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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinfia tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român,
vineri, 28 octombrie, a avut loc ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a
examinat și aprobat MASURI PENTRU REALIZA
REA PLANULUI PE LUNILE NOIEMBRIE Șl DE
CEMBRIE, PE ÎNTREGUL AN 1988.
Pornind de la rezultatele obținute in realizarea
planului, de la concluziile ce s-au desprins din
analiza efectuată în cadrul ședinței, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut guvernului, ministere
lor, centralelor și întreprinderilor, precum și orga
nelor și organizațiilor de partid să ia măsuri fer
me pentru a asigura îndeplinirea in cele mai
bune condiții a planului, să acționeze cu toată
energia ca in perioada core a mai rămas pină la
sfirșitul anului să se asigure o bună organizare
a muncii și o largă mobilizare a tuturor forțelor
in vederea încheierii cu rezultate cit mai bune a
anului 1988 și pregătirii corespunzătoare a tre
cerii la producția anului viitor. In mod deosebit
s-a cerut să se acorde, in continuare, o atenție
specială realizării producției de export, vămuirii
și livrării, la termen și în condiții de bună cali
tate, a fondului de marfă prevăzut in contractele
cu beneficiarii externi.
Pentru întreaga producție care urmează să fie
realizată in următoarele două luni, s-a indicat
ca, pină la 15 noiembrie, fiecare minister, cen
trală și întreprindere să ia măsuri ca toate co
menzile pentru acest an să fie lansote in produc
ție și să aibă asigurate toate condițiile de rea
lizare.
Secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a cerut să se acorde o aten
ție deosebită folosirii tuturor capacităților de pro-'
ducție la parametrii stabiliți, să se întocmească
programe speciale prin care să se asigure ca in
toate unitățile planul să fie stabilit in raport de
capacitățile existente și să se ia măsuri pentru
folosirea maximă a acestora.
S-a cerut, totodată, să se pună in permanen
ță pe primul plan ridicarea continuă a calității
și a nivelului tehnic al produselor, să se asigu
re ca in toate intreprinderile, centralele și mi
nisterele problemele calității să fie urmărite cu
cea mai mare răspundere, să constituie o preocu
pare de zi cu zi.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat con
vingerea că ministerele, centralele industriale și
intreprinderile, organele și organizațiile de partid,
toți oamenii muncii din industrie și agricultură,
din toate sectoarele economiei naționale vor
acționa cu fermitate pentru îndeplinirea exem
plară a tuturor indicatorilor planului pe lunile
noiembrie și decembrie, pe trimestrul IV și pe
întregul an, asigurind astfel o bază trainică pen
tru infăptuirea in bune condiții a obiectivelor sta
bilite pentru 1989, cel de-al patrulea an al ac
tualului cincinal.
Comitetul Politic Executiv a examinat, in con
tinuare, RAPORTUL PRIVIND MODUL ÎN CARE
ORGANELE SI ORGANIZAȚIILE DE PARTID, CON
SILIILE OAMENILOR MUNCII DIN UNITĂȚI, CENTRALE Șl MINISTERE REALIZEAZĂ SARCINILE DE
PUNERE
IN FUNCȚIUNE A CAPACITĂȚILOR
ENERGETICE, EXECUTAREA REPARAȚIILOR CAPITALE Șl MODERNIZAREA GRUPURILOR TERMOENERGETICE SI ASIGURAREA PRODUCȚIEI DE
ENERGIE ELECTRICA
IARNA 1988-1989.
Analiza situației existente în acest domeniu a
scos in evidență faptul că in realizarea lucrărilor
de investiții în sectorul energetic și a celor de re
parații la grupurile energetice există incă mari
intirzieri față de prevederile programelor apro
bate. Secretarul general al partidului a făcut o
critică severă conducerii
Ministerului Energiei
Electrice pentru lipsurile grave care continuă să
se manifeste in acest domeniu și a cerut să se
ia măsuri hotărite pentru introducerea unui inajt
spirit de răspundere, de ordine și disciplină in
toate unitățile energetice. S-a cerut, de aseme
nea, ministerelor economice și unităților furnizoa
re să acționeze cu mai multă fermitate pentru
recuperarea răminerilor in urmă și urgentarea li
vrării materialelor și a utilajelor necesare centra
lelor electrice, pentru intensificarea execuției lu
crărilor de reparații capitale și a modernizărilor
la unele grupuri energetice, pentru punerea in
funcțiune a noilor capacități de producție din
sistemul energetic
prevăzute in plan pe anul
1988.
Secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, o cerut guvernului, ministe
rului de resort să urmărească zilnic cum se rea

însemnate
sporuri de producție
în toate unitățile economice din
județul Prahova se acordă o aten
ție deosebită , aplicării măsurilor
cuprinse in programele de perfec
ționare a organizării și moderniza
re a proceselor de producție, urmărindu-se creșterea eficienței economice in toate sectoarele de ac
tivitate. Bilanțul realizărilor dobindite de la începutul acestui an
este semnificativ : s-a obținut un
spor al producției-marfă in valoa
re de 1,6 miliarde lei, concomi
tent cu reducerea cheltuielilor to
tale cu peste 240 milioane lei.
Printre cele mai importante rea
lizări se numără introducerea în
fabricație a pompelor cu cilindru
lung și a pistoanelor placate cu
bazalt la întreprinderea mecanică
din Cunpina, modernizarea tehno
logiilor de execuție si montaj penru prevenitoarele hidraulice a
întreprinderea „1 Mal“—Ploiești,
reorganizarea fluxurilor tehnologi
ce în vederea asigurării realizării
reductoarelor RH-9 la întreprin
derea „Neptun"—Cîmpina. experi
mentarea și aplicarea unor noi teh
nologii de montai industrial al
subansamblelor fabricate și al echițamentelOr pentru repararea utilajelor și instalațiilor petrochi
mice. (Ioan Marinescu).

