mare răspundere
în opera de educație patriotică

Literatura, se spune, este un „martor", depu
ne „mărturie", „dă seamă" despre spiritul unei 
epoci, despre idealurile și aspirațiile ei. Ea este, 
astfel, un „reflex" al istoriei, al vieții sociale, 
al modului de a trăi, simți și gîndi al oameni
lor. „In intreaga activitate politico-edueativă — 
sublinia tovarășul NIC'OLĂE CEAUȘESCU în 
Tezele din aprilie — va trebui să angajăm cu 
si mai multă putere uniunile noastre de creație 
din domeniul literaturii, muzicii, artei plastice. 
Ele trebuie să participe activ, prin toate operele 
lor, la promovarea concepției revoluționare, a 
principiilor socialiste, a politicii partidului nos
tru. la ridicarea nivelului general de cultură al 
maselor, al poporului".

Martoră a epocii, opera literară nu este mai 
puțin un „constructor" al ei. exprimînd voința 
di- a orienta, influența și determina noi compor
tamente și moduri de a fi în și pentru societate. 
Desigur, ea își exercită această funcție în chip 
specific, prin mijloace proprii, care nu sînt ale 
altor domenii, ci. in exclusivitate, numai ale ei. 
Cu această condiție, literatura, mai ales cea 
contemporană, aspiră să aibă un important cu- 
vint de spus în formarea omului'nou, în per
fecționarea condiției umane, în afirmarea con
științei noi, revoluționare. Pe traseul complex 
al ivirii unor opere valoroase, rolul editorului 
este imens, dacă-1 privim nu doiar ca pe expo
nentul unei funcțiuni oarecare, ci ca purtător 
al unei misiuni slujite cu reală vocație : aceea 
de a valorifica zăcămintul cel mai prețios, 
creativitatea poporului, geniul său zămislitor.

De aceea, semnalând rolul lor in promovarea 
valorilor cultural-artistice, clasicii marxismului 
i-au numit pe cei care activează în asemenea 
sfere „funcționarii" societății, reprezentanții și 
slujitorii ei,. iar nu proprietarii mijloacelor și, 
instituțiilor prin intermediul cărora acționează.

Pornind de aici, am adresat conducerilor edi
turilor noastre un număr de întrebări, urmind 
ca, desigur, răspunsurile să fie coroborate cu 
alte opinii despre calitatea, tematica și valoarea 
cărților apărute, opinii ale criticii literare și, 
nu în ultimul rînd, -ale cititorilor înșiși, ale 
oamenilor muncii în mîinile cărora ajung aceste 
cărți. Așadar, mai intii : care sînt principalele 
direcții și modalități prin care acționează edi
tura pentru stimularea și promovarea litera
turii de actualitate, scrisă de/talentele autentice 
din toate generațiile ? Mandatar al societății 
și. într-o măsură, „dispecer" de talente, editorul, 
om ca oricare altul, are și el gusturi, preferințe 
personale și chiar... prejudecăți. In evitarea 
acestor prea omenești particularități, singura 
cale realistă este conformarea la criterii cu un 
anume grad de generalitate, „suprapersonale". 
Care sînt ele și ce trebuie ori poate fi între
prins pentru prevenirea erorilor de selecție ce 
mai pot apărea din diverse pricini ? In al trei
lea rînd, am vrut să știm dacă, privind din- 
lăuntrul activității editoriale, factorii ei res
ponsabili nutresc doar satisfacții sau au și ne
mulțumiri față de calitatea lucrărilor care au 
văzut lumina tiparului și le-am pus o între
bare în acest sens. In al patrulea rînd : ce 
preocupări există pentru ridicarea calității edi

tării moștenirii noastre culturale ? Am sondat 
și aici „volumul" obiectivitătii editorilor, pu- 
nind întrebarea : ce reacții semnificative, pro 
sau contra, puteți semnala din partea criticii 
și a cititorilor ? Vă însușiți sau respingeți aceste 
reacții, eventual critice ? Un mare interes stir- 
nește pe drept cuvint literatura destinată ti
neretului și scrisă de autori tineri. Ca atare 
am întrebat : considerați că literatura tinerilor 
autori pe care îi promovați reprezintă starea 
de spirit, idealurile, preocupările și împlinirile 
tineretului de azi ? în al șaselea rînd. ancheta 
noastră și-a propus șă releve modalitățile uti
lizate de edituri pentru a clarifica ecoul pu
blic al cărților promovate ; ce forme de le
gătură cu cititorii cultivați, cu ce rezultate 
operante in îmbunătățirea activității editoriale ? 
In sfîrșit, conducerea unei astfel de instituții 
se bazează pe normele democrației noastre so
cialiste : cum funcționează principiul muncii 
colective, al împletirii acesteia cu răspunderea 
personală ? Desigur, întrebările se pot înmulți, 
vizînd numeroase alte laturi ale activității edi
toriale. Cele de mai sus sînt adresate nu doar 
celor puși să conducă editurije in momentul de 
față — ei sînt, de regulă, scriitori, oameni de 
cultură, critici și istorici literari, publiciști etc. 
— ci și, în egală măsură, redactorilor, criti
cilor și istoricilor literari^ cititorilor interesați 
de oalitatea și conținutul cărților de poezie, 
proză, critică, publicistică etc. ce apar zilnic 
în librăriile noastre. Ele fac ori nu faima auto
rilor, dar vorbesc și despre gusturile și opțiunile 
editorilor noștri. Să le dăm cuvintul.

Firește, datoria fiecărei edituri este 
țn primul rînd să determine și să 
promoveze crearea unor opere lite
rare care, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Raportul pre
zentat la Conferința Națională a 
partidului din decembrie 1987, să re
dea în forme diferite uriașa activi
tate creatoare a poporului nostru, să 
constituie o puternică forță de dina
mizare a intregii națiuni. Și, nu m 
ultimul rînd, editurile sînt datoare 
să stimuleze acea creație de mare, 
dacă se poate, de inestimabilă va
loare, care să contribuie la dezvol
tarea patrimoniului spiritual româ
nesc și, prin aceasta, a celui uni
versal.

L».Editura timișoreană „Facla" repre- 
îtă, in mic, ceea ce este, în mare, 
temui editorial din țara noastră, 
jfilul ei complex cuprinde teme 

domeniile' social-politic, istoric, 
etristic, tphnic și științific, ceea ce 

iplifică. dată mai mult, răspun- 
■rile colectivului nostru, supunin- 
.i-l mereu la examene severe, 
TuTHșRara are o veche și frumoasă 

tradiție tehnico-științifică, dar și un 
potențial contemporan prețuit in 
țară și dincolo de frontierele ei. Din 
acest punct de vedere, editura nu 
trebuie decit să știe să aleagă, din- 
tr-o mulțime de oferte și autori, pe 
acelea care răspund cu cea mai înal
tă competență științifică nevoilor 
stringente ale economiei noastre, 
evoluției continue a științei și teh
nicii românești la parametri egali cu 
ale altor popoare din Europa și din 
întreaga lume.

La Timișoara ființează cu remar
cabile rezultate o Universitate, un 
adevărat focar de Cultură, în care 
dascăli de mare prestigiu ostenesc cu 
nobilă stăruință nu doar la creșterea 
unor generații de cadre didactice, ci 
.și, prin aportul lor direct, la cerce
tarea fenomenului cultural româ
nesc, la stimularea și dezvoltarea 
criticii și istoriei literare, a creației 
literare în genere. Avem-o puternică 
asociație a scriitorilor, din care 
mulți dintre noi, cei ce lucrăm in 
editură, facem parte, revista „Ori
zont" e ea însăși o pîrghie impor
tantă în stimularea creației literare.

De ce am subliniat prezența lor în 
peisajul cultural din partea aceasta 
a țării ? Fiindcă mai mult decît edi
turile din Capitală, cele ce ișl au 
sediul în orașe ca Iași, Cluj-Napoca,

Craiova și Timișoara nu pot să-și 
desfășoare în condiții optime activi
tatea fără o strînsâ colaborare cu 
respectivele instituții. Dezbaterile pe 
care le organizăm împreună, intilni- 
rile cu oameni de cultură, cu toți 
creatorii sînt în măsură să ne aducă 
acele cărți valoroase care să promo
veze viața noastră contemporană, 
preocupările semenilor noștri, mun
ca lor, frămîntările, într-un cuvint, 
societatea românească de azi și de 
miine.

Sintem conștienți că ni s-a Încre
dințat o misiune nobilă, că sin
tem responsabili pentru felul în care

a-și îndeplini cu cinste și competen
ță misiunea ce i-a fost încredințată.

Cred cu tărie că un întreg este 
alcătuit din părți. De ce enunț acest 
truism ? Pentru că mi se pare vala
bil și pentru cultură în general, și 
literatură în special. S-a încercat să 
se acrediteze, din păcate, ideea că 
literatura, dar și cercetarea istorică 
se pot face privind doar de la nivelul 
centrului spre „margini". Se uită in 
acest fel că fiecare provincie istori
că și-a adus in mod specific și ori
ginal contribuția la formarea și dez
voltarea națiunii române, a spiritua
lității sale. Mari personalități ale

Prin bogăția vieții ar
tistice muzicale, a pu
ternicei emulații de aici, 
municipiul Satu Mare 
are multe temeiuri să 
fie considerat și un „oraș 
al muzicii". „Zilele mu
zicale sătmărene" — 
tradițională și prestigi- 

■ oasă ' manifestare, ajunsă 
la a 12-a ediție, desfă
șurată recent, care s-ă 
încheiat la scurtă vreme 
după finalul Festiva
lului internațional „Geor
ge Enescu" din Capitală 
— reprezintă, fără îndo
ială, argumentul de 
„vîrf" în sprijinul unei 
asemenea aprecieri, pe 
deplin meritată. Pe agen
da manifestării au fost 
înscrise 11 spectacole 
desfășurate pe stenele 
Filarmonicii de stat și ale 
Teatrului de Nord, in 
cadrul cărora au evoluat 
45 de interpret! români 
și 7 artiști de peste 
hotare, unii dintre ei 
participanți și la presti
giosul festival interna
țional din Capitală, or
chestrele simfonice de 
Ia Satu Mare și Oradea, 
precum și valorosul cor 
bărbătesc alcătuit din 55 
de membri, aparținînd 
întreprinderii de utilaj 
minier Satu Mare, lau
reat al Festivalului națio
nal „Cîntarea României" 
și cîștigător al trofeelor 
a numeroase și prestigi
oase reuniuni corale din 
țară.

Avînd in vedere parti
ciparea bogată, de înaltă 
valoare și aria întinsă și 
diversă a repertoriului 
prezentat. „Zilele muzi
cale sătmărene" s-au re
marcat prin cîteva atri
bute definitorii pe care 
ni le-a împărtășit Stefan 
Gregoroviciu, directorul 
filarmonicii sătmărene, 
instituție care a pus. îm
preună cu conducătorul

ei. multă dăruire și pri
cepere in organizarea și 
buna desfășurare a ma
nifestării. Fără îndoială, 
unul din remarcabilele 
merite ale actualei ediții 
ii constituie prezentarea 
masivă a creației muzi
cale românești. în rîndul 
celor 55 de creații româ
nești s-au aflat lucrări de 
G. Eneseu. Cornel Trăi- 
lescu, I. Dumitrescu, P.

un cîntec popular din 
zona Codrului, de Mircea 
Neagu, scris special pen
tru acest cor. Deopotrivă 
de inspirată, stimulativă 
și emoționantă a fost și 
inițiativa fericită de a 
promova pe podiumul de 
concert în cadrul acestei 
prestigioase manifestări, 
in care nu puțini au fost 
interpreții de renume 
național și internațional,

Tradiții contemporane 
într-un „oraș al muzicii44 

însemnări pe marginea 
„Zilelor muzicale sătmărene” - 

ediția a 12-a

Editorul este mult mai mult decît 
un „dispecer". El trebuie să selec
teze, in primă instanță, valorile, pro- 
movind la tipar numai ceea ce me
rită să vadă lumina acestuia. Că în 
operația de selecție a ceea ce se pu
blică au loc și unele erori, aceasta 
se întimpiă spre marele nostru re
gret. Editorul apreciază și alege 
valoarea din nisipul mișcător (ter
menul aparține lui E. Lovinescu) 
a ceea ce ajunge in portofoliul 
editurii. Că o editură nu e feuda 
nimănui este o constatare dreaptă. 
Gindesc, în această privință, ca dum
neavoastră și nu este nevoie să ex
plic. Criteriul de apreciere a unui 
manuscris este cel al valorii, in care 
cred că se află integrat, consubstan
țial. ceea ce numim cu toții „coman
dă socială". In lipsa valorii, fie ea 
estetică sau științifică, elementul a- 
cestei „comenzi" dispare de la sine.

în privința pregătirii profesionale 
a editorului, trebuie să spun că a- 
ceasta preocupă, in cel mai înalt 
grad, toți fâctorii de răspundere din 
edituri, evident fiind faptul că nu 
pot fi scoase cărți în condiții bune 
cu editori slab pregătiți. Îmi permit 
să mă limitez la a aproxima ceea ce 
este sau ar trebui să fie un editoi- 
într-o instituție a cărții ca „Miner
va", care se preocupă de valorifica
rea moștenirii literare românești 
prin ediții și studii. Editorul nostru 
trebuie, in primul rînd. să fie un 
om cultivat, cu o bună cunoaștere 
nu numai a literaturii române, ci și 
universale. El trebuie, totodată, să 
cunoască cit mai bine documentele 
și politica partidului nostru, ideolo
gia și filozofia materialismului dia
lectic și istoric. Trebuie, în același 
timp, să fie un bun filolog, specia
lizat in ceea ce se numește textolo- 
gie, in istoriografie politică, socio
logie. filozofie și chiar in politolo- 
gie, adică să aibă o perspectivă lar
ga asupra intregii culturi românești. 
Sint mulți editori care satisfac cu 
succes aceste standarde, să le zicem 
ideale. Dar fenomenul nu e general. 
Cred că sistemul de perfecționare 
prin formele cunoscute de „recicla
re" ar trebui el insuși continuu per
fecționat. Ar trebui, după opinia 
mea, create condiții ca o bibliografie 
adecvată, studiată atent de editori 
timp de un an de zile, să poată fi 
verificată temeinic și util prin lu
crări și colocvii în perioada celor 
4—5 zile rezervate cursurilor cu 
scoatere din producție, organizate 
periodic. Expunerile și chiar dezba- 
' ile practicate pînă acum, cu pre- 

area unei lucrări scrise numai

Opțiunile cititorilor - confirmări 
ale exigențelor editoriale

arată acum, dar șl în viitor, chipul 
culturii românești, atit pentru, cit și 
în fața poporului român, dar și a 
altor popoare de pe mapamond.