lizează măsurile stabilite in domeniul asigurătii
producției de energie electrică in iarna 19881989 și a indicat ca aceste probleme să fie larg
dezbătute in organizațiile de partid, pe județe, pe
intreprinderi, in vederea întăririi ordinii și bunei
funcționări a tuturor centralelor electrice, și in
primul rind a celor pe cărbune.
Comitetul Politic Executiv a examinat apoi RA
PORTUL PRIVIND REPARAREA, MODERNIZAREA
SI REINTRODUCEREA IN PRODUCȚIE A MAȘINI
LOR, UTILAJELOR SI INSTALAȚIILOR DIN ECO
NOMIE NEFOLOSITE. S-a subliniat că, în
spiritul orientărilor și indicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondu
rilor Fixe, împreună cu ministerele economice și
centralele industriale, a reanalizat programul ini
țial stabilit în acest domeniu, urmărindu-se rein
troducerea in producție, prin reparare și moder
nizare, a mașinilor, utilajelor și instalațiilor neuti
lizate din economie. Comitetul Politic Executiv a
cerut ministerelor, centralelor industriale și între
prinderilor să ia in continuare măsuri ferme pen
tru repararea și valorificarea tuturor mașinilor,
utilajelor și instalațiilor nefolosite, să asigure in
troducerea lor in producție, prin transfer la alte
intreprinderi care le pot utiliza corespunzător in
raport cu cerințele procesului de producție. S-a
indicat ca o parte din mașinile-unelte reparate să
fie transferate centrelor mecanice și S.M.A.-urilor
din comune, pentru a organiza unități de repa
rații puternice, care să asigure buna deservire a
unităților agricole și a oamenilor muncii de la
sate.
în continuare, in cadrul ședinței a fost prezen
tată' o INFORMARE CU PRIVIRE LA VIZITELE
OFICIALE DE PRIETENIE PE CARE TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU, SECRETAR GENERAL AL
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, PREȘEDINTELE
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, ÎMPREUNĂ
CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU LE-AU EFEC
TUAT ÎN REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ, LA
INVITAȚIA TOVARĂȘULUI ZHAO ZIYANG, SECRE
TAR GENERAL AL COMITETULUI CENTRAL AL
PARTIDULUI
COMUNIST
CHINEZ, SI A TO
VARĂȘULUI YANG SHANGKUN, PREȘEDINTELE
R. P. CHINEZE, Șl IN REPUBLICA POPULARA
DEMOCRATĂ COREEANA, LA INVITAȚIA TOVA
RĂȘULUI KIM IR SEN, SECRETAR GENERAL AL
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI MUN
CII DIN COREEA, PREȘEDINTELE R.P.D. CO
REENE.
Comitetul Politic Executiv a dat o inaltă apre
ciere activității desfășurate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu cu prilejul acestor vizite, mo
dului in care a prezentat, în cadrul convorbirilor
purtate la Beijing și Phenian, poziția tării noas
tre privind dezvoltarea, in continuare, a tradiționa
lelor relații de prietenie și colaborare ale Româ
niei cu R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană, precum
și in legătură cu probleme actuale ale vieții po
litice internaționale, poziție ce corespunde intru
totul orientărilor stabilite de Congresul al Xlll-lea
și Conferința Națională ale P.C.R., intereselor și
năzuințelor poporului român, cauzei generale a
socialismului, progresului și păcii in lume.
Comitetul Politic Executiv a subliniat că vizi
tele tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu in R.P. Chineză și R.P.D. Co
reeană se inscriu, prin rezultatele lor, ca mo
mente de cea mai mare însemnătate in cronica
bunelor raporturi româno-chineze și româno-coreene, întemeiate trainic pe principiile socialis
mului, ale deplinei egalități, respectului indepen
denței și suveranității naționale, neamestecului in
treburile interne și avantajului reciproc.
Comitetul Politic Executiv a subliniat importan
ța deosebită a întilnirilor și convorbirilor oficia
le pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, le-au avut,
la Beijing, cu tovarășii Zhao Ziyang, secretar ge
neral al C.C. al P.C. Chinez, Yang Shangkun,
președintele R.P. Chineze, Li Peng, premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, a convorbirilor
prietenești purtate cu tovarășii Deng Xiaoping,
președintele Comisiei Militare a C.C. al P.C. Chi
nez, și Li Xiannian, președintele Comitetului Na
țional al Conferinței Consultative Politice Popu
lare a R.P. Chineze, precum și a ințelegerilor con
venite, care conferă dimensiuni tot mai largi și
un conținut tot mai bogat conlucrării multilate
rale dintre România și R.P. Chineză. A fost apre
ciată hotârirea celor două țări de a acționa pen
tru dezvoltarea, pe baze stabile și pe termen lung,
a raporturilor economice, a cooperării și speciali
zării in producție, a schimburilor comerciale, pen

tru extinderea colaborării tehnico-științifice și in
alte domenii de’ interes comun.
S-a apreciat, de asemenea, faptul că, în timpul
convorbirilor, a fost reafirmată voința Partidului
Comunist Român și a Partidului Comunist Chi
nez de a întări și în viitor legăturile dintre ele,
de a intensifica contactele și schimburile de ex
periență, subliniindu-se că aceasta are o înrîurire determinantă asupra dezvoltării de ansamblu
a relațiilor româno-chineze.
Comitetul Politic Executiv a subliniat că schim
burile de
păreri
dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și conducătorii de partid și
de stat ai R.P. Chineze in legătură cu evolu
ția -situației internaționale au reliefat hotârirea
celor două partide și țări de a conlucra tot mai
strîns pe arena mondială, de a contribui activ
la afirmarea politicii de dezarmare, de indepen
dență, pace și colaborare, ia soluționarea pe cale
politică, prin tratative, a problemelor litigioase
dintre state, la lichidarea subdezvoltării și instau
rarea unei noi ordini economice internaționale, la
făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe
planeta noastră.
Comitetul Politic Executiv a evidențiat deose
bita importanță a convorbirilor oficiale pe care
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu le-au avut cu tovarășul
«im Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului
Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene,
a concluziilor și înțelegerilor la care s-a ajuns
privind dezvoltarea în
continuare, pe multiple
planuri, a relațiilor româno-coreene.
A fost apreciat faptul că, in cadrul dialogului
la nivel înalt, s-a convenit să fie intensificate
eforturile pentru creșterea volumului schimburilor
comerciale, extinderea și diversificarea relațiilor
economice, pe baze reciproc avantajoase, pentru
înfăptuirea prevederilor Acordului de lungă du
rată de colaborare și cooperare economică și
tehnico-științifică pină în anul 2000 dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Populară
Democrată Coreeană.
S-a subliniat
că, in
convorbirile
purtate,
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim Ir
Sen au reafirmat hotărîrea de a întări, pe mai
departe, conlucrarea dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Muncii din Coreea, de a pro
mova schimburile de experiență in construcția so
cialismului, consultările in probleme bilaterale și
internaționale de interes comun, apreciindu-se că
aceasta are un rol esențial in dezvoltarea gene
rală a raporturilor româno-coreene.
Comitetul
Politic
Executiv
a
relevat
profunda semnificație a conferirii tovarășului
Nicolae Ceaușescu a Ordinului coreean „Drapelul
Republicii" clasa I și a titlului de „Doctor Honoris
Causa" în științe economice, iar tovarășei Elena
Ceaușescu a titlului de „Doctor Honoris Causa"
in științe chimice, ca o expresie a înaltei
aprecieri a operei științifice de deosebită valoare
teoretică și practică și a contribuției aduse la
întărirea continuă a relațiilor de prietenie și cola
borare dintre partidele, țările și popoarele noas
tre, la promovarea cauzei socialismului, a păcii
și înțelegerii între națiuni.
Comitetul Politic Executiv a subliniat hotârirea,
exprimată de cei doi conducători de partid și de
stat in cadrul schimbului de păreri cu privire la
actualitatea politică mondială, de a intensifica
conlucrarea dintre România și R.P.D. Coreeană pe
plan internațional pentru promovarea fermă a po
liticii de dezarmare, de securitate și destindere,
de colaborare și pace. în timpul convorbirilor, to
varășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat sprijinul
și solidaritatea Partidului Comunist Român, ale
Republicii Socialiste România' și poporului român
față de inițiativele și propunerile Partidului Muncii
din Coreea, ale Guvernului R.P.D. Coreene, per
sonal ale tovarășului Kim Ir Sen, privind reunificarea pașnică și independentă a Coreei.
Aprobind în unanimitate rezultatele vizitelor în
R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană, Comitetul Poli
tic Executiv a cerut guvernului, ministerelor, celor
lalte organe centrale să ia toate măsurile ce se
impun pentru realizarea, în cele mai bune con
diții, a ințelegerilor convenite, care asigură ridi
carea pe un plan tot mai înalt a colaborării și
cooperării României cu cele două țări socialiste
prietene, în folosul și spre binele popoarelor
noastre, al cauzei progresului și păcii in lume.
Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente ale activității de partid
și de stat.

Secretarul general al Partidului
Comunist Roman, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri,
pe tovarășul Mario da Gra<,a Ma
chungo, prim-ministru al Guvernului
Republicii Populare Mozambic, aflat
în vizită oficială in țara noastră.
La primire, a luat parte tovarășul
Constantin Dăscălescu, prim-minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a
fost înminat un mesaj și i s-au
transmis, din partea tovarășului
Joaquim Alberto Chisșano, președin
tele Partidului FRELIMO, președin

tele Republicii Populare Mozambic,
un salut călduros și cordiale urări.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a transmis, la rindul
Său. tovarășului, Joaquim Alberto
Chissano un cald salut și cele mai
bune urări.
’ în timpul întrevederii, desfășurate
intr-o atmosferă de caldă prietenie,
au fost evidențiate bunele relații
dintre partidele și țările noastre, care
s-au statornicit incă din anii luptei
de eliberare națională a poporului
mozambican și se extind continuu, in
noile condiții, in spiritul ințelegeri
lor convenite la cel mai Înalt- nivel.
Au fost abordate, de asemenea,
unele aspecte actuale ale situației
politice mondiale, indeosebi cele re

feritoare la reglementarea prin mij
loace pașnice, prin tratative, a pro
blemelor litigioase dintre state, in
staurarea în lume a unui climat de
pace, destindere, securitate, încrede
re și largă colaborare.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
reafirmat sprijinul și solidaritatea
României socialiste cu lupta, po
poarelor din Africa pentru abolirea
politicii, rasiste și de apartheid, pen
tru apărarea și consolidarea indepen
denței lor naționale, pentru, dezvol
tarea economică și socială de șina
stătătoare.
Au fost de tată Vasile Mușat. am
basadorul României la Maputo, si
Goncalves Sengo, ambasadorul» Mozambicului la București.