De aceea trebuie să vorbim în de
plină cunoștință de cauză despre 
conștiința noastră, a editorilor, du
blată. fără îndoială, de competență. 
In fața fiecărui manuscris trebuie 
să ne punem două întrebări funda
mentale : cui prodest și cită valoare 
are. A lansa pe piață tone de macu
latură, indiferent sub ce justificări p 
facem, mi s-ar părea un act de ires
ponsabilitate politică, socială și uma
nă. Forurile noastre conducătoare or
ganizează periodic cursuri de reci
clare, utile pînă la un anumit punct, 
pentru informarea editorilor. Cred 
că ar fi mult mai folositoare însă 
organizarea unor întîlniri cu activiști 
de partid și de stat din aparatul cen
tral, care să ne împărtășească din 
munca și experiența lor, cu care să 
purtăm mai ales un dialog direct pe 
marginea unor aspecte fundamentale 
ale dezvoltării societății românești 
contemporane, ale reflectării veri
dice in creația literară a tuturor as
pectelor ce pot face obiectul acestui 
tip de creație.

Mai presus de orice însă consider 
că este omul, alegerea sa, disponi
bilitățile și capacitatea acestuia de

poporului nostru au luptat împotri
va celor care, stăpini vremelnici, 
ne-au negat existența milenară, 
dreptul la independență și suverani
tate, la limba sfîntă cu care ne-am 
născut. Au luptat cu sabia sau 
cuvîntul. De la această credință por
nind am redat circuitului de valori 
românești străduințele lui Eftimie 
Murgu, Paul Iorgovici, Nicolae Stoi
ca de Hațeg, Cora Irineu, Ion Po
povic! Bănățeanu, Victor Vlad Dela- 
marina, Iosif Vulcan, Ion Sirbu etc. 
și foarte multe alte ediții critice ale 
scriitorilor noștri clasici. Ne-am 
orientat spre operele valoroase, 
progresiste, care au răspuns ne
voilor neamului nostru, detașin- 
du-ne de acele opinii ce nu mai co
respund viziunii noastre de astăzi, 
subliniind aportul lor în epocă etc. 
Edițiile critice pe care le-am întoc
mit ou sprijinul unor istorici, critici 
și istorici literari s-au bucurat de 
aprecieri elogioase, care ne-au dat 
deplină satisfacție.

Despre literatura destinată tinere
tului : opinia mea este că se scriu 
puține cărți chiar și de către autorii 
tineri care să reflecte starea de spi
rit, idealurile și preocupările, îm
plinirile tineretului de astăzi. în ge
neral, autorii tineri vor să pară 
bătrini, problematica scrierilor lor

este în majoritate legată de lumea 
celor. maturi. Iar scriitorii „bătrini" 
reușesc prea puțin să înțeleagă lu
mea celor tineri. Un paradox, nu-i 
așa ? Sînt firește și excepții meri
torii. Iată citeva nume de tineri pro
movați de către editura noastră : 
Teodor Bulzn, Octavian Doclin, Sla- 
vomir Gvozdenovici, Ion Căliman, 
Valeriu Bârgău, Marcel Tolcea. Va- 
sile Dan, Marian Odangiu, Aurel 
Tureuș și alții.

Receptăm ecourile cărților noastre 
în primul rînd prin popularitatea pe 
care și-o cîștigă în rîndul cititorilor 
și, in al doilea rînd, prin articolele, 
recenziile, cronicile din presă. Știm 
că mai sînt unii care nu împărtășesc 
părerea că o carte bună, valoroasă se 
verifică prin numărul mare de citi- 
tori-cumpărători. Snobismul duce la 
acest fel de orbire. Dacă unii scrii
tori sint prețuiți, acest lucru se da
torează mai ales locului pe care-1 
ocupă în conștiința publică, și nu 
doar cronicilor literare, care nu în
totdeauna se ocupă cu obiectivitate 
de conținutul și valoarea cărților. 
Este de la sine înțeles că și critica 
literară are un rol extrem de im
portant în formarea gustului citito
rului atunci cind își înțelege cu ade
vărat misiunea.

Intîlnirile editurii și ale colabora
torilor ei cu cititorii sînt organizate 
nu cu scopul de a ne lustrui, cum 
spunea Poetul, pe noi înșine, ci toc
mai pentru a afla opiniile destina
tarului direct despre ceea ce produ
cem, de a reține observațiile și do
rințele sale. Mai ales consfătuirile 
pe care le organizăm în fabrici, la 
sate, în institute de învățămtnt su
perior, in școli sint de natură să ne 
ajute în muncă.

Cînd îmi formulam îndoiala că ar 
exista un editor care să-și considere 
editura ca pe o feudă proprie, mă 
gindeam și la principiul muncii și 
răspunderii colective. De la primirea 
și discutarea ofertelor la alcătuirea 
proiectelor de plan, la aprobarea lor 
de către forurile noastre superioare, 
la munca pe manuscris și pînă la 
tipărirea cărții, totul se face cu par
ticiparea și răspunderea întregului 
colectiv.

Ion Marin ALMAJAN 
directorul editurii „Facla" - 
Timișoara

Urmuzescu, Alessandres- 
cu, Gheciu. Mai mult de
cît atit, in programul co
rului întreprinderii de u- 
tilaj minier, dirijat de 
Petru Vacarciuc. au fost 
incluse, alături de impre
sionante cintece vechi, de 
profundă vibrație patrio
tică. cintece revoluționa
re închinate partidului și 
patriei din repertoriul 
contemporan și citeva 
„prime audiții", cu 
profund mesaj educativ- 
patriotic, precum „Tara 
mea. stindard biruitor", 
„Cîntec la harta țării", 
ambele de compozitorul 
Ludovic Paceag (pe ver
suri ale poetului sătmă- 
rean Ai. Pintescu). Nu 
mai puțin remarcabilă 
este și atenția acordată 
valorificării folclorului 
zonei, așa cum este cazul 
cu lucrarea corală „Dră- 
guleana", prelucrare după

și talente în plină afir
mare. elevi ai școlii ge
nerale cu profil de artă 
din Satu Mare, cadre di
dactice din aceeași școală 
care au realizat interpre
tări de referință sau ti
neri sătmăreni studenți 
la conservatoare din țară.

Desigur, valoarea inter
pretativă înaltă cu care 
au fost tălmăcite în fața 
caldului și avizatului pu
blic sătmărean pagini me
morabile din patrimoniul 
muzicii românești și uni
versale reprezintă o altă 
caracteristică definitorie 
a manifestării. Mențio
năm printre interpretări
le memorabile : Concer
tul in re minor pentru 
două viori și orchestră de 
Bach (soliști Gabriel 
Croitoru și Rudolf Fa- 
tyol), la care și-au dat 
concursul orchestrele sim
fonice reunite din Satu

Mare și Oradea, in ca
drul concertului inaugu
ral, sub bagheta dirijoru
lui Ervin Acei, cvartetul 
de coarde „Gabrielli" 
(Anglia), recitalurile sus
ținute de Danielle Laval 
(Franța) și Ilinca Dumi
trescu — la pian, si de 
soprana Georgeta Stole- 
riu, concertul do inclu
dere dirijat de Andre 
Neve (Belgia), avindu-1 
oa solist pe Andrei De- 
leanu (pian), opera „Tos- 
ca" de Puccini, prezen
tată de Opera română 
din Cluj-Napoca, musica- 
lul „Mary Poppins" de 
Marius Țeicu, in inter
pretarea Operei maghia
re de stat din Cluj- 
Napoca, concertul de mu
zică de jaz susținut de 
valoroasa formație bucu- 
reșteană „Opus 4".

Că „Zilele muzicale săt
mărene" au reprezentat 
un remarcabil eveniment 
in viața cultural-artistică 
a municipiului Satu Mare 
o mărturisesc și vibran
tele declarații notate de 
cițiva din prestigioșii ar
tiști prezenți la manifes
tare in „Cartea de aur" 
a filarmonicii. Dintre a- 
cestea, am reținut: „M-am 
intîlnit la Satu Mare cu 
o orchestră suplă, deose
bit de receptivă și de un 
nivel artistic valoros. Am 
realizat o colaborare ex
celentă și doresc să re
vin și să continui aceas
tă colaborare cu minuna
ta orchestră de la Satu 
Mare" (Andre Neve). „E 
minunat să cinți aici, la 
Satu Mare. M-aș bucura 
dacă cei care m-au as
cultat eu trăit măcar pu
țin din marea implinire 
spirituală din această 
seară" (Georgeta Stole- 
riu).

Octav GRVMEZA
corespondentul „Scînteii"

la trei ani o dată, mi se par insufi
ciente. Lucrarea, dacă este bine a- 
leasă și gindită, antrenează mai efi
cient decît expunerile și colocviile 
editorul la cunoașterea problemelor 
care fac obiectul instruirii și perfec
ționării sale neîntrerupte. Nu am 
pretenția că este modalitatea cea 
mai bună de „reciclare", pot și tre
buie să fie confruntate mai multe 
astfel de rriodalități, și din ele alea
să aceea care, la un moment dat, se 
dovedește a fi cea mai adecvată.

Prin programul ei tematic, editura 
„Minerva" este preocupată de valo
rificarea moștenirii literare, de adu
cerea pe masa cititorului de azi a 
valorilor celor mai de preț pe care

serii au constituit și constituie o 
operă de pionierat. De asemenea, 
merită a fi amintită seria „Con
fluențe", în care fenomenul li- 
terar-cultural românesc este exami
nat, sub raport comparatist. în rela
ția de întrepătrundere cu cel euro
pean. De o netăgăduită însemnătate 
este și seria „Documente literare".

Privind retrospectiv cercetările de 
Istorie literară, considerăm că pu
team fructifica mai mult marea des
chidere înhoitoare a Congresului al 
lX-lea al partidului nostru. în lu
mina Tezelor din aprilie și a expu
nerii secretarului general al parti
dului la consfătuirea de lucru cu ac
tivul și. cadrele de bază din domeni-

Moștenirea literar-artistică 
pe coordonatele actualității

le-a dat literatura română si univer
sală de-a lungul secolelor. Acest 
scop editura il realizează prin ediții 
și studii, câlăuzindu-se după orien
tările din documentele Congresului 
al XIII-lea al P.C.R., de indicațiile 
și orientările date de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, în repetate 
rinduri, a subliniat importanța pe 
care o are înțelegerea corespunză
toare, de pe pozițiile socialismului, 
a trecutului nostru istoric, a creației 
spirituale românești și universale. 
Producția de carte a editurii „Miner
va". în materie âe studii, este struc
turată pe serii și colecții, în general 
bine primite și apreciate de cititori 
și de critica de specialitate. Lucră
rile apărute în seria „Unlversitas", 
reprezentînd monografii ale operei 
și vieții unor scriitori, deosebit de 
importante ca informație și solide 
sub aspect interpretativ, sint. adese
ori. adevărate revelații. în seria de 
mare răsunet „Momente si sinteze" 
au apărut valoroase studii despre 
curente literar-culturale. In aceeași 
serie au fost publicate lucrări de 
sinteză asupra marilor genuri ale 
istoriei noastre literare ca : poezia, 
romanul, dramaturgia, proza fantas
tică, proza poetică, folcloristică etc., 
precum și altele despre principalele 
reviste care au marcat o epocă. 
Se poate spune că studiile acestei

ile activității organizatorice, ideolo
gice și politico-educative, vom ac
ționa, prin programe speciale, pen
tru continuarea și adîncirea cercetă
rilor in acest domeniu.

' Valorificarea moștenirii noastre li-, 
terar-culturale îndeplinește', așa cum 
a subliniat, in repetate rinduri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. o mare 
funcțiune educativă, patriotică și re
voluționară pentru formarea spiri
tuală a noilor generații. Edițiile cri
tice din opera scriitorilor clasici, pu
blicate de „Minerva", într-un ritm 
pe care l-am dori mai alert în viitor, 
au contribuit, in mare măsură, la 
valorificarea moștenirii noastre lite
rare. Colecțiile „Scriitori români". 
„Opere" și „Restitutio", bine cunos
cute cititorilor interesați, constituie 
principalele colecții prin care se 
realizează aceasta. Colecțiile „Patri
moniu" și „Arcade" publică, în ediții 
de masă, mai ales pentru bibliogra
fia școlară, opera clasicilor, folosind 
în acest scop textele de bază cele 
mai autorizate, apărute in edițiile 
critice, științific elaborate, tot ale 
editurii „Minerva". De aceea, con
siderăm că este foarte important 
pentru istoria literaturii și culturii 
românești, pentru toți cei preocupați 
de cunoașterea moștenirii noastre 
spirituale aducerea în contempora
neitate. prin ediții critice, intr-un 
timp cit mai apropiat posibil, a toi 
ce avem mai valoros in acest do

meniu. A restitui generațiilor de as
tăzi, intr-o ținută științifică irepro
șabilă, valorile trecutului nostru li- 
terar-cultural este o datorie de 
onoare, in esența ei, profund patrio
tică.

Ne interesează mult activitatea 
unor tineri cercetători în domeniul 
istoriografiei literare, pe care ii do
rim colaboratori, chiar permanenți, ai 
editurii. Aș cita doar două nume în 
acest sens, loan Adam s-a îngrijit 
în mod remarcabil de apariția a 
trei volume dtn ediția critică „Ope
re" de Duiliu Zamfirescu. Ecateri- 
na Vaum a publicat în riguroase 
condiții științifice două volume din 
ediția „Corespondență" a lui Nicolae 
Iorga' și pregătește volumul al trei
lea, programat să apară în anul 
viitor. Cu regret trebuie să consta
tăm însă că tinerii critici și istorici 
literari se îndreaptă anevoios și in 
număr mic (îi numeri pc- degete) 
spre acest tip de cercetare. Edi
tura ii așteaptă cu încredere stimu
lativă, fiind interesată de cercetă
rile lor. dacă acestea sînt făcute eu 
acribia caracteristică și necesară 
unor astfel de cercetări. „Minerva" 
publică, de regulă, și cărți de is
torie literară și folcloristică elabo
rate de tineri. Cîteva exemple sem
nificative din ultimii ani : Mihai 
Dinu Gheorghiu — „Scena literatu
rii". Mihai Coman — „Mitologie ro
mânească". Ioan Holban — „Litera
tura criticilor". Ștefan Lemny — „O- 
riginea și cristalizarea ideii de pa
trie în cultura română".

Sintem in mod firesc preocupați de 
ecoul pe care 11 au cărțile editurii 
noastre în rîndurile cititorilor. Pe 
lingă contactele din cadrul felurite
lor manifestări din cadrul Festivalu
lui național „Cîntarea României", re
dactorii noștri participă, de asemenea, 
la întîlniri cu cititorii, organizate de 
centrele județene de librării. în în
treprinderi, instituții și școli, făcînd 
expuneri, purtînd discuții și recol- 
tînd sugestii pe care le fructificăm 

.cu discernămlntul cuvenit.
Activitatea editurii, este coordona

tă de consiliul oamenilor muncii. Se 
discută in colectiv probleme de im
portantă majoră, cum sînt : orienta
rea tematică a planului de apariții, 
sporirea productivității tuturor lu
crătorilor din editură prin reparti
zarea judicioasă și echilibrată a sar
cinilor de muncă individuale, analiza 
periodică a îndeplinirii planurilor de 
apariții lunare și trimestriale etc.

Vaslle IIEASA
directorul editurii „Minerva"

ROMÂN IA-FILM prezintă 

„Hanul dintre dealuri" 
o producție a Casei 

de filme unu
Scenariul : Cristiana Nicolae, in

spirai din povestirea „La hanul 
lui Minjoală" de I. L. Caragiale.

Producător delegat — Marina 
Constantinescu ; Decorurile — arh. 
Cristian, Nieulescu : Costumele — 
Viorica Petrovici ; Muzica : Adrian 
Eneseu ; Montajul — Rodica Făl- 
coianu ; Sunetul — Bujor Suru ; 
Directorul filmului — Mircea Ra
dulescu ; Imaginea . — Alexandru 
îutorsureanu, Nicu Stan, Mihai 
Truică ; Regia — Cristiana Nicolae.

Cu : Florin Busuioc, Dana Doga- 
ru, Alexandru Repân, Gina Patri
ciii, Mariana Buruiană, Teofib 
Vîlcu, Valentin Popescu, Lauren- 
țiu Lazăr, Petrîcă Nicolae, Corne
lia Gheorghiu, Dem, Nieulescu, 
Cătălina Florescu.
Film realizat in studiourile Cen
trului de producție cinematografică 

„București"

In completare
„Plimbare în lună" 
o producție a Studioului 

„Animafilm"
Scenariul — Liana Petruțiu (după 

o povestire de Marin Sorescu) ; 
Redactor — Ludmila Patlanjoglu ;

Animația — Valentin Elizeu, An- 
dra Bădulescu : Imaginea —.Anca 
Earbu. Milica Vodea ; Muzica — 
Dan Dimitriu ; Sunetul — ing. 
Tiberiu Borcoman ; Redactor mu
zical—Carmen Dincă ; Montajul — 
Manuela Ilodor ; Producția — Mag
da Stefan ; Asistent tehnic regie 
— Elena Nicolau ; Povestitor — 
Ovidiu Schumacher ; Grafica, de
corurile, regia — Liana Petruțiu.
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curmd, la Piatra Neamț s-au desfășurat lucră
rile celui de-al XI-lea simpozion anual de tracolo- 
gie, organizat sub egidă Institutului de tracologie. Co
mitetului județean de cultură și educație socialistă și 
Complexului muzeal/ Neamț. Cîteva dintre rezultatele 
obținute de cercetarea de specialitate, înfățișate în 
numărul șase al publicației „Symposia thracologica", 
editat eu acest prilej, sînt prezentate in rîndurile ce 
urmează.

© Epoca bronzului în sud-ves- 
tul Transilvaniei. InfătiȘind piesele de 
bronz descoperite in sud-vestul Transilvaniei — 165 
la număr — dr. Ioan Andrițoiu subliniază că prezența 
acestui mare număr de piese intr-un spațiu geografic 
relativ restrîns se explică prin bogăția zăcămintelor 
cuprifere din această zonă ; aflarea unor turte de 
bronz și a unor valve de tipare din gresie indică exis
tența în regiune a unor ateliere meșteșugărești in care 
se executau aceste piese. Autorul a subliniat că 90 
dintre aceste obiecte au fost descoperite in zece depo
zite, pe baza lor putindu-se stabili trei faze cronolo
gice de realizare a acestora, incepînd chiar din epoca 
bronzului timpuriu.

• Gravuri rupestre. Dr. Marin câr. 
ciumaru a înfățișat intr-o altă comunicare citeva noi 
vestigii de artă rupestră realizată în epoca metalelor, 
îmbogățind cu date noi știrile despre patrimoniul ar
tistic străvechi făurit pe teritoriul patriei noastre. în 
apropierea satului Ribicioara din județul Hunedoara, 
pe peretele din stingă al unei grote, s-au descoperit 
13 gravuri străvechi, constînd din cercuri simple (une
le avind centrul marcat cu un punct), cercuri inter
sectate și cercuri care au in interiorul lor arcuri de 
cerc. Pe același perete a mai fost gravată și o figurină 
umană care, prin modul său de redare, trebuie aso
ciată, ea de altfel și celelalte reprezentări, cu practi
carea cultului soarelui. O altă peșteră, din apropierea 
satului Finațe, județul Bihor, păstrează urmele a două 
siluete umane realizate în manieră liniară ; ele au di
mensiunile de 24 și, respectiv, 35,5 centimetri. Una 
din siluete are capul înconjurat de raze, iar brațul 
drept este ridicat sugerind un gest solemn ; mina 
stingă pare a ține protector un alt personaj, ale cărui 
contururi s-au șters însă.

© O așezare a dacilor liberi la 
răsărit de (ut păți. Incepînd cuanul 1985, 
sub egida Muzeului de istorie din Piatra Neamț, s-au 
efectuat săpături sistematice într-o microzonă carac
terizată printr-o puternică concentrare de vestigii 
aparținînd dacilor liberi. Este vorba despre perimetrul 
satului Vlădiceni, comuna Bîrgăoani, și al satului ve
cin, Budești, comuna Făurei. Rezultatele cercetărilor 
— înfățișate de Marius Alexianu — indică existența 
unor complexe arheologice tipice pentru civilizația 
dacilor liberi — loco-' adincite in sol, vetre de foc

dispuse în afara încăperilor de locuit, gropi de pro
vizii. A fost recoltat un bogat material arheologic, 
constituit in principal din fragmente ceramice nume
roase și cîteva recipiente întregi ; ele aparțin fondu
lui autohton, fiind lucrate cu mina sau la roată. Fapt 
foarte interesant, două fragmente de asemenea vase 
poartă înscrisuri. Un număr foarte mare de fragmente 
ceramice provine de la amfore romane, multe dintre 
acestea — 24 — purtind la riadul lor inscripții (ștam
pile), lucru unic, prin numărul lor, în așezările din 
lumea dacilor liberi. Analiza inscripțiilor a permis 
concluzia că. In mare parte, aceste amfore sint 
originare din zona litoralului pontic, după cum faptul 
că unele inscripții sint cunoscute și din alte așezări 
de epocă din spațiul românesc est-carpatic arată 
căile pe, care se practicau schimburile comerciale cu 
regiunile sudice. Descoperirea unui număr impresio
nant de amfore romane, arată autorul, sugerează exis
tența, într-o așezare rurală, a unui centru de desfa
cere și schimb, ceea ce îndreptățește opinia că eco
nomia zonei atinsese un Stadiu înfloritor de dezvol
tare; în măsură să cointereseze negustori din regiuni, 
îndepărtate în stabilirea unor relații comerciale strin- 
se cu dacii liberi de aici. Puternicele legături econo
mice cu lumea romană sint atestate, deopotrivă, și de 
denarii romani — patru la număr — descoperiți aici, 
aceste monede fiind datate în perioada anilor 
103-186 e, n.

• Descoperiri epigrafice. in cursui 
cercetărilor arheologice efectuate în ultima vreme la 
poarta de nord a fortificației romane și romane 
tirzii de la Independența, județul Țulcea — sub
liniază Mihail Zahariade — au fost descoperite nu mai 
puțin de 26 de inscripții întregi sau fragmentare. Intre 
acestea — două se detașează cu deosebire prin lumi
nile noi pe care le aruncă asupra realităților etnice de 
la Dunărea de Jos. asupra procesului de romanizare 
ce se desfășura și in această parte a vetrei dacice. 
Este vorba despre două plăci funerare din calcar, ce 
conțin nume aparținînd onomasticii traco-dacice. A 
fost mtilnit, astfel, numele Aelia Bendsi. ce dezvăluie 
un personaj de origine traco-dacică, al cărui nume 
pare a fi o formă coruptă a celui al zeției Bendis ; 
posesoarea lui a dobîndit cetățenia romană în vremea 
împăraților Hadrianus sau Antoninus Pius. O altă in
scripție menționează o familie alcătuită din Valerius 
Ponticus (tatăl), Valeria Nene (marna) și Valerius 
Valens (fiu), acesta din urmă soldat in legiunea I Ita
lica. Numele de „Nene" aparține orizontului tracic, iar 
componența familiei documentează concret 
de romanizare a populației locale.

procesul

© însemnele dăinuirii autoh
tone. în comunicarea prezentată de prof. dr. Ioan 
Mitrea se subliniază că pe teritoriul județului Neamț 
au fost descoperite pînă acum peste 30 de stațiuni ar
heologice cu vestigii aparținînd secolelor IV-X. Din 
acestea, in 10 stațiuni s-au efectuat săpături arheolo
gice sistematice. Cercetările întreprinse arată că popu
lația autohtonă a viețuit permanent și pe aceste me
leaguri, reprezentînd factorul determinant al continui
tății și progresului oconomico-social. Ea a trăit în în
tinse așezări stabile (precum la Tirpești, Davideni, 
Izvoare — Bahna. Borniș), situate cu precădere pe 
văile apelor ce brăzdează județul ; „oameni ai pămîn- 
tului", locuitorii acelor îndepărtate vremuri se ocupau ■ 
cu agricultura și creșterea vitelor, practicau o largă 
gamă da meșteșuguri — de la tors și țesut la prelu
crarea lemnului, osului și pieilor, de la „fabricarea" 
ceramicii la extragerea și prelucrarea minereului — 
toate acestea fiind ocupații caracteristice unei popu
lații sedentare, cu adinei rădăcini în vatra strămo
șească. Lumea autohtonă, în care pătrund sporadic și 
o serie de elemente alogene, a întreținut permanente 
legături cu lumea romano-bizantină și apoi bizantină, 
așa cum o dovedesc descoperirile de la Davideni (se
colul al VI-lea), Borniș (secolele VI—VII) și Izvoare — 
Bahna (secolele VIII—IX).

Rubrica realizată de Silviu ACHIM
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TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Tovarășului MIHAIL GORBACIOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

MOSCOVA

Părăsind teritoriul Uniunii Sovietice, doresc să vă adresez încă o dată, în 
numele meu și al tovarășei mele, cele mai calde mulțumiri pentru primirea 
ospitalieră de care ne-am bucurat în timpul vizitei in țara dumneavoastră.

Sînt încredințat că vizita și convorbirile purtate împreună, înțelegerile 
la care am ajuns vor da noi impulsuri tradiționalelor raporturi româno-so- 
vietice. întărind și mai puternic prietenia și colaborarea dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, în interesul 
și spre binele popoarelor noastre, al cauzei socialismului, a colaborării și 
păcii în lume. _____

îmi este deosebit de plăcut să folosesc acest prilej pentru a vă adresa, 
o dată cu salutul nostru de rămas bun, cordiale urări de sănătate și fericire, 
iar popoarelor sovietice prietene noi realizări în dezvoltarea economico-so- 
cială a patriei și ridicarea necontenită a nivelului de trai material și spiri
tual, în edificarea socialismului șl comunismului, precum și în lupta pentru 
dezarmare, colaborare și pace.

• REPOR TAJE • NOTE • INFORMA ȚII
PANORAMIC BĂCĂUAN

• Pe cîmpurile pe
troliere de la Moinești, 
Pipirig, Foaie și Mihoc 
au fost conectate zile
le acestea la circuitul 
productiv alte 6 noi 
sonde de țiței și gaze. 
In acest fel, numărul 
sondelor forate de pe
troliștii din cadrul 
Trustului Moinești in 
acest an a ajuns la 90. 
De notat că multe din
tre acestea au fost 
realizate mai devreme 
decit prevederile pla
nului. fapt ce a con
dus la sporirea pro
ducției de țiței. Alte 44 
de sonde se află in di
ferite stadii de execu
ție și vor fi predate 
producției pină la fi
nele anului.

• „Solar Y 11“ este 
denumirea celei mai 
noi și moderne insta
lații medicale cu laser 
care a intrat in dota
rea Spitalului județean 
Bacău. Este un la
ser de fabricație ro
mânească, de mare 
precizie, folosit in tra
tarea glaucomului, ca
taractei și a altor a- 
fecțiuni ale ochiului, 
contribuind la îmbu
nătățirea și diversifi
carea intervențiilor în 
chirurgia oftalmolo- 
gică.

• Se conturează un 
nou ansamblu de locu
ințe, cu o arhitectură 
deosebită, in centrul 
minier Comănești. Lo
calnicii l-au denumit 
„Trotuș", după nume
le apei pe malul căreia 
se înalță. In cele 400 
de apartamente date 
de curind in folosință 
s-au mutat tot atilca 
familii, de mineri, fo
restieri. constructori 
etc. In final, noul an
samblu va avea circa 
2 000 de apartamente 
și va dispune de toate 
dotările tehnico-edili- 
tare necesare unui 
confort sporit. Ansam
blul ..Trotuș" se ală
tură celorlalte con

struite in ultimii ani 
și care totalizează cir
ca 4 000 de aparta
mente.

• In municipiul 
Bacău, in centrele 
muncitorești Buhuși, 
Moinești, Tirgu Ocna 
și in comunele Poduri, 
Ghimeș-Făget, Sascut, 
Podu Turcului au fost 
înființate 200 de noi 
unități de mică indus
trie și prestatoare de 
servicii pentru popu
lație. In prezent, 
in județ funcționează 
peste 3 000 de astfel de 
unități, din care mai 
mult de jumătate in 
mediu sătesc. De notat 
că toate acestea folo
sesc materii prime și 
materiale locale și re- 
folosibile. Numai in a- 
cest an, ele au realizat 
peste 1 500 de noi sor
timente de mobilier, 
țesături, confecții, tri
cotaje, încălțăminte, 
articole de uz casnic și 
gospodăresc.