Delegația parlamentară din Marea Britanie
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, vineri, delegația Comisiei'
pentru afaceri externe a Camerei
Comunelor a Parlamentului Marii
Britanii, condusă de Michael Jopling,
deputat din partea partidului con
servator, aflată in vizită in tara
noastră. Din delegație fac parte
Morris Peter Temple, deputat, din
partea' partidului conservator, si
Michael Collins Welsh, deputat din
partea partidului laburist.
Conducătorul delegației a expri
mat vii mulțumiri pentru Întreve
derea acordată, pentru posibilitatea
oferită de a viiita România.
în" cadrul întrevederii au fost re
levate bunele raporturi de prietenie

și colaborare existente între Româ
nia și Marea Britanie. exprimindu-se dorința dezvoltării lor in con
tinuare pe diverse planuri, in inte
resul reciproc, al cauzei generale a
păcii și-colaborării internaționale.
în timpul primirii. tovarășul
Nicolae Ceaușescu a înfățișat, preo
cupările actuale ale partidului și
statului nostru consacrate înfăptuirii
programelor de dezvoltare economico-socială a tării, de adincire a de
mocrației, de ridicare continuă a ni
velului de trai material și spiritual
al întregului popor, de dezvoltare si
modernizare a localităților patriei.
Au fost abordate, de asemenea, o
serie de aspecte ale vieții interna
ționale. în acest cadru, tovarășul

Nicolae Ceaușescu a prezentat pozi
ția țării noastre in principalele pro
bleme ale actualității mondiale, in
deosebi cu privire la necesitatea
realizării dezarmării, in principal a
celei nucleare, reducerii cheltuielilor
militare și utilizării fondurilor eli
berate astfel in scopul dezvoltării
economice și sociale, la edificarea
unei Europe unite, a păcii și co
laborării intre toate națiunile.
La primire au participat Nicolae
Giosan, președintele Marii Adunări
Naționale. loan Gheorghe Dirică,
deputat.
A fost de față Hugh J. Arbuthnott,
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești.

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
— program de muncă pentru partid, pentru popor

0 concepție științifică, realistă, mobilizatoare
privind fundamentarea indicatorilor de plan
Conceput cu peste 20 de ani in
urmă, pe baza deschiderilor înnoi
toare, revoluționare ale Congresului
al IX-lea al partidului, procesul de
perfecționare a mecanismului con
ducerii planificate a economiei na
ționale este subordonat găsirii celor
mai adecvate modalități de studiere
a necesităților si posibilităților pro
ducției sociale si de măsurare a
cheltuielilor si rezultatelor activității
economlco-sociale, de impulsionare
a eficientei cu care sint utilizate
resursele de muncă socială, în ca
drul autoconducerii muncitorești și
autogestiunii economico-financiare.
Concretizînd viziunea științifi
că, revoluționară a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, cu privire la pro
prietatea socialistă și conducerea
unitară a economiei pe baza planului
național unic de dezvoltare economico-socială. la modul de realizare
a triplei calități pe care o au oame
nii muncii — de proprietari, produ
cători și beneficiari —, noul meca
nism economic asigură cunoașterea
reală și la timp a situației din eco
nomie. echilibrul structurii de ra
mură și teritoriale a economiei, la
nivel micro și macroeconomic, armo
nizarea intereselor personale cu cele
de grup și generale, a celor curente
cu cele de perspectivă, sporirea efi
cienței social-economice, integrarea

rațională in diviziunea internațională
a muncii.
Exercitarea acestor funcții ale
mecanismului conducerii planificate
a economiei naționale, pe care
le evidențiază, intr-o largă abor
dare, expunerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu făcută in cadrul
ședinței Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R. de Ia sfirșitul lunii
aprilie ac.. presupune antrenarea
tuturor oamenilor muncii — in ca
drul autoconducerii muncitorești —
la dezbaterea, adoptarea și înfăptui
rea celor mai adecvate măsuri care
să favorizeze participarea compe
tentă și inițiativa creatoare, spiritul
de responsabilitate si angajarea re
voluționară in rezolvarea probleme
lor pe care le ridică construcția
socialistă.
Demonstrînd necesitatea creșterii
rolului planului
național unic de
dezvoltare economico-socială ca mo
dalitate conștientă, organizată, uni
tară de corelare a nevoilor cu resur
sele. la nivel macro și microecono
mic. în profil de ramură și teritorial,
partidul nostru se preocupă ca sis
temul indicatorilor de plan să aibă
o fundamentare științifică, realistă,
să răspundă exigențelor pe care le
impune progresul susținut și multi
lateral al țării noastre. Ei trebuie să
reflecte. în modalități adecvate,
cheltuielile si rezultatele activității

economico-sociale. ca si eficiența
acesteia pe toate treptele structurii
economiei naționale, permițind doza
rea corespunzătoare a efortului ce
se depune, corelarea judicioasă a
necesităților reale cu posibilitățile de
acoperire in timp și spațiu, asigura
rea desfășurării normale a circuitu
lui reproducției lărgite — aprovizio
nare. producție și desfacere—. com
patibilitatea intereselor personale cu
cele generale, a celor curente cu
cele de perspectivă.
Propunîndu-și să exprime cheltu
ielile si rezultatele, ca și eficiența
oricărei activități economico-sociale,
indicatorii de plan nu pot si nu tre
buie rupți de realitățile dezvoltării
prezente Si de perspectivă. Realismul
indicatorilor de plan presupune ca
elaborarea lor să se bazeze pe cu
noașterea exactă a realizărilor etapei
precedente, a orientărilor și sarcini
lor pentru perioada următoare, ca și
a posibilităților și necesităților care
trebuie corelate în orizontul care
urmează. Iată de ce este foarte im
portant ca orice preliminare a înde
plinirii indicatorilor de plan — ca
premisă pentru trecerea la elabora
rea noilor indicatori — să fie bine
fundamentată și corectată, ori de cite
ori se impune, cu abaterile Pe care
realitatea ..efectivă" le dezvăluie.
(Continuare în pag. a Il-a)

Pentru recolte mari în anul viitor
ARĂTURILE DE TOAMNĂ

-în ritm intens, de bună calitate!
Concomitent cu măsurile care se
întreprind în aceste zile in vederea
stringerii recoltei de pe ultimele
suprafețe, pentru transportarea si
depozitarea tuturor cantităților de
produse din cimp. din grădinile de
legume si din livezi, o atenție deo
sebită trebuie acordată pregătirii te
meinice a viitoarei recolte. în cu-

vintarea la Consfătuirea de lucru pe
probleme de agricultură, care a
avut loc la începutul lunii sep
tembrie a acestui an. tovarășul
Nicolae Ceausescu, referindu-se la
rezervele mari de care dispune agri
cultura tării noastre. sublinia :

„Recoltele pe care le cunoașteți toți
că le obținem demonstrează că nu
mai este un vis să realizezi 8 000,
10 000 de kg, chiar la griu. așa cum
părea acum 10 ani. Este o realitate.
A obține 20 000 de kg. 25 000 de kg
de stiuleți la hectar nu este o do
rință. este o realitate. Toate acestea
demonstrează ce mari posibilități si
rezerve avem pentru a schimba ra
dical situația din agricultura noas
tră. pentru a obține an de an. in

orice condiții de climă, producții
bune, care să asigure in întregime
buna aprovizionare, rezervele de care
avem nevoie".

în spiritul sarcinilor mari si com
plexe subliniate de conducerea
partidului referitoare la necesitatea
punerii pe deplin in valoare a ma
rilor rezerve de care dispune agri
cultura noastră, este necesar ca or
ganele si organizațiile de partid,
consiliile populare, toți cei care lu
crează in această ramură de bază a
economiei naționale să acționeze cu
responsabilitate si dăruire pentru
stringerea recoltei care a rămas in
cimp, asigurind, in același timp, con
dițiile necesare realizării recoltelor
superioare prevăzute pentru anul
viitor, recolte care să se situeze la
nivelul maxim al posibilităților, la
cel al obiectivelor noii revoluții
agrare.
Experiența si rezultatele unităților
agricole care obțin in mod constant,
an de an.-recolte mari la culturile
ce se însămîntează primăvara au la
bază efectuarea arăturilor adinei de

toamnă si fertilizarea concomitentă
a terenurilor cu Îngrășăminte orga
nice. Explicabil de ce se pune un
accent at.it de mare pe această lu
crare „de bază", cum o numesc spe
cialiștii. Cercetările întreprinse au
demonstrat că arătura adincă de
toamnă este de natură să asigure
un spor de recoltă de 40 la sută,
ca urmare a inmagazinării in pămint
a unei cantităti mai mari de apă
provenită din precipitațiile care cad
in sezonul rece al anului, precum
si facilitării proceselor microbiolo
gice care au loc in sol. menite să
sporească materiile hrănitoare nece
sare plantelor cultivate. Se știe tot
atit de bine si de precis că aminarea
arăturilor pentru primăvară poate
avea efecte negative asupra viitoa
rei recolte, determinate atit de faiptul că plantele vor avea la dispo
ziție mai putină umiditate si hrană,
cit si de întîrzierea primăvara a lu
crărilor de pregătire a terenului si
semănat. De aceea, conducerile uni(Continuare în pag. a IlI-a)
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TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
NOI EXIGENȚE SI

RĂSPUNDERI

ÎN PREGĂTIREA CADRELOR
Roșiori de Vede — un oraș de
mărime mijlocie, care se înscrie la
panoul de onoare al întrecerii socia
liste cu trei întreprinderi ce ocu
pă locuri fruntașe pe țară și cu al
tele situate, de asemenea, în frunte
în întrecerea pe ramură. In timp ce
încercăm să descifrăm, la sediul co
mitetului orășenesc de partid, resor
turile care au determinat această
situație, aflăm pe biroul de lucru
ăl primului secretar, Petre Badea,
(birou la care ne mărturisește că
stă foarte puțin, „terenul este ade
văratul, meu loc de muncă"), o lu
crare de absolvire a cursurilor post
universitare ale Academiei de stu
dii social-politice de pe lingă C.C,
al P.C.R. Citim pe copertă titlul:
^Imperative etice și politice în înfăp
tuirea actului de conducere". Mai ci
tim și anul : 1988. Autorul (desi
gur, l-ați intuit) este chiar interlo
cutorul.
Pornind de Ia aceste premise, în
mod firesc discuția stăruie mai în
delung asupra uneia dintre laturile
hotărîtoare ale desfășurării muncii
de partid, subliniată cu pregnanță de
către tovarășul Nicolae Ceaușescu în
Tezele din aprilie : buna pregătire
politică, științifică, economică și teh
nică a cadrelor, formarea unor oa
meni cu orizont larg, cu înalt spirit
revoluționar, capabili de efort, re
ceptivi la nou și hotărîți să fie pro
motorii noului în toate sferele de
activitate.
— Cum se materializează, tovarășe
prim-secretar, aceste orientări în ac
tivitatea comitetului orășenesc de
partid ?
— In folosirea cît mai bună a tu
turor verigilor care asigură cunoaș
terea profundă a politicii partidului
nostru, dezvoltarea capacității de a
pătrunde sensul fenomenelor politice
„și sociale și de a acționa cu maxi
mă eficiență, printr-un stil de mun
că dinamic și operativ. Așa cum se
subliniază în Tezele din aprilie, o
deosebită atenție acordăm înțelege
rii problemelor economice, probleme
lor conducerii și tuturor celorlalte
probleme care sint esențiale pentru
-ca activiștii, cadrele de partid și de
stat să-și poată îndeplini in bune
condiții răspunderile ce li se încre
dințează. Organizarea studiului, a se
minarizării și dezbaterii documente
lor de partid, instruirile periodice, cu
aplicații concrete la realitățile uni
tăților economice și sociale din ora
șul nostru, desfășurarea unor pro
grame speciale de perfecționare și
reciclare sint tot atîtea modalități de
pregătire care îi cuprind pe toți
membrii comitetului orășenesc de
partid, pe tovarășii din activul de
partid, pe membrii organelor de