• La Moinești a 
fost deschisă o expo
ziție arheologică. A- 
vind caracter perma
nent, ea prezintă o- 
biecte de uz 'casnic, 
unelte din fier, cera
mică dacică — mărtu
rii despre bogata via
ță materială și spiri
tuală a populației au
tohtone.. Toate acestea 
au fost descoperite cu 
prilejul recentelor să
pături arheologice e- 
fectuate in fostă ceta
te dacică de la Moi
nești și în așezarea 
neolitică de la Poduri.

• S-a încheiat mon
tarea primului centru 
de prelucrare de tip 
CPFH-500 in secția 
mașini-unelte speciale 
din cadrul întreprin
derii de profil din 
Bacău. Acesta face 
parte dintr-un sistem 
flexibil de prelucrare a 
■pieselor prismatice co
ordonat de un calcu
lator românesc de tip

CĂLĂRAȘI : Lucrări 
social-edilitare

In municipiul Călărași, cea mai 
importantă lucrare edilitar-gospo- 
dărească de sezon este, fără îndoia
lă. extinderea rețelei de termofi- 
care, ceea ce va asigura agentul 
termic pentru încă 1 000 de apar
tamente in zona Mircea Vodă Sud. 
Totodată, in cartierul Siderurgiști- 
lor, pe străzile București și Călă
rașilor. au fost date in folosință 
116 apartamente, avind la parterul 
blocurilor spații comerciale. Tot in 
acest nou cartier a fost inaugurat 
un modern complex de alimentație

Victoria București - a treia echipă românească 
în turul doi al cupelor europene de fotbal

Ca și Steaua si Dinamo, Victoria a 
Jbțirut calificarea în turul doi al 
:oni atiției europene în care este an- 
tajată (Cupa U.E.F.A.) grație seri o- 
litățil cu care a pregătit acest al doi- 
ea joc, de la București, cu Sliema 
Vanderers. Firește, scorul de 2—0 cu 
■are echipa noastră cîștigase la La 
faletta oferea o oarecare certitudine 

calificării, dar la fotbal abia după 
luierul final te poți considera invin- 
ător. Numai câ in meciul de ieri de 
■e arena Victoria, din minutul 16 de 
oc, echipa lui Coraș și Solomon nu 
nai avea nici un fel de dubiu asupra 
alificării, scorul fiind de 2—0, prin 
olurile lui Cojocaru (min. 12) și 
oraș (min. 16). Grație unei bune 
regătiri fizice și tactice, echipa- 
azdă a dominat in cea mai mare 
arte a timpului, jocul avind un sin- 
ur sens, spre poarta oaspeților. Era 
videntă diferența de valoare dintre

BALCANIADA DE ȘAH
Balcaniada de șah a continuat în 
■calitatea iugoslavă Kastel Stări cu 
irul al doilea, in care echipa femi- 
nă a României a terminat la ega
late : (1—1) cu selecționata Bulga- 
ei (Mădâlina Stroe a invins-o pe 
îi ceva, iar Margareta Mureșan a 
erdut la Vojska). în clasament 
>nduc Iugoslavia și Bulgaria (eu 
ie 2,5 puncte), urmate de România 

puncte) și Grecia (1 punct). Re- 
Itate inregistrate in competiția 
asculină : Bulgaria — România 
>—2.5 puncte (Gheorghiu — Kiril 
feorghiev remiză : Ghindă — 
>neev remiză ; Ionescu — Inkiov 
miză ; Marin — Ermenkov remiză ; 
>ișor — Krum Gheorghiev remiză ; 
oica — Semkov 0—1) ; Iugoslavia 
Grecia 4—2 puncte. Pe primul loc 
clasamentului se află Iugoslavia 
7.5 puncte, urmată de Bulgaria — 
puncte, România — 5 puncte, și 
ecia — 4,5 puncte.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

„Coral". Avind in com
ponență numai utilaje 
ale , tehnicii de virf, 
noul sistem de prelu
crare asigură o dubla
re a productivității 
muncit și o calitate 
superioară a produse
lor.

• De la întreprin
derea de utilaj chimic 
Borzești au fost expe
diate Combinatului pe
trochimic Midia ulti
mele două din cele 14 
schimbătoare de căl
dură necesare execu
tării lucrărilor de re
vizie. Ințelegînd că re
vizia este o lucrare 
prioritară, colectivul 
din Borzești a realizat 
aceste utilaje în nu
mai. 12 zile în loc de 25 
de zile cit era planifi
cat. Acum, oamenii 
muncii de aici pregă
tesc livrarea către în
treprinderea mecanică 
din Bacău a liniei de 
decapare-fosfatare a 
organelor de asambla
re — utilaj complex, 
realizat pentru prima 
dată și care va înlocui 
importul.

• La confluenta 
Bistriței cu Șiretul, 
lingă Combinatul de 
îngrășăminte chimice 
Bacău, a fost descope
rit un cuib fosilifer cu 
resturi de mamut și 
mastodont datind de 
acum 8—9 milioane de 
ani. Specialiștii apre
ciază că este cea mai 
veche descoperire de 
acest fel din Moldova, 
atestînd prezența us
catului cu mult mai 
înainte (2—3 milioane 
de ani) decit se cre
dea oină acum. Tot
odată. se dovedește 
prezența în țara noas
tră a două din aceste 
specii de animale, 
strămoși ai elefanților 
de azi.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul 
„Scînteii" 

publică și se află in fază de fini
sare primul bloc cu opt etaje in 
zona centrală, din seria celor pre
văzute la parter și mezanin cu u- 
nități comerciale și de prestări ser
vicii pentru populație. (Mihail Du
mitrescu).

IAȘI : Cercetarea 
științifică în sprijinul 

constructorilor
Specialiștii de la Facultatea de 

construcții a Institutului politehnic 
„Gh. Asachi" din Iași au reușit, 
după îndelungate studii și experi

ACTUâILIITâTEâ sportivă

cele două echipe, gazdele reușind să 
înscrie pină la pauză încă de trei ori. 
prin Coraș (min. 38 și 43) și Cojo- 
caru (min. 41). Cu 5—0 la pauză nu 
mai poți decit să te gindești cu opti
mism la următorul adversar din turul 
al doilea al competiției.

Numai că. după pauză, gazdele 
n-au mai fost atit de insistente la 
poarta căpitanului echipei malteze, 
Sciberras, complăcindu-se intr-un 
joc mult prea comblnativ (si steril'), 
cu pase neglijente in fazele de fina
lizare, lucind intr-un ritm prea lent, 
ceea ce a permis oaspeților chiar 
cîteva incursiuni periculoase, din 
care una s-a soldat cu... golul de 
onoare. înscris in ultimul minut de 
joc. (Cu două minute înainte. Laiș 
majorase scorul la 6—0). Desigur, 
scorul general al acestei duble intîl- 
niri (8—1) poate spune multe atit 
despre învingători, cit și despre în
vinși. dar. atentie. în cel de-al doilea 
tur al competiției, Victoria nu va 
mai intilni din nou pe... Sliema Wan
derers. Lista echipelor rămase în 
competiție prezintă o cu totul altă 
valoare, și vineri vom putea cu
noaște care va fi adversara Victoriei, 
ea si adversarele echipelor Steaua 
și Dinamo.

Petre CRISTEA

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 7 octombrie (ora 20) — 10 
octombrie (ora 20). tn tară : Vremea 
se menține in general închis;,, cu cerul 
mai mult acoperit în regiunile vestlcț, 
nordice și centrale și va fi schimbă
toare. cu cerul variabil. în restul te
ritoriului. Se vor semnala ploi iocale 
in vestul, nordul și centrul țării și pe

Tovarășului JORGE DEL PRADO
Secretar general al Partidului Comunist Peruan

• Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Comunist 
Peruan, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al 
meu personal vă adresez dumneavoastră, tuturor comuniștilor peruani, un 
salut frățesc revoluționar, împreună cu cele mai bune urări de succes în 
activitatea pe care o desfășurați pentru promovarea aspirațiilor fundamen
tale de libertate și dreptate socială, de democrație și progres ale oamenilor 
muncii, ale întregului popor peruan.

Folosesc acest prilej pentru a releva raporturile de prietenie, colaborare 
și solidaritate militantă statornicite între partidele noastre, exprimînd tot
odată convingerea că ele vor continua să se dezvolte și In viitor in interesul 
comun și al cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
Vă sînt recunoscător pentru telegrama prin care mă felicitați cu ocazia 

numirii mele în calitate de guvernator general al Australiei, cu începere de 
de la 16 februarie 1989.

Aștept să-mi asum această responsabilitate.
Cu cele mai bune urări,

BILL HAYDEN

Sărbătoarea națională a poporului prieten

mentări în stația-pilot a institutu
lui și pe șantiere, să realizeze noi 
elemente de construcții pe bază de 
resturi din fibră de sticlă și ipsos, 
care se pot folosi ca pereți despăr
țitori interiori, în mai multe va
riante, atît la locuințe, cit și la 
clădirile industriale. Avantajul a- 
cestor materiale constă. în primul 
rind, în rezistența mare la încovo
iere, la șocuri și foc, la alți factori 
de solicitare. De asemenea, noile 
materiale de construcții sint mult 
mai ușoare, ca urmare a înlăturării 
materialelor deficitare energoin- 
tensive — ciment și oțel — și mai 
ieftine. Aceste noi materiale se 
realizează după soluții simple și de 
mare productivitate, fiind solicitate 
și apreciate de Trustul de antre
priză generală de construcțil-mon- 
taj Iași. (Manole Corcaci).

DOLJ : Se dezvoltă 
sericicultura

In județul Dolj, unde se reali
zează 20 la sută din producția țării 
de gogoși de mătase, se acționea
ză cu răspundere pentru dezvolta
rea susținută a sericiculturii. In 
perioada care a trecut din acest 
an, au fost preluate și predate uni
tăților prelucrătoare 266 tone go
goși de mătase, comparativ cu 137 
tone cit s-a realizat de-a lungul 
întregului an 1987. Cele mai însem
nate cantități au fost preluate de 
la cooperativele agricole din Dă- 
buleni, Desa, Leu, Galicea Mare și 
Moțăței. de la unitățile școlare din 
Băilești. Bistreț, Daneți și Călărași 
și de la gospodăriile populației din 
comunele Ciupercenii Noi. Giubega 
și Măceșu de Jos. Aceste bune re
zultate au fost posibile prin spo
rirea suprafeței plantate cu dud 
intensiv, asigurarea materialu
lui biologic cu inaltă valoare și 
antrenarea organizațiilor de femei 
și pionieri, a deputaților în activi
tatea de creștere > viermilor de 
mătase. (Nicolae Băbălău).

SIGHETU MARMAȚIEI : 
Festival național 

de literatură
In municipiul de pe malul rîului 

Iza s-a încheiat cea de-a 15-a edi
ție a Festivalului național de lite
ratură organizat de centrul de cul
tură si creație „Cîntarea Româ
niei" al municipiului Sighetu Mar- 
matiei. în colaborarș cu Uniunea 
scriitorilor. Comitetul județean Ma
ramureș al U.T.C.. reviste literare 
si centrul de activitate cultural- 
artistică al comunei Desești. Scrii
torii și concurenții — membri ai 
cercurilor și cenaclurilor literare 
din iudet Si tară — au participat la 
o serie de manifestări cultural-edu
cative. șezători literare, recitaluri 
de poezie si muzică, mese rotunde, 
precum și la vizite de documentare 
pe platforma industrială a munici
piului și la monumente de artă 
contemporană si artă populară ma
ramureșeană din județ. în cadrul 
festivalului, a avut Ioc și ediția a 
10-a a ..Serilor de poezie de la De
sești". Premiul festivalului i-a fost 
acordat profesorului Andrei Damian 
din Slobozia. (Gheorghe Pârja).

CICLISM. Etapa a treia a Turului 
ciclist al Bulgariei, desfășurată pe 
traseul Trojan—Razgrad (186 km), a 
revenit bulgarului Mladen Ivanov, 
cronometrat cu timpul de 4h 52’15”. 
In clasamentul general individual pe 
primul loc a trecut Mladen Ivanov 
(T.S.K.A. Sofia). în clasamentul pe 
echipe conduce Ț.S.K.A. Sofia, ur
mată de Bulgaria — același timp ș’ 
U.R.S.S. la 20”. Formația României 
ocupă locul 9.

TENIS. In primul tur al Turneului 
internațional de tenis de la Basel, 
contînd pentru „Marele Premiu", 
americanul Jimmy Connors l-a în
trecut cu 6—3, 6—4 pe cehoslovacul 
Marian Vajda, suedezul Jan Gun- 
narsson l-a eliminat cu 7—6, 6—4 pe 
coechipierul său Joakim Nystroem, 
Petr Korda (Cehoslovacia) a; dispus 
cu 7—5, 6—1 de Roland Stadler (Elve
ția), iar iugoslavul Marko Ostoja a 
cîștigat cu 6—3. 1—6, 6—3 partida cu 
austriacul Horst Skoff.

PENTATLON MODERN. Concursul 
internațional de pentatlon modern de 
la Praga a debutat cu proba de 
scrimă, in care victoria a revenit 
sovieticului Vasili Serbakov. cu 1 028 
puncte. Pe locurile următoare : Ivan 
Boledovici (Cehoslovacia) și Dariusz 
Godzjak (Polonia) — cu cite 972 
puncte.

arii mal restrinse in celelalte regiuni. 
Izolat, cantitățile de apă pot depăși 
15 litri pe metru pătrat in 24 de ore. 
Vintul va sufla slab pină la moderat, 
cu Intensificări trecătoare In sudul și 
estul țării. Temperaturile minime se 
vor situa, in general, între 1 și 14 
grade, iar maximele intre 14 și 24 de 
grade. In București : Vremea va fl 
schimbătoare, cu cerul variabil, favo
rabil ploii de scurtă durată. Vintul va 
sutla in general moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse intre 9 și 
13 grade, cele maxime intre 19 și 23 
de grade.

Cronica zilei
La Ambasada Republicii Federale 

Germania din București a avut loc, 
joi. prezentarea de condoleanțe în 
legătură cu încetarea din viață a pri- 
mului-ministru al Bavariei, președin
tele partidului Uniunea Creștin So
cială din R. F. Germania. Franz 
Josef Strauss.

Din partea președintelui Repu- 
hliicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a Consiliului de 
Stat și a guvernului au fost trans
mise sincere condoleanțe. A fost ex
primată, de asemenea. întreaga com
pasiune familiei îndoliate.

Condoleanțcle au fost prezentate 
de Neculai Ibănescu, viceprim-mi- 
nistru. al guvernului, Aurel Duma, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe, de alte per
soane oficiale.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere și au semnat în cartea 
de condoleanțe. ★

Cu prilejul zilei Armatei populare 
Cehoslovace, atașatul militar și aero 
al R.S. Cehoslovace la București, 
colonel Eugen Altschul, a oferit, joi, 
un cocteil.

Au participat membri ai Consi
liului de conducere al Ministerului 
Apărării Naționale, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ge
nerali și ofițeri, alte persoane ofi
ciale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noas
tră, atașați militari.

(Agerpres)

tv
20,00 Telejurnal
20,25 Priorități în economie
20,45 Laureați ai Festivalului național 

„Cîntarea României44. Album co
ral (color)

20,55 Cadran mondial (color). România 
socialistă — contribuții inestima
bile la edificarea unei lumi a 
păcii și colaborării

31,10 Serial științific (color). Univers, 
materie, viață. Emisiune de edu
cație materialist-științifică. Din 
tainele Oceanului planetar

21,30 Muzică ușoară din R. D. Ger
mană (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

teatre
• Teatrul Național (14 7,1 71, Sala 
mare) : Caligula — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Campionul — 18 ; (sala 
Atelier) : Idolul și Ion Anapoda — 
18
• Opera Română (13 18 57) ; Bal 
mascat — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Alam’zelle Nitouche — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Uriașii munților — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : „Cotidiene" 
cu Nicu Alifantis — 17 ; 19,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bătrîna și hoțul — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Preșul — 19
• Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus —- 18
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Piticul din grădina de
vară (prezintă Teatru! de stat — 
Satu Mare) —■ 18 ; (sala Giulești. 
18 04 85) : Medalionul de argint — 18
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase“ 
(sala Savoy. 15 56 78) : Dragoste la 
prima vedere — 19
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă4* * (50 26 55) : 
David Copperfield — 9 ; Cenușăreasa 
— 18
• Circul București (10 41 95) : Ma
ratonul circului — 19
• Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala 
Victoria) : Șoricelul șl păpușa — 10’ 
Bu-Ali — 15
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Prof. dr. Omu — 18,30

• Nelu ; STUDIO (59 53 15) — 10:
12,15; 14,30: 16,45: 19. LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19. 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15: 
17; 19
• Agentul straniu : GRI VITA
(17 08 58) — 9: 11,30; 14; 16,30: 19.
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11,30; 14: 
16.30; 19
• Păs trează-mă. doar pentru tine : 
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19
• Artista, dolarii și ardelenii î
DACIA (50 35 94) — 9; 11; 13; 15:
17; 19
• Răzbunarea haiducilor : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Totul pentru fotbal : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Novăceștii : POPULAR (35 15 17) - 
15, COSMOS <27 54 95) - 9; 11; 13
9 Să-ți vorbesc despre mine : 
POPULAR — 17; 19
• Pruncul, petrolul și ardelenii : 
COSMOS — 15; 17; 19
• Iu fiecare zi mi-e dor de tine : 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19
• Ultima întîlnire : VICTORIA
(16 28 79) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19
• Misiune specială : BUCUREȘTI 
(15 61 54) - 9: 11 ; 13: 15; 17; 19,13 
O Omul de pe bulevardul Capucini
lor : DRUMUL SĂRII (3128 13) — 15: 
17; 19
• Noile povești ale Seherezadei : 
FERENTARI (80 49 85) — 15; 18
• Locul coincidențelor : ARTA
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17.15; 19,30

Jandarmul și jandarmerițele : 
MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
® Locuri în Inimă: SCALA (11 03 72) 
- 9; ll; 13; 15; 17,15; 19,30
> Gheața verde : LUCEAFĂRUL 
(13 87 87) - 8,45; 11; 13.15; 15.30;
17,45; 20 

cinema

al Republicii Democrate Germane

Tovarășului ERICH HONECKER
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane

Tovarășului WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane

Mult stimați tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 39-a aniversări a întemeierii Re

publicii Democrate Germane, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de 
Stat, Guvernului Republicii Socialiste România, al po
porului român și al nostru personal, vă adresăm dumnea
voastră, Comitetului Central al Partidului Socialist Unit 
din Germania, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri 
și poporului Republicii Democrate Germane un cald salut 
prietenesc și cele mai cordiale felicitări.

In cei 39 de ani care s-au scurs de la acest eveniment 
istoric, oamenii muncii din Republica Democrată Ger
mană au obținut, sub conducerea Partidului Socialist Unit 
din Germania, succese remarcabile în edificarea societă
ții socialiste. Poporul român, animat de adinei sentimente 
de prietenie, se bucură sincer de aceste realizări.

Dăm o înaltă apreciere raporturilor trainice de priete-

BERLIN

nie și colaborare multilaterală statornicite între partidele, 
țările și popoarele noastre și ne exprimăm convingerea 
fermă că, acționînd în spiritul convorbirilor și înțelege
rilor la nivel înalt, aceste relații, conlucrarea rodnică 
dintre cele două țări pe arena internațională se vor în
tări și amplifica, în interesul poporului român și poporului 
Republicii Democrate Germane, al cauzei socialismului, 
păcii și unei largi cooperări în Europa și în întreaga 
lume.

De ziua marii sărbători, vă adresăm dumneavoastră, 
comuniștilor și întregului popor, prieten al Republicii De
mocrate Germane urarea de succes deplin în înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al XI-lea al Partidului Socialist 
Unit din Germania, în edificarea societății socialiste dez
voltate.

Vă transmitem, totodată, cele mai bune urări de sănă
tate și prosperitate.

Se împlinesc, astăzi, 39 de ani de 
la întemeierea Republicii Democra
te Germane, primul stat german al 
muncitorilor și țăranilor. Actul is
toric de la 1 octombrie 1949 a con
sfințit opțiunea maselor populare 
din R. D. Germană in favoarea so
cialismului, hotărirea lor de a se 
consacra muncii pașnice și a face 
totul pentru ca de pe pămint ger
man să nu mai pornească nicioda
tă un război. Prin semnificația sa 
profundă, apariția R. D. Germane 
a reliefat cu putere schimbările re
voluționare ce s-au petrecut în 
Europa în anii postbelici, prin în
treaga activitate desfășurată de 
atunci pe plan intern și internațio
nal, noul stat aducind o importan
tă contribuție la consolidarea aces
tor transformări.

Printr-o activitate perseverentă, 
biruind numeroase dificultăți in
terne și externe, clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea au ob
ținut, sub conducerea Partidului 
Socialist Unit din Germania, mari 
realizări in toate domeniile de ac
tivitate. O puternică dezvoltare a 
cunoscut economia națională, echi
pată cu mijloace tehnice șț tehno
logii de înalt randament ; a crescut 
an de an producția agriculturii so
cialiste ; la rindul lor, învățămin- 
tul, știința și cultura aduc o contri
buție tot mai importantă la progre
sul general al țării.

tn prezent, oamenii muncii din 
R. D. Germană sint angajați in
tr-un amplu efort constructiv pen
tru traducerea în viață a hotăriri
lor celui de-al XI-lea Congres al 
P.S.U.G., îndreptate spre îmbinarea 
tot mai strinsă a avantajelor socia
lismului cu realizările științei și

TELEGRAME
Cu ocazia aniversării a 39 de ani 

de la întemeierea Republicii Demo
crate Germane, președintele Marii 
Adunări Naționale și ministrul afa
cerilor externe au trimis telegrame 
de felicitare președintelui Camerei 
Populare a R.D.G. și ministrultii 
afacerilor externe al acestei țări.

Cu același prilej, Consiliul Națio
nal al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, alte instituții cen
trale și organizații de masă din țara

Ritmul înnoirilor
Dacă implinirea, in 1987, a 750 

de ani de la prima menționare 
documentară a Berlinului a fost 
marcată de constructorii capitalei 
R. D. Germane prin realizatei 
unor remarcabile edificii, „impul
sul jubiliar" a continuat sa-și 
exercite influența, cu sprijinul în
tregii țări.

...Turnul televiziunii — emblemă 
a capitalei R.D.G. El oferă, de l.i 
înălțimea teraselor sale, destinate 
vizitatorilor, o privire de ansamblu 
asupra orașului. în încăperile 
amenajate la parter, de proporțiile 
unor săli de spectacole, machetele 
diferitelor cartiere, filmele docu
mentare conturează direcțiile de 
dezvoltare ale Berlinului. Nu. sint 
omise nici primele momente de 
pace ale orașului. Pe muzica lui 
Carl Maria von Weber, din „Frei- 
schiitz", pe ecran se derulează sec
vențe filmate imediat după înce
tarea războiului. Vestita alee „Un- 
ter den Linden" e numai ruine, ca 
și alte cartiere ale orașului., Aooi 
regizorul trece la alte documente 
filmate. Apar pe ecran mii de 
femei berlineze, care, cu unelte 
simple, cu mistrii și găleți, au 
pornit să înlăture molozul și dări- 
măturile, au inceput de fapt opera 
de reconstrucție a Berlinului...

„Unter den Linden", un reper al 
Berlinului dintotdeauna — alee 
avind in lungime 1 390 metri, iar 
in lățime 60 m — este astăzi și un 
simbol al renașterii postbelice. 300 
de tei tineri au dobîndit privile
giul de a susține renumele și ve
chea denumire a aleii, căci „Unter 
den Linden" înseamnă „Pe sub 
tei". Viața n-a putut fi învinsă. 
După eforturi îndelungate, a fost 
refăcut ansamblul unic de clădiri 
și monumente ridicate în secolele 
18 ș! 19. Prima clădire reprezen
tativă. ridicată în stil baroc intre 
anii 1695—1707. vestita „Zeughaus". 
adăpostește acum Muzeul de istorie 
germană. In timp ce exterioarele 
fostului arsenal de arme sint îm
podobite cu coifuri, butoaie de 
pulbere și trofee de război, curtea 
interioară poartă mărturia dragos
tei de pace a unui mare artist al 
acelor vremuri : cele 22 caoete ale 
unor războinici pe moarte, opera 
prin care sculptorul Andreas 
Schlhter iși formula acuzația la 
adresa războiului.

Exponatele muzeului prilejuiesc 
o instructivă incursiune în istorie ; 
sînt redate mesaje lapidare ale 
supraviețuitorilor cataclismului, in 
căutarea rudelor apropiate. înscri
se cu litere stingaee pe ziduri 
ieșite din ruine, dovezi convingă

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DÂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

tehnicii, în scopul sporirii continue 
a eficienței activității sociale, ca 
temelie pentru creșterea neîntre
ruptă a nivelului de trai al po
porului.

Poporul român urmărește cu sen
timente de stimă și prețuire mun
ca rodnică a poporului R. D. Ger
mane, bucurîndu-se sincer de suc
cesele sale remarcabile. Constituie 
un motiv de satisfacție comună 
dezvoltarea continuă a raporturilor 
trainice de prietenie și colaborare, 
pe multiple planuri, dintre partide
le și țările noastre. In evoluția a- 
cestor relații iși găsesc materiali
zare prevederile Tratatului de pri
etenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre România și R. D. Ger
mană, ale declarațiilor comune și 
altor documente bilaterale, eviden- 
țiindu-se rodnicia principiilor de
plinei egalități in drepturi, respec
tului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc 
— principii verificate de viață, ce 
constituie temelia de nezdruncinat 
a raporturilor dintre cele două țări.

Evoluția ascendentă a colaborării 
noastre este indisolubil legată de 
preocuparea statornică a. conducerii 
de partid și de stat a României și, 
respectiv, a R. D. Germane pentru 
extinderea și aprofundarea rela
țiilor reciproce, in acest cadru un 
rol hotăritor avind intîlnirile 
și convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Erich Honecker, care au deschis 
mereu noi perspective conlucrării 
dintre cele două țări și popoare.

Un rol deosebit are colaborarea 
economică, R. D. Germană situîn- 

noastră au trimis, de asemenea, 
telegrame de felicitare instituții
lor și organizațiilor similare din 
R. D. Germană.

RECEPȚIE
Cu prilejul celei de-a 39-a ani

versări a întemeierii Republicii De
mocrate Germane, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Herbert 
Plaschke, a oferit, joi, o recepție.

Au luat parte tovarășii Gheorgh» 
Oprea, membru al Comitetului Po- 

toare ilustrînd punctul de plecare 
pe calea transformărilor antifascis
te, democratice, succesele obținute 
de clasa muncitoare, de toți ostme- 
nii muncii in primii ani de exis
tență a R.D. Germane.

Pe „Unter den Linden" se află 
și clădirea masivă a Universității 
Humbo'ld, operă a arhitectului. 
Knobelsdorff, Piața’ August Bebel 
(1840—1913). după numele unuia 
din întemeietorii social-democra- 
ției germane, „Deutsche Staatsbi- 
bliothek". depozitara a 5.2 milioa
ne volume, una din cele mai im
portante biblioteci științifice din 
Europa, ca și numeroase aite 
edificii.

Acum vestitul bulevard nu mai 
păstrează nici o urmă din rănile

Însemnări 
din R. D. Germană

dureroase ale războiului, clădirilor 
tradiționale reprezentative, recon
struite cu multă migală și fideli
tate, adăugindu-li-se noi construc
ții moderne, care imprimă aleii o 
înfățișare inconfundabilă. (

...9 februarie 1984. Această in
scripție, intilnită pe clădirea din 
Barther Strasse nr. 3, înseamnă 
pentru constructorii berlinezi un 
moment cu semnificații deosebite, 
căci in acea zi a fost ousă piatra 
de temelie pentru ceea ce azi a 
devenit un nou raion al Berlinului
— Hohenschonhausen. Noul car
tier, situat în nord-estul capitalei 
R.D.G. — unul din cele mai tinere
— numără de pe acum 106 000 lo
cuitori. Pină în 1990 urmează să 
fie date in folosință alte 31 000 
apartamente. Arhitecta raionului, 
Ulrike Kutscha, in virstâ de 38 de 
ani, a trecut aici examenul desâ- 
virșirii profesionale. După proiecte 
lucrate pentru cartierul berlinez 
Lichtenberg și pentru orașul 
Leipzig, tinăra arhitectă a preluat 
direct sarcina construirii unui 
complex de 400 apartamente in 
Berlin-Kopernik. „Din această pri
mă experiență — ne spune inter
locutoarea — am reținut ceva 
extrem de important, și anu
me : nu trebuie să crezi că există 
treburi care nu merg, pețitru care 
nu s-ar putea găsi rezolvare. To
tul este să te frăminte întrebarea 
cum să ajungi la soluția dorită". 
Cu această convingere, arhitecta 

du-se constant pe unul din primele 
locuri in ansamblul relațiilor eco
nomice externe ale României. Pro
gresele economiilor -naționale ale 
celor două țări creează mereu noi 
posibilități pentru extinderea și di
versificarea colaborării, a cooperă
rii și specializării în producție, ca 
și pe plan tehnico-științific. Pen
tru valorificarea acestor posibilități 
o mare însemnătate are Programul 
special de lucru pentru adincirea in 
continuare a colaborării economice 
și tehnico-științifice, cooperării și 
specializării în producție pe perioa
da 1988—1995, elaborat din inițiativa 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker.