partid din întreprinderi și Instituții.
Pe lingă aceasta, desigur, toți comu
niștii urmează diferite forme ale învățămîntului de partid. Viața con
firmă faptul că acele cadre care au
o pregătire corespunzătoare obțin și
rezultate bune în muncă.
— Confirmă numai în sens po
zitiv ?
— Din păcate, nu ! Și asta o spun
în mod autocritic. Am regăsit și prin
tre cadrele noastre, așa cum cu în
dreptățire se arată în Tezele din
aprilie, oameni care nu cunosc bine
problemele și nu pot, din această
cauză, să asigure conducerea și so
luționarea în mod corespunzător a
sarcinilor încredințate. Cu toate
stăruințele depuse de noi, unele ca
dre din conducerea fabricii de ulei,
a întreprinderii de gospodărire oră
șenească, a „Plafarului", a întreprin
derii comerciale mixte n-au înțeles
„să țină pasul" cu pregătirea, cu
autoperfecționarea, au rămas tribu
tare unor metode învechite, lipsite
de perspectivă. Luîndu-1 în brațe pe
„nu se poate", invocînd motivele
„obiective", și nu pe cele subiecti
ve ale nepriceperii și neputinței lor,
încercau să-și ascundă prin tot felul
de justificări deconectarea de la nou,
de la metodele științifice de condu
cere. în felul acesta s-au autoeliminat din funcțiile de răspundere în
credințate cîndva. în cele mai mul
te cazuri, numirea unor cadre noi,
bine pregătite, a schimbat radical
metodele de muncă și — drept con
secință — stările de lucruri. In scurt
timp unele din unitățile rămase in
urmă s-au redresat, existind chiar
situații în care au ajuns fruntașe pe
țară. După cum se vede, și in func
țiile de conducere — ba chiar toc
mai în acestea, cu atît mai mult ! —
„omul sfințește locul". Omul cu un
larg orizont. Omul care știe să în
făptuiască principiile autoconducerii
muncitorești și autogestiunii economico-financiare. Omul care vrea și
poate să acționeze dinamic. în spirit
revoluționar.
Roșiori de Vede — o așezare ates
tată documentar cu peste 600 de
ani în urmă, viguros dezvoltată și în
tinerită, mai ales după istoricul Con
gres al IX-lea al partidului, răstimp
în care puterea sa industrială a spo
rit de peste zece ori! Mult mai mult a
crescut însă gradul de tehnicitate a
tehnologiilor și de complexitate a
corelării și conducerii întregii activi
tăți. înfățișîndu-ne aceste realități,
tovarășa Florina Bărbuț, secretar al
comitetului orășenesc de partid, ne
prezintă și cîteva cifre care ilustrea
ză „în paralel" preocupările pentru
pregătirea cadrelor: din cei 15 mem

bri ai biroului, 14 au absolvit dife
rite școli de partid, iar 13 au studii
Superioare; din cei 58 membri ai co
mitetului, 37 au școli de partid, iar
33 — studii superioare ; din cei 151
de tovarăși din activul comitetului
orășenesc de partid. 115 au școli de
partid, iar 60 studii superioare.
Dincolo de aceste date, problema
tica pregătirii cadrelor este deosebit
de complexă și înglobează aspecte
multiple. De pildă, nu e îndepărta
tă vremea cînd se considera drept
necorespunzătoare contribuția pe care
o aduceau unii tovarăși din activul
orășenesc de partid, care, provenind
din domeniul financiar-bancar. erau
antrenați la efectuarea unor analize
cu tematică economico-financiară.
Cauza ? O pregătire politică necores
punzătoare, datorată și formalismu
lui, și superficialității desfășurării învățămîntului de partid în organiza
țiile de bază din unitățile de care
aparțin. Măsurile luate — trimite
rea la diferitele școli de partid, îm
bunătățirea radicală a învățămîntului
de partid din organizațiile respective
etc. — s-au soldat cu efecte poziti
ve : cei în cauză și-au putut spori
substanțial aportul in cadrul colec
tivelor de îndrumare, sprijin și con
trol, în analizele întreprinse de co
mitetul orășenesc de partid, precum
și în brigăzile de control complex.
In acest fel, preocupările pentru .mai
buna pregătire a tovarășilor din ac
tivul de partid au determinat o îm
bunătățire â însăși activității desfă
șurate de comitetul orășenesc de
partid.
In mod similar, atunci cînd comi
tetul orășenesc de partid a consta
tat că la fabrica de prelucrări me
canice și confecții metalice, modali
tățile de fundamentare și de adop
tare a deciziilor erau defectuoase, s-a
întreprins o analiză la fața locului
care s-a transformat, în același timp,
într-o formă ad-hoc de „școlarizare"
pentru cadrele din unitate. Totoda
tă, ținînd seama că secretarul comi
tetului de partid, in calitatea sa și
de președinte al consiliului oameni
lor muncii, are un rol important în
îmbunătățirea sistemului de adopta
re a deciziilor, acesta a fost trimis
să-și perfecționeze cunoștințele și in
domeniul respectiv.
La rindul său, ing. Florian Badea,
de asemenea, secretar al comitetului
orășenesc de partid, care este și di
rector al întreprinderii mecanice pen
tru agricultură, unitate distinsă cu
„Ordinul Muncii" clasa I pentru re
zultatele obținute anul trecut și care
se află și în acest an pe locul I în
întrecere, ne relatează :
— Datorită creșterii complexității
problemelor, in ultimul timp am lăr

git mult sfera de cuprindere a. pre
gătirii cadrelor și am adincit con
siderabil acțiunile Întreprinse. Să-1
luăm, de pildă, pe maistru. El
conduce, practic, formațiile de lucru,
avînd deci un rol decisiv tocmai aco
lo unde se hotărăște soarta îndepli
nirii planului. Pregătirea lui politi
că și profesională trebuie să fie co
respunzătoare acestui rol decisiv.
Tocmai de aceea, pe lingă măsurile
luate în fiecare întreprindere, la ni
velul comitetului orășenesc de partid
organizăm în fiecare an cîteva întîlniri cu maiștrii din toate unitățile :
discutăm, schimbăm idei, dezbatem
cele mai actuale teme, programăm
expuneri cu caracter teoretic și prac
tic, analizăm diferite stări de lu
cruri, ajungem împreună la anumite
concluzii. La fel procedăm și cu alte
categorii de funcții (directori, contabili-șefi, economiști) și categorii pro
fesionale, îmbinînd pregătirea teore
tică cu activități practice, metodice,
cum sint calculul și analiza econo
mică, studiile de caz, întocmirea
și fundamentarea unor programe,
schimburile de experiență...
— Cu ce obiective concrete ?
— îndeplinirea integrală a planu
lui, îndeosebi la producția fizică și
la export, creșterea productivității
muncii. încadrarea în consumurile
materiale si energetice normate,
ridicarea nivelului tehnic si cali
tativ al produselor, sporirea efi
cienței întregii activități economice.
Acționînd in lumina noilor exigențe
și răspunderi evidențiate pregnant
de Tezele din aprilie, îmbinăm or
ganic întreaga activitate de pregăti
re a cadrelor, a tuturor oamenilor
muncii; cu dezvoltarea puternică a
spiritului revoluționar în muncă, în
gindire, transformînd fiecare expe
riență de viață într-un bun cîștigat,
intr-o treaptă către continua noastră
devenire.
Roșiori de Vede — un oraș de
mărime mijlocie in care mai multe
întreprinderi ocupă la panoul de
onoare al întrecerii socialiste locuri
fruntașe pe țară și pe ramură. Descifrînd resorturile care au determinat
această situație, am deslușit că pre
ocuparea pentru buna pregătire a
cadrelor, profunzimea desfășurării
acestei activități complexe alcătu
iesc una dintre sursele fundamen
tale de continuă îmbunătățire a mun
cii. Este, totodată, un domeniu în
care activitatea politico-organizatorică a comitetului orășenesc de partid
se cere a fi continuu perfecționată'
pentru a se situa neîntrerupt la ni
velul exigentelor și al răspunderilor
actualei noastre etape de dezvoltare.

Luarea în considerare a perioadei
anterioare în fundamentarea indica
torilor de plan necesită studii temei
nice cu privire la capacitățile de
producție existente si la gradul lor
de folosire, la nivelul productivității
muncii și factorii care l-au determi
nat, la situația consumurilor speci
fice de materii prime, materiale,
combustibil șl energie și capacitatea
competitivă a produselor, la condi
țiile și restricțiile echilibrului de ra
mură si teritorial al dezvoltării economico-sociale.
Luarea in considerare a perioadei
viitoare, reflectată. în primul rînd,
în directivele partidului, trebuie să
fie, de asemenea, rezultatul studierii
și previziunii, pe baze științifice, a
necesităților de consum productiv și
personal și a gradului de acoperire
a lor cu resurse, a structurii de ra
mură a economiei naționale si a
gradului de omogenizare a dezvol
tării economico-sociale in profil te
ritorial, a capacității de absorbție a
pieței interne si externe.
Bazîndu-se Pe progresul calitativ
al factorilor de producție, elaborarea
indicatorilor de plan trebuie prece
dată de o prognoză a cercetării știin
țifice, dezvoltării tehnologice și in
troducerii progresului tehnic care să
devanseze celelalte situații și previ
ziuni, asigurind nu numai cunoaște
rea tendințelor dominante in acest
domeniu de virf. ci și integrarea lor
eficientă în exigențele dezvoltării
economico-sociale a tării. Așezarea
la temelia înfăptuirii Programului
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a României spre comunism
a celor mai noi cuceriri ale științei
și tehnicii se concretizează in faptul
că Directivele Congresului al XIII-lea
își fundamentează întreaga strategie
de dezvoltare economico-socială por
nind de la exigențele noii revoluții
in știință și tehnică, pe care le in
tegrează unitar și concret-istoric în
tr-o secțiune distinctă care precede
celelalte capitole. Faptul că, așa cum
a subliniat secretarul general al
partidului. Comitetul Național pentru
Știință și Tehnologie trebuie să ac
ționeze în calitate de secretariat al
Consiliului Suprem al Dezvoltării
Economice și Sociale, alaturi.de Co
mitetul de Stat al Planificării, este
încă o dovadă că elaborarea prog
nozelor de dezvoltare, ca și a indi
catorilor de plan trebuie să se reali• zeze pe baze științifice nu numai in