Paleta bogată a relațiilor dintre 
țările noastre este îmbogățită de 
dezvoltarea conlucrării pe plan cul
tural, de schimburile de experien
ță in diferite domenii ale con
strucției socialiste.

De asemenea. România și R. D. 
Germană colaborează pe plan in
ternațional, adueîndu-și contribu
ția, alături de celelalte țări socia
liste, de forțele înaintate, realiste 
de pretutindeni, la lupta pentru so
luționarea constructivă a probleme
lor majore ale lumii contempora
ne, in primul rind pentru oprirea 
cursei înarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării, pentru asigurarea unei 
păci trainice în Europa și în în
treaga lume.

Sărbătoarea de astăzi oferă po
porului român prilejul de a adre
sa poporului R. D. Germane cele 
mai calde felicitări și urarea de a 
dobîndi noi și importante realizări 
pe calea progresului multilateral 
al patriei sale socialiste.

litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernului, Ion 
Radu, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., miniștri, reprezentanți 
ai conducerilor unor instituții cen
trale, organizații de masă și obștești, 
generali și ofițeri, oameni de știință, 
artă și cultură, ziariști.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră.

(Agerpres)

urbane
abordează sarcina realizării pină în 
1990 a celor 31 000 apartamente.

Desigur, ritmurile începutului nu 
mai pot fi comparate cu realiză
rile de astăzi ale constructorilor. 
Industrializarea construcțiilor, apa- 
riți.1 „fabricilor de case", intro
ducerea tehnicii de calcul și a ro
boților au schimbat radical înfă
țișarea șantierelor de locuințe. 
Acum, constructorii vorbesc de 
serii și tipuri de locuințe, pe care 
le asamblează după sistemul ben
zilor rulante existente in între
prinderile industriale.

„Din uzina noastră „VEB-Beton- 
werke" — ne spune directorul 
Frank Fiedler — pornesc zilnic 
1 570 elemente prefabricate pentru 
șantierele Berlinului. Prin munca 
lor, deși nu sint prezenți pe sche
lele constructorilor, muncitorii și 
specialiștii noștri participă direct 
la edificarea noilor cartiere de lo
cuințe, a dotărilor necesare civili
zației socialiste — școli, cămine, 
policlinici, așezăminte de cultură, 
magazine".

tn inima capitalei se află Cen
trul de cercetări pentru construc
ții. Prin . intermediul unei ample 
expoziții, ne sint prezentate rezul
tate și încercări ale colaboratori
lor institutelor de specialitate — o 
gama extrem de variată de preo
cupări, incepind cu efortul de a 
recicla ambalajele din plastic, cu 
opțiunea de a le transforma in ma
teriale de izolare a clădirilor, și 
încheind cu procedeele de reali
zare din prefabricate a „cămășilor" 
de protecție pentru uzinele ato
mice. Pe lingă generalizarea expe
rienței înaintate, centrul iși pro
pune să aibă o participare mai 
eficientă la accelerarea transferu
lui de rezultate științifice în pro
ducție.

„Ceea ce am realizat pină acum
— ne mărturisește Bruno Gering, 
implicat din primele zile in acti
vitatea marilor șantiere berlineze
— a fost posibil datorită dezvol
tării economiei noastre naționale ; 
numai succesele de ansamblu ale 
acesteia permit asemenea mari 
proiecte și realizări in domeniul 
construcțiilor în capitală și in 
celelalte localități ale țării. Succe
sele noastre sint de fapt, transpu
nerea in viață a hotăririlor și 
directivelor adoptate de P.S.U.G.".

Fiecare din noile cartiere ale 
Berlinului oferă locuințe pentru o 
populație egală cu a unor orașe 
întregi. Ele ilustrează elocvent 
ritmul înnoirilor din întreaga țară.

Petre STĂNCESCU



BERLIN

O cuvintare a tovarășului Erich Honecker

(Urmare din pag. I)
cultural, ca și in alte domenii, pe 
baza principiilor socialismului știin
țific, ale egalității in drepturi, inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, solidarității in
ternaționale.

O deosebită atenție a fost acorda
tă cu prilejul convorbirilor oficiale 
dezvoltării colaborării economice ro- 
mâno-sovietice. S-a reliefat astfel 
cerința de a se intensifica eforturile 
in vederea realizării Programului pe 
termen lung al colaborării economice 
și tehnico-științifice pe perioada 
pină in anul 2000, o deosebită impor
tanță avind asigurarea, pe baze re
ciproc avantajoase, a cerințelor de 
energie, materii prime, combusti
bili, mașini și utilaje modeme. In 
acest sens, în cadrul convorbirilor 
dintre primul-ministru al guvernu
lui român și președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., au fost sta
bilite măsuri concrete în vederea 
creșterii și diversificării schimburilor 
de bunuri materiale dintre cele două 
țări, pentru intensificarea cooperării 
și specializării în producție, prin 
promovarea unor forme noi, moder
ne de conlucrare.

Dialogul la nivel înalt a reafirmat, 
de asemenea, voința comună de a 
adinei colaborarea în domeniul teh- 
nico-științific. Modalități concrete de 
transpunere în viață a acestor în
țelegeri au fost' stabilite în cadrul 
convorbirilor prilejuite de întâlnirea 
de lucru pe care tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului Național 
al Științei și învățămîntului, a avu
t-o cu cadre din conducerea de 
partid și de stat, din conducerea or
ganismelor științifice ale U.R.S.S. 
Așa cum s-a arătat și în acest cadru, 
potențialul tehnico-ștlințific al celor 
două țări oferă largi posibilități pen
tru extinderea conlucrării în acest 
domeniu, inclusiv prin crearea de 
colective comune de cercetare. în 
scopul aplicării în producție a celor 
mai noi cuceriri ale revoluției teh- 
nico-științifice.

în același timp, România și Uniu
nea Sovietică acordă o mare impor
tanță perfecționării colaborării și ac
tivității în cadrul C.A.E.R., menită să 
contribuie la progresul fiecărei eco
nomii naționale, la apropierea nive
lurilor de dezvoltare ale țărilor mem
bre, la creșterea bunăstării popoare
lor lor. In acest context, a fost re
afirmată poziția de principiu a parti
dului și statului nostru potrivit că

Necesitatea soluționării problemei 
datoriilor externe

subliniată la sesiunea Consiliului pentru Comerț și Dezvoltare 
al U.N.C.T.A.D.

GENEVA 6 (Agerpres). — Sesiu
nea de toamnă a Consiliului pentru 
Comerț și Dezvoltare al U.N.C.T.A.D., 
desfășurată la Geneva, s-a încheiat 
cu adoptarea unui document prin 
care participanții se pronunță pen
tru anularea a 30 la sută din datoria 
externă a celor 15 țări considerate 
a fi cele mai sărace din lume.

în cadrul reuniunii s-a evidențiat 
că! problemele datoriei: externe sînt 
legate strins de protecționismul co
mercial, de situația existentă pe pia
ța produselor de bază, ca Si de evo
luțiile de pe piețele financiare. Pe 
de altă parte, a fost relevată nece
sitatea ca demersul pentru soluțio
narea problemei datoriilor externe 
să se desfășoare intr-un cadru ge
neral de linii și principii călăuzitoa
re, ținindu-se seama, in același timp,

DIN ACTUALITATEA ECONOMICĂ

Africa - între speranțe și realități
Situația critică din economia Afri

cii se află de mai multă vreme în 
centrul atenției opiniei publice in
ternaționale. în 1985, cînd criza din 
economia statelor africane devenise 
neobișnuit de severă, Națiunile U- 
nite au convocat o sesiune specială 
a Adunării Generale, care, desfășu
rată in anul următor, a adoptat Pro
gramul de acțiune al O.N.U. pentru 
redresarea și dezvoltarea economică 
a Africii în perioada 1986—1990. As
tăzi însă, cind programul amintit se 
află la mijlocul drumului, Națiunile 
Unite constată că situația economi
că a Africii, departe de a se ame
liora, s-a înrăutățit și mai mult.

O dare înapoi cu două 
decenii Intr-adevăr, așa cum s-a 
arătat și in cursul recentelor dez
bateri din Comitetul ad-hoc al A- 
dunării Generale insărcinat cu exa
minarea stadiului de realizare a pro
gramului de acțiune al O.N.U., una 
din evoluțiile cele mai decepționante 
a fost restrângerea activității econo
mice. Produsul intern brut al Afri
cii, care, între 1980—1985, a sporit, 
in medie, cu doar 0.6 la sută, a con
tinuat să crească foarte lent — cu
1 la sută în 1986 și cu 0.8 la sută 
în 1987.

Asemenea ritmuri s-au situat cu 
mult sub sporul demografic (3 la su
tă), astfel incit produsul intern brut 
pe locuitor a scăzut apreciabil : cu 
2,5 Ia sută pe an intre 1980—1985, cu
2 la sută în 1986 și 2,2 la sută în 
1987. în valoare absolută, reducerea 
a fost de la 752 de dolari in 1980 la 
656 in 1987, ceea ce înseamnă o dare 
înapoi cu aproape două decenii, dacă 
avem în vedere că. in 1970, produsul 
intern brut pe locuitor era, în Afri
ca, de 647 dolari. Declinul producției 
și, implicit, al veniturilor populației 
a slăbit îngrijorător de mult capaci
tatea statelor africane de a mobili
za resursele financiare interne pen
tru dezvoltare. Ponderea acumulări
lor in produsul intern brut a fost, 

reia colaborarea în cadrul C.A.E.R. nu 
trebuie să ducă la crearea de orga
nisme supranaționale, la copierea al- 
tor modele, ci, în spiritul unei con
cepții noi, să stimuleze afirmarea 
relațiilor izvorîte din însăși esența 
socialismului, să asigure, dezvoltarea 
economiei naționale a fiecărei țări 
socialiste.

O importanță deosebită s-a acordat 
în cadrul convorbirilor dezvoltării 
relațiilor de prietenie intre P.C.R. și 
P.C.U.S., cu convingerea că aceste 
legături au un rol determinant și o 
influentă hotărîtoare asupra dezvol
tării ansamblului raporturilor ro- 
mâno-sovietice. în acest scop, s-a 
convenit să ■ se extindă contactele la 
diferite niveluri, schimburile de ex
periență. Totodată, se vor dezvolta 
legăturile între parlamente, între or
ganele locale ale puterii de stat, în
tre organizațiile de masă și obștești.

Schimbul de păreri privind evolu
ția situației internaționale a pus in 
evidență necesitatea afirmării cu pu
tere a unui nou mod de gîndire, de 
a se promova cu perseverentă noile 
principii de relații interstatale. în 
acest spirit, s-au relevat unele ten
dințe pozitive pe plan internațional, 
care și-au găsit concretizare, în pri
mul rând, în. încheierea Tratatului 
sovieto-american privind lichidarea 
rachetelor cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune, in pașii intreprinși 
pe calea soluționării politice a unor 
conflicte regionale. în același timp, 
pornindu-se de la contradicțiile pro
funde ce persistă în situația inter
națională, s-a subliniat din nou că 
problema fundamentală a contempo
raneității o constituie înfăptuirea de
zarmării, in primul rind a dezarmării 
nucleare, asigurarea păcii. De o mare 
însemnătate în această direcție — așa 
cum s-a subliniat în cadrul convor
birilor — este încheierea cit mai 
grabnică a acordului de reducere cu 
50 la sută a armelor strategice nu
cleare ale U.R.S.S. și S.U.A. Cu 
aceeași acuitate se impune intensifi
carea eforturilor în vederea realizării 
unui program complex de dezarmare, 
avind ca obiectiv înlăturarea tuturor 
armelor nucleare, oprirea experien
țelor cu aceste arme, interzicerea 
militarizării spațiului cosmic, ca și 
lichidarea armelor chimice, reduce
rea drastică a celor convenționale. 
România și Uniunea Sovietică și-au 
reafirmat • hotărârea de a acționa 
pentru realizarea proounerilor țări
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia vizind dezarmarea conven
țională. De asemenea, cele două țări 
sînt hotărâte să acționeze în vederea 
încheierii cit mai grabnice a reuniu

și de caracteristicile fiecărei țări în 
parte.

Consiliul U.N.C.T.A.D. a subliniat 
că este necesar ca statele puternic 
industrializate să depună eforturi 
susținute pentru a se asigura un con
text internațional stabil și previzibil, 
prin colectarea dezechilibrelor, in 
contextul unei creșteri neinflaționis- 
te. reducerea țațelor dobinzilor, sta
bilizarea cursurilor de schimb și asi
gurarea accesului produselor țărilor 
in curs de dezvoltare ne piețele lor.

La încheierea reuniunii, secretarul 
general al U.N.C.T.A.D., Kenneth 
Dadzie, a relevat că acest organism 
iși va continua eforturile pentru so
luționarea problemei datorie; exter
ne a țărilor in curs de dezvoltare, 
cerând guvernelor creditoare si insti
tuțiilor financiare să se manifeste 
ca interlocutori activi in acest sens.

anul trecut, în cazul a mai bine de 
jumătate din statele continentului, 
de numai 5 la sută.

Evoluțiile de ansamblu din econo
mia țărilor africane sînt determina
te de acelea din agricultură, princi
palul lor sector de activitate, care 
cunoaște dificultăți deosebit de mari. 
Reducerea, în 1987, a producției de 
cereale cu aproape 10 la sută a spo
rit nevoile de ajutor alimentar ale 
țărilor subsahariene cu peste 45 la 
sută față de anul precedent. Dacă 
alimentele vor lipsi, s-a atras aten
ția la reuniunea Comitetului ad-hoc, 
foametea ar putea face mai multe 
victime decît<au făcut conflictele mi
litare în perioada postbelică.

Situația grea din economie are și 
alte incidențe serioase pe plan so
cial. Astfel, ponderea cheltuielilor 
pentru educație și sănătate in buge
tele statelor africane, care a crescut 
fle la 23.7 la sută în 1985 la 25,2 la 
sută în 1986, a scăzut la 23,1 la. sută 
in 1987 și se așteaptă să fie de nu
mai 19 la sută în 1988.

Cum se explică faptul că Africa
— continent cu imense resurse na
turale. care a contribuit din plin Ia 
îmbogățirea altor regiuni ale lumii
— nu reușește sâ-.și asigure propria 
dezvoltare ?

Intre moștenirea colonială 
și practicile neocolonialiste. 
La originea sărăcirii Africii, s-a ară
tat în cursul dezbaterilor de la 
O.N.U., se află colonialismul, care a 
conceput astfel structura economii
lor africane incit să servească ex
clusiv interesele metropolelor. Rela
țiile coloniale au dus la mutilarea 
economiilor aservite, prin impune
rea unei dezvoltări unilaterale, spre 
producția de materii prime ieftine 
pentru industria metropolelor, care, 
în schimb, furnizau produse prelu
crate scumpe. S-a creat, astfel, o pu
ternică dependență a fostelor colo
nii atît de exporturi, cit și de im
porturi. Circa 90 la sută din venitu
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nii de la Viena, pentru înfăptuirea 
marelui deziderat al edificării în Eu
ropa a unui climat în care toate na
țiunile să se poată dezvolta liber și 
independent, fără nici un amestec 
din afară, să promoveze o largă co
laborare intre ele..

în cadrul multitudinii problemelor 
abordate. Uniunea Sovietică a reafir
mat sprijinul său față de propune
rile României și Bulgariei privind 
transformarea Balcanilor într-o zonă 
fără arme nucleare și chimice, crea
rea de asemenea zone în nordul și 
centrul Europei, ca și în alte regiuni 
fiind de natură să contribuie la afir
marea destinderii. înțelegerii și păcii.

Cerința intensificării eforturilor în 
vederea reglementării pe .cale poli
tică, prin tratative, a situațiilor con
flictuale din diferite regiuni ale glo
bului, necesitatea participării tuturor 
țărilor, indiferent de mărime și de 
orânduire socială, la soluționarea 
problemelor de care depinde asigu
rarea păcii și progresului, creșterea 
rolului O.N.U. in viața internațio
nală constituie alte aspecte ma
jore ale înțelegerilor la nivel înalt.

Analiza situației din economia 
mondială a reliefat cerința de a se 
organiza o ‘conferință internațională 
care să ducă la măsuri în vederea 
lichidării subdezvoltării, inclusiv la 
soluționarea problemei datoriilor, ex
terne, pentru asigurarea unor con
diții propice de progres tuturor na
țiunilor.

Secretarul general al P.C.R. și se
cretarul general al C.C. al P.C.U.Ș. 
au subliniat in cadrul convorbirilor 
necesitatea întăririi conlucrării parti
delor comuniste: și muncitorești, re-' 
liefînd, în același timp, hotărârea de 
a dezvolta colaborarea cu aceste 
partide, ca și cu partidele socialiste și 
social-democrate. cu toate forțele so- 
cial-politice înaintate, realiste, care 
acționează pentru asigurarea păcii, 
libertății și progresului tuturor po
poarelor.

Comuniștii, întregul nostru popor 
salută cu satisfacție rezultatele vizi
tei oficiale de prietenie întreprinse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
ale convorbirilor de la Moscova, nu
trind convingerea că înțelegerile la 
care s-a ajuns vor duce la dezvol
tarea și mai puternică a prieteniei 
si colaborării multilaterale româno- 
sovietice. în interesul operei de con
strucție a noii orânduiri in cele două 
țări, al cauzei generale a socialismu
lui. păcii și colaborării în Europa și 
în întreaga lume.

Al. CÂMPEANU

în favoarea îmbunătățirii 
ajutorului acordat țărilor 

în curs de dezvoltare 
Declarațiile directorului 

-P.N.U.D.
TOKIO 6 (Agerpres). — Este ne

cesar să se îmbunătățească nu nu
mai cantitatea, ci și calitatea ajuto
rului acordat in prezent țărilor în 
curs de dezvoltare — a relevat di
rectorul Programului O.N.U. pentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.), William Dra
per, in cadrul unui simpozion inter
național găzduit de Tokio, avind ca 
temă strategiile de dezvoltare.

Arătind că acestea trebuie să ur
mărească stabilitatea și progresul 
întregii economii mondiale, deci ri
dicarea standardelor de yiață și în 
țările. în curs de dezvoltare, repre
zentantul O.N.U. a pus accentul pe 
prioritatea ce trebuie acordată dez
voltării resurselor umane.

Soluționarea problemelor acute ale 
contemporaneității - cu participarea 

tuturor statelor și popoarelor 
Dezbaterile de politică generală din cadrul sesiunii 

Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 

— N. Plopeanu transmite : Dezba
terile celei de-a 43-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. oferă o 
amplă imagine a problemelor com
plexe ce continuă să confrunte 
lumea contemporană. In cuvintările 
reprezentanților statelor de pe toate 
meridianele globului se detașează, 
î.n primul rând prin însemnătatea 
și amploarea lor, problemele pri
vind continuarea cursei înarmărilor, 
acumularea de noi arme tot mai 
sofisticate și distrugătoare, care pun 
in primejdie însăși viața pe Pămint.

Dezbaterile forumului mondial 
scot pregnant in relief caracterul 
realist, constructiv al considerente
lor și propunerilor României, con
cepției și inițiativelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
dezarmare, la celelalte probleme ale 
vieții internaționale, prezentate ac
tualei sesiuni a Adunării Generale.

Din intervențiile din cadrul dezba
terilor generale se desprinde cu 
claritate constatarea că documentul 
românesc se oonstltuie într-un pro
gram care, prin soluțiile novatoare 
și‘ căile concrete indicate pentru 
ieșirea din actuala situație contra
dictorie existentă pe glob, deschide 
perspective din cele mai favorabile 
în direcția înfăptuirii dezideratului 
fierbinte al tuturor popoarelor — o 
lume fără arme și fără războaie, a 
păcii, înțelegerii și colaborării.

însăși agenda actualei sesiuni în 
care, printre cele 149 de puncte în
scrise. o bună parte tratează proble
matica încetării cursei înarmărilor și 
a înfăptuirii dezarmării, în primul 
rînd a dezarmării nucleare, dovedește 
ecoul amplu al concepțiilor și tezelor 
românești., în același timp, se consta
tă că punctele formulate în docu
mentul românesc în problemele de
zarmării, idei pentru care conducă
torul partidului și statului nostru a 
militat și militează cu atlta consec
vență, se regăsesc în intervențiile 
delegaților.

După cum se știe, încă de la sesiu
nea specială a O.N.U. consacrată 
dezarmării, desfășurată in vară. 
România a propus să Se treacă la 
„dezarmare prin fapte".

înfăptuirea unui asemenea dezi
derat, au arătat o serie de vorbitori, 
se impune cu atît mai mult cu cit 
consecințele actualelor evoluții sînt 
Hu numai politico-militare, ci și so-
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în continuarea dezbaterilor genera
le a luat cuvintul ministrul de ex
terne al Bulgariei. Petăr Mladenov, 
care, a subliniat că dorința popoare
lor lumii este de a se ieși din cercul 
vicios al competiției militare și de 
confruntare prin forță, de a se ajun
ge la instaurarea securității prin mij
loace politice, prin afirmarea primor
dialității normelor dreptului interna
țional și a rolului ce revine O.N.U. 
in acest proces.

Vorbitorul s-a" referit, de aseme
nea, la atenția acordată întăririi co
laborării, păcii și securității în Bal
cani.' împreună cu celelalte țări din 
regiune — a spus el — R. P. Bulga
ria acționează pentru transformarea 
Peninsulei balcanice intr-o zonă li
beră de armele .nucleare și chimice, 
care ar contribui la reducerea con
fruntării, neîncrederii și ostilităților 
într-un perimetru geografic mai 
larg.

Interesele păcii și securității în 
regiunea Asiei și Pacificului impun 
căutarea activă a căilor și mijloace
lor de unificare a eforturilor tutu
ror statelor din această zonă — a 
declarat ministrul afacerilor externe 
al R. P. Mongole, Țerenpiliin Gom- 
bosuren. Pronunțindu-se cu fermi
tate și consecventă pentru. întărirea 
încrederii și extinderea colaborării 
dintre statele asiatice. R. P. Mon
golă vg acționa prin toate mijloa-

EVOLUȚIA 
DATORIEI 
EXTERNE 

A AFRICII 
(in miliarde 

de dolari)

Principalul obstacol in ca
lea dezvoltării. Sporirea verti
ginoasă a datoriei externe a Africii, 
evoluție în care un rol important 
l-a avut politica dobinzilor inalte 
promovată de țările capitaliste dez
voltate, a dus la creșterea nemăsu
rată a poverii rambursării datoriilor. 
Anul trecut, serviciul datoriei a ab
sorbit, in medie. 39,2 la sută din ve
niturile din exporturi, dar in cazul 
unor țări, cum sînt cele de la sud 
de Sahara, procentul a fost mult 
mai mare. Numai plățile in contul 
dobinzilor au echivalat, in 1987. cu 
6,2 la sută din produsul intern brut 
al Africii, in timp ce ritmul de creș
tere al P.I.B. a fost, in anii '80, de 
sub unu la sută.

Asemenea -realități le-au avut în 
vedere cei care, la reuniunea Comi
tetului ad-hoc al Adunării Generale, 
au apreciat că datoria externă a de
venit principalul obstacol in calea 
dezvoltării Africii, că reușita efortu
rilor angajate de statele africane 
pentru a ieși din actuala criză eco
nomică și socială depinde, în bună 
parte, de realizarea unei conlucrări 
eficiente pe plan internațional. în 
acest sens, statele dezvoltate au fost 
chemate să asigure produselor afri
cane un gcces mai larg pe piețele 
lor, pentru ca țările producătoare să 

cial-economioe. „înarmările, care 
absorb uriașe resurse financiare, 
materiale și umane, a spus mi
nistrul de externe al Indiei, N. Rao, 
au devenit o povară extrem de 
grea, de-a dreptul copleșitoare, pen
tru toate statele".

în intervențiile unor delegați s-a 
exprimat opinia că ar fi necesar ca 
forul mondial să adreseze o chema
re U.R.S.S. și S.U.A. să încheie în 
cel mai scurt timp tratatul privind 
reducerea cu 50 la sută a armamen
telor strategice, aceasta urmînd să 
aibă o importantă deosebită asupra 
declanșării unui real proces de 
dezarmare.

Alți vorbitori au propus interzice
rea experiențelor cu armele nuclea
re, oprirea perfecționării armamen
telor nucleare, a creării de noi arâne, 
renunțarea la militarizarea Cosmo
sului și folosirea acestuia exclusiv 
în scopuri pașnice.

Un mare număr de vorbitori au 
subliniat în intervențiile lor necesi
tatea trecerii de către toate statele 
la reducerea substanțială a cheltu
ielilor militare, a efectivelor și ar
mamentelor, urmînd ca sumele și 
resursele economisite in acest fel să 
fie utilizate pentru progresul econo
mic și social al tuturor țărilor.

După cum se știe, țara noastră, 
președintele Nicolae Ceaușescu, din 
inițiativa căruia asemenea propuneri 
au fost înscrise pe agenda O.N.U. 
încă de mai mulți ani, au militat cu 
consecvență în această direcție, 
România dind ea însăși un exemplu 
concret. „Adoptarea unor hotărîri 
asemănătoare de către toate statele 
— declara președintele Republicii 
Surinam, Ramsewak Shankar — va 
avea efecte salutare atît asupra cli
matului politic internațional, cît și 
asupria evoluției economiei mondiale, 
tatît de frămîntată și contorsionată 
in ultima vreme".

Fără îndoială, transpunerea în via
tă a propunerilor românești, ale ce
lorlalte state, ar aduce — așa cum o 
confirmă și dezbaterile din cadrul 
actualei sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. — o însemnată contribuție 
la pacea și securitatea tuturor sta
telor. la crearea unei atmosfere de 
destindere și Înțelegere in care fie
care popor să-și făurească viața așa 
cum și-o dorește, fără nici un fel de 
amestec din afară. și la adăpost de 
pericolul unei conflagrații pustii
toare.
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cele pentru a contribui la înfăptui
rea țelurilor de securitate în Asia — 
a subliniat vorbitorul. El a reamin
tit propunerile făcute de țara sa 
vizind crearea unui mecanism care 
să excludă folosirea forței în rela
țiile dintre statele Asiei.

Necesitatea creșterii rolului Orga
nizației Națiunilor Unite în soluțio
narea situațiilor conflictuale a fost 
subliniată și de ministrul sirian al 
afacerilor externe, Farouk Al-Sha- 
raa. Referindu-se la situația din 
Orientul Mijlociu, ministrul sirian a 
afirmat că țara sa acționează pentru 
convocarea unei conferințe interna
ționale de pace in Orientul Mijlo
ciu, sub egida O.N.U. și cu partici
parea tuturor părților implicate în 
conflict, inclusiv a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. precum 
și a membrilor permanenți ai Consi
liului de Securitate.

Calea păcii este lungă și dificilă, 
dar nu există o alternativă la ea — 
a declarat ministrul algerian al afa
cerilor externe, Ahmed Taleb Ibra- 
himi. Referindu-se la evenimentele 
din Orientul Mijlociu, vorbitorul a 
evocat recolta poporului palestinian 
din teritoriile arabe ocupate, subli
niind necesitatea recunoașterii drep
turilor sale naționale. De asemenea, 
el a reafirmat sprijinul tării sale 
pentru menținerea independentei și 
suveranității Libanului.

poată obține resursele financiare ne
cesare atît reluării procesului de 
creștere economică, cit și achitării 
datoriei externe. Reducerea dobinzi
lor la un nivel rezonabil, sporirea 
ajutorului pentru dezvoltare sint alte 
acțiuni necesare reușitei eforturilor 
angajate de țările africane.

România, care a acordat o mare 
însemnătate recentei reuniuni a Co
mitetului ad-hoc al Adunării Gene
rale a O.N.U., a participat la lucră
rile ei animată de dorința de a con
lucra strins cu toate țările pentru 
ca, prin eforturi comune, să se ob
țină rezultate capabile să contribuie 
la depășirea gravelor dificultăți eco
nomice și sociale ce confruntă țările 
africane, la instaurarea unei conlu
crări autentice intre statele bogate și 
cele sărace, care să deschidă per
spective reale accelerării procesului 
de lichidare a subdezvoltării și de 
edificare a unei noi ordini economi
ce mondiale. Interesul deosebit de 
care se bucură în lume propunerile 
în acest sens formulate de președin
tele Nicolae Ceaușescu se explică 
tocmai prin caracterul lor realist și 
constructiv, prin faptul că ele defi
nesc modalități concrete de înfăp
tuire a acestor deziderate vitale ale 
umanității.

Gh. CERCELESCU

BERLIN 6 (Agerpres). — Cu pri
lejul Zilei naționale a R.D. Germa
ne, Erich Honecker, secretar gene
ral al C.C, al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D.G., 
a acordat, în cursul unei festivi
tăți desfășurate la Berlin, înalte 
distincții unor personalități și colec
tive de oameni ai muncii. In cuvîn- 
tul rostit cu acest prilej, E. Honecker 
a elogiat activitatea celor decorați, 
relevând că aceasta demonstrează 
posibilitățile multiple ale societății 
socialiste. Vorbitorul a subliniat că 
R.D.G. acționează in direcția reali
zării păcii pe calea dezarmării și 
destinderii. „Poporul nostru are toa

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi demonstrații de protest ale populației palestiniene 

din teritoriile arabe ocupate • Continuă situația de incordare 
din sudul Libanului

în Cisiordania și Gaza continuă să 
aibă loc demonstrații de protest ale 
populației palestiniene împotriva 
ocupației israeliene. La Nablus, Tul
karm, în sectorul de est ai Ierusa
limului și in taberele de refugiați 
palestinieni s-au produs ciocniri in
tre demonstranți și poliție, care a 
făcut uz de gloanțe de cauciuc și 
gaze lacrimogene. în semn de repre
salii, autoritățile au instituit în ta
băra de refugiați de la Balata res
tricții de circulație, poliția blocind 
străzile, și efectuind percheziții în 
locuințe. în sectorul de est al Ieru
salimului au'fost arestate peste 500 
de persoane. (Agerpres)

BEIRUT 6 (Agerpres). — în re
giunea de la est de Saida. în sudul 
Libanului,, continuă să se înregistre

Nicaragua se pronunță pentru o înțelegere cu Hondurasul 
în problema securității frontierei comune

NAȚIUNILE UNITE. 6 (Agerpres). 
— Ministrul nicaraguan al relațiilor 
externe, Miguel d’Escoto, a solicitat 
o întîlnire de urgență cu secretarul 
general al O.N.U.. Javier Perez de 
Cuellar, pentru a-i ■ comunica dispo- 
ziția Nicaraguei de a semna, ime
diat. cu Hondurasul, un document in 
favoarea creării, sub egidă O.N.U., 
a unui mecanism .adecvat care să 
garanteze securitate frontierei co
mune . hoinduriano-nicăraguane — 
transmite agenția nicaraguană de 
presă A.N.N. El s-a pronunțat, de 
asemenea, pentru o întîlnire cu ir(i- 
nistrul hondurian al relațiilor exter
ne, Carlos Lopez Contreras, care, de 
la tribuna O.N.U.. a propus trimite
rea de trupe O.N.U. la frontiera 
ho n d u ria/n o-nica ragu an ă.

Agenția precizează că ministrul 
hondurian de externe a solicitat, la 
rândul său, o intilnire cu secretarul 
general al O.N.U. în ădeastă pro
blemă.

i"
MONTEVIDEO 6 (Agerpres). — 

Miniștrii de. externe din țările mem
bre ale „Grupului de la Contadora" și

AGENȚIILE DE PRESA
® - ne scurt

PRIMIRE. Președintele Republi
cii Portugheze. Mario Soares, l-a 
primit pe Petre Lupu, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare 
în calitate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al. Repu
blicii Socialiste România în Por
tugalia.. . - .

ÎNTREVEDERE LA BEIJING.
La Beijing a avut loc o întreve
dere între Zlvao Ziyang, secretar 
general a,l C.C. al P.C. Chinez, și 
președintele Kenyei. Daniel arap 
Moi. S-a procedat la un schimb de 
vederi privind problemele con
strucției economico-sociale din cele 
două țări, precum și modalitățile 
de extindere a relațiilor bilaterale.

CONSTITUȚIE. La Brasilia a 
avut loc o ceremonie în cadrul că
reia președintele Parlamentului, 
Ulysses Guimards. a anunțat oficial 
intrarea în vigoare a noii Consti
tuții a tării, cea de-a opta de la 
proclamarea independentei Brazi
liei si prima după revenirea. La un 
regim democratic de guvernare.

I

CONVORBIRI INDO-PAKISTA- 
NEZE. Președintele interimar al 
Pakistanului. Ghulam Isaq Khan, 
l-a primit la Islamabad pe minis
trul indian al comerțului. Dinesh 
Singh, pentru convorbiri legate de 
posibilitățile de stabilire a unor 
legături comerciale de interes re
ciproc și in beneficiul ambelor țări. 
Ishaq Khan s-a pronunțat pentru 
înființarea unui comitet comun al 
camerelor de comerț ale Indiei și 
Pakistanului care să contribuie la 
identificarea domeniilor de coope
rare între cele, două state vecine.

ÎNTÎLNIRE. La Sofia a avut'loc 
o intilnire a reprezentanților, orga
nizațiilor antifasciste din țările so
cialiste — membre ale Federației 
internaționale a rezisteinților, care 
au făcut un schimb de păreri cp 
privire la lupta pentru pace ș.i 
dezarmare, combaterea oricăror • 
manifestări ale neofascismului și 
neonazismului. educarea, tinerei 
generații in spiritul înțelegerii în
tre popoare. Din țara noastră a 
participat o delegație condusă de 
general-locotenent (r) Neagu An
drei, președintele Comitetului foș
tilor luptători și veteranilor de 
război împotriva fascismului.

COMISIE. Președintele Republi
cii Burundi, maiorul Pierre Buyoya, 
a făcut cunoscută componenta Co
misiei naționale consultative pentru 
problemele unității naționale. Din 
comisie fac parte reprezentanți ai 
tuturor grupărilor etnice din tară, 
între care membri ai guvernului 
actual, foști miniștri, oameni de 
cultură, personalități din domeniul 
cultelor. Sarcina comisiei este de a 
studia problematica națională bu- 
rundeză și a stabili modalitățile de 
soluționare justă a acesteia.

ACORD. La Paris a fost semnat 
un acord între reprezentanții 
U.R.S.S., S.U.A. și Franței pentru 

te motivele să fie mindru de reali
zările sale, de ceea ce a devenit re
publica noastră in cei 39 de ani de 
existență, a arătat secretarul gene
ral al C.C. al P.S.U.G. Prin ampla 
activitate - comună a tuturor pături
lor și generațiilor a apărut și s-a 
dezvoltat, sub conducerea clasei 
muncitoare, un stat socialist stabil 
din punct de vedere politic, cu o in
dustrie și agricultură moderne, cu o 
știință și cultură înfloritoare. Pen
tru noi, libertatea, democrația ’și 
demnitatea umană nu sint cuvinte 
goale, ci elemente reale ale vieții 
societății socialiste", a spus secreta
rul general al C.C. al P.S.U.G.

ze o situație de încordare. Agenția 
M.E.N.A. informează că în ultimele 
24 de ore au fost înregistrate cioc
niri sporadice între luptătorii liba
nezi din rezistență și milițiile a.șâ- 
zisei „Armate a Libanului de Sud"
— creată și finanțată de Israel.

în .același timp, avioane de luptă 
israeliene.au survolat, joi, in cadrul 
unor zboruri de recunoaștere, sec
toare din sudul Libanului și regiu
nea muntoasă libaneză. Aparate 
israeliene au fost semnalate, de ase
menea, deasupra Beirutului, infor
mează agenția M.E.N.A.

Un avion israelian de recunoaștere 
fără pilot a fost doborât, joi. in 
spațiul aerian din sudul Libanului
— informează agenția M.E.N.A., 
care citează surse ale milițiilor 
Antal.

ale „Grupului de Sprijin", reuniți la 
New York, cu prilejui prezenței lor 
la lucrările actualei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., au adoptat 
proiectul, declarației în favoarea pă
cii, securității și cooperării in 
giune, pe care președinții state 
lor urmează să o semneze, la 27 oc
tombrie, la Punta del Este (Uru
guay) — transmite agenția Prensa 
Latina.

HAVANA 6 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută agenției Prensa 
Latina, la încheierea Conferinței re
gionale pentru dezarmare, dezvolta
re și pace in America Latină și zona 
caraibiană, președintele Consiliului 
Mondial al Păcii, Romesh Chandra, 
a subliniat că soluționarea stării 
conflictuale din America Centrală 
este indispensabilă pentru pacea 
mondială. EI « arătat că această 
„criză latenta" din regiune implică 
mari sacrificii umane, iar soluționa
rea ei este la fel de importantă ca 
și reglementarea altor stări conflie- 
tuale de pe glob.

organizarea unei expediții 
arctice în perioada august 
februarie 1990.

trans-
1989 —

aprobatCONGRESUL S.U.A. a 
un._pr.oiect.de lege care cere inves
titorilor străini să comunice date, 
mai numeroase privind operațiuni
le lor financiare pe teritoriul ame
rican. într-o declarație făcută pre
sei. congresmanul John Briant a re
levat că autorii proiectului sint. in- . 
grijorați de afluența din ultimul! 
timp a capitalului străin în econo
mia americană. în ultimii șapte 
ani. a spus el. investițiile de ca
pital străin din S.U.A. au sporit 
peste trei ori. atingînd suma de 
trilioane dolari. Acumularea 
proprietăți înseamnă control si. .... 
aceea, trebuie să știm cine avan
sează banii și in ce scop, a spus 
congresmanul american.

de
1.5 
de 
de

ÎN CADRUL PLEBISCITULUI 
PREZIDENȚIAL ORGANIZAT IN 
CHILE, conform cifrelor finale a- 
nunțate. 54,68 la sută din alegători 
S-au pronunțat împotriva candida
tului unic la președinția țării, ge
neralul Augusto Pinochet, transmit 
agențiile EFE, Prensa Latina și 
I.P.S. în urma acestui rezultat, ca
binetul ministerial și-a prșzentat 
demisia. Actualul președinte va 
rămine la conducerea statului pină 
în martie 1990. noile alegeri ur- 
mind să aibă loc anul viitor.

CERERE. Un reprezentant " al 
parlamentului olandez a adresat 
Ministerului Justiției un document 
prin care se cere investigarea posibi
lităților de extrădare a criminalu
lui de război olandez Abraham Kipp. 
care.se află în Argentina de Circa 40 
de ani. Acesta a fost condamnat la 
moarte în 1949 pentru activitatea 
depusă in timpul ocupației naziste 
în, Olanda, cînd. in calitate de re
prezentant: al politiei, s-a făcut vi
novat de moartea a cel puțin 20 
de persoane. Kipp îi preda, de ase
menea. naziștilor pe membrii miș
cării de rezistentă aflati in detenție.

GUVERNUL FRANCEZ a adoptat 
proiectul de organizare a referen
dumului național asupra viitorului 
Statut al Noii Caledonii. teritoriu 
de peste mări al Franței. Referen
dumul urmează să se desfășoare la 
& noiembrie.

TÎRGUL INTERNAȚIONAL AL
C ĂRȚII s-a deschis la Frankfurt pe 
Main. La ediția din acest ah a tîr- 
gului — cea de-a 40-a 
edituri din 95 de țări. 
340 000 titluri de carte.

— participă 
Sint expuse

DE TELE-SATELITUL NIPON
COMUNICAȚII „Sakura 3B“. lan
sat la 16 septembrie, s-a situat pe. 
o orbită geostaționară la o înălți
me de 36 000 km deasupra Ecuato
rului. a anunțat Agenția națională 
pentru spațiul Cosmic si dezvoltare. 
Satelitul are o înălțime de 2,4 m. 
o greutate de 550 kg și dispune de 
instalații care asigură serviciile a 
6 000 de circuite telefonice.
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rile în devize ale țărilor africane 
provin din exportul cîtorva materii 
prime și un procent aproape egal din 
bunurile necesare dezvoltării lor 
trebuie asigurat din import.

Deformările structurale suferite de 
economia țărilor africane în perioa
da colonială au fost serios agravate 
de practicile neocolonialiste. Escala
darea protecționismului de către ță
rile capitaliste dezvoltate a contribuit 
în bună măsură la prăbușirea pre
țurilor materiilor prime, la începutul 
anilor ’80. Cu toate că în 1987 pre
țul unor produse de bază exportate 
de statele africane a crescut, indi
cele general al . prețurilor nu 
s-a situat cu mult peste jumătate 
față de nivelul înregistrat in 1980. 
Drept urmare, statele respective au 
cunoscut importante pierderi de re
surse financiare : în 1986—1987, ve
niturile Africii din exporturile de 
produse primare nepetroliere au 
fost de numai 24 miliarde de dolari 
pe an, ceea ce înseamnă cu o cinci
me mai puțin decît în 1985. în ace
lași timp, datorită politicii spoliatoa
re de prețuri promovate de marile 
monopoluri, produsele manufactura
te importate de țările africane s-au 
scumpit apreciabil, în unele cazuri 
cu peste 20 la sută. Calcule ale 
O.N.U. arată că, din pricina „foar
fecelor prețurilor", in 1986, puterea 
de cumpărare a exporturilor state
lor africane s-a redus cu 20,3 la sută.

Deteriorarea raportului de schimb 
a avut urmări profund negative asu
pra balanțelor comerciale și de plăți 
ale țărilor africane. Pentru a aco
peri deficitele create, statele în cau
ză au fost nevoite să se împrumute 
pe piețele internaționale, fapt care 
a sporit continuu îndatorarea lor. 
De altfel, așa cum se poate constata 
din graficul alăturat, datoria ex
ternă a Africii a crescut in nu
mai patru ani cu 43,4 la sută, ridi- 
cindu-se în 1987 la 218,1 miliarde de 
dolari — sumă egală cu 70 la sută 
din produsul intern brut și de trei 
ori mai mare decit veniturile din 
exporturi ale întregului continent.
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