secțiunea specifică, ci in toate com
partimentele activității economicosociale.
In acest fel se pun bazele unor le
gături clare și precise între sarcinile
stabilite in secțiunea cercetării știin
țifice, dezvoltării tehnologice și in
troducerii progresului tehnic și ce
lelalte secțiuni și capitole ale planu
lui, indicatorii din prima găsindu-și
concretizarea in subsisteme de indi
catori specifici industriei, agricul
turii etc.
Pentru ca această exigență în
elaborarea indicatorilor de plan să
fie realizată in mod corespunzător,
secretarul general al partidului atră
gea atenția în Tezele din aprilie asu
pra necesității ca toate institutele de
cercetare științifică șl inginerie teh
nologică, institutele de învățămînt
superior, academiile de profil și Aca
demia Republicii Socialiste Româ
nia să-și organizeze in așa fel
activitatea incit să-și sporească
contribuția la fundamentarea pe baze
științifice înaintate a direcțiilor de
dezvoltare a patriei noastre.
Fiind- oglinda necesităților și posi
bilităților reale de înfăptuire, indi
catorii de plan trebuie foarte bine
corelați atît între secțiunile și capi
tolele planului, cît și sub aspectul
compatibilității lor. în diferitele
forme de exprimare. Astfel, realis
mul și spiritul științific impun co
relarea pe criterii de eficiență
social-economică și ecologică a in
dicatorilor
dezvoltării
ramurilor
economiei naționale, a unităților administrativ-teritoriale. a celor in ex
presie fizică cu cei în expresie va
lorică. atit la nivelul fiecărui sub
sistem al economiei naționale, cît
și intre ele.
Pe această bază se pot evita sub
aprecierile in dimensionarea posibi
lităților de dezvoltare economlco-soclală. asigurînd ca ritmul de creștere
economică să reflecte valorificarea
la maximum a întregului potențial
tehnico-productiv disponibil, a ini
țiativei creatoare a tuturor oameni
lor muncii. Desigur, dacă subapre
cierea posibilităților de dezvoltare
este dăunătoare conducerii planifi
cate a economiei naționale, trebuie
precizat, in același timp, și faptul că
la fel de dăunătoare este și supra
aprecierea posibilităților de creștere
a producției. Dacă în primul caz,
efectele negative se concretizează in
încetinirea vitezei de înaintare a economiei naționale, in condițiile subuti'lizării unor factori importanți ai

producției, în cel de-al doilea caz se
creează situații de suprasolicitare.
Optimul indicatorilor de plan, in
diferent că se referă la cheltuieli sau
rezultate, la eficiența activității, tre
buie să fie cu două limite de varia
ție, una minimă — determinată ' de
cele mai nefavorabile condiții previzionate — și alta maximă — de
terminată de cele mai favorabile
condiții nrevizionate.
Fundamentarea nivelurilor orienta
tive și a normativelor de plan între
aceste două limite de variație — fie
care determinată pe baze științifice,
realiste — oferă posibilitatea verigi
lor economiei naționale de a încadra
propunerile lor în aceste intervaluri
și de a orienta activitatea spre va
lorificarea superioară, cu maximum
de eficientă a posibilităților de care
dispun.
Introducerea nivelurilor orientative
și a normativelor de plan pe toate
treptele structurii economiei națio
nale — ca modalitate conștientă, de
luare în considerare a intereselor ge
nerale ale dezvoltării economico-so
ciale — ridică cu necesitate strin
gentă fundamentarea lor cît mai rea
listă. în raport cu gradul de înzes
trare tehnică a muncii și de organi
zare științifică a producției și a
muncii, cu nivelul de calificare a
forței de muncă — așa cum reiese
din orientările cuprinse în Tezele
din aprilie.
In etapa de dezvoltare în care a
Intrat țara noastră, elaborarea indi
catorilor de plan, corespunzător nive
lurilor orientative șt normativelor
economlco-financiare. trebuie să asi
gure orientarea activității unităților
social-economice în direcția intensi
ficării acțiunii factorilor calitativi,
de eficientă și competitivitate. în
aceste condiții, pe lîngă indica
torii care să măsoare corect efec
tele fizice și nete ale activității
economioe, oapătă o importanță de
cisivă indicatorii de eficiență socialeconomică și ecologică, ce trebuie să
însoțească fiecare secțiune și capitol
de plan, pe toate treptele structurii
economiei naționale și în toate pro
filurile planului. în cadrul acestor
indicatori, o importanță deosebită
au indicatorii de eficiență ai utilizării
potențialului
productiv,
productivității muncii, costurilor to
tale și materiale, calității produselor,
valorificării materiilor prime, com
bustibilului și energiei.
Deși numărul indicatorilor de plan
are o importanță deosebită în activi
tatea de elaborare și înfăptuire a

CURTEA DE ARGEȘ

Orașul are iarăși meșteri mari
La Curtea de Argeș, prezentul e
un amestec tulburător de viitor si
trecut.
Nu cu mulți ani în urmă (pînă
prin deceniul al șaptelea), orașul
părea mai degrabă retras în el
însuși, murmurindu-și fără încetare
istoria, > istorisindu-se sieșj, scufun
dat parcă în propriul său trecut, de
primă capitală a Țării Românești, ca
să se odihnească. Era un loc in
care practic nu se întîmpla mare
lucru ; asemenea cuiva cu o virstă
multiseculară, trăia din proprii
le amintiri. Pe atunci, orașul era
mereu scăldat de apele unui trecut
ieșipd din propria sa matcă ; orașul
avea pe atunci un obraz intors cu
obstinație spre trecut. Astăzi, loca
litatea a devenit o urbe modernă,
profund ancorată intr-un prezent
trepidant, într-unul (parafrazînd)
nerăbdător, invățind să trăiască in
prezent, să gîndească — deplin res
ponsabil — la viitor.
Noile obiective industriale au creat
meserii noi, oameni noi. „Un tip
nou de relații, după cum observă,
aproape într-un glas, Mihai Tița, di
rectorul centrului de cultură și crea
ție „Cîntarea României", și Nicolae
Moisescu, directorul muzeului oră
șenesc. Cetățenii participă cu toa
tă convingerea la viața obștii,
pentru că au nevoie unii de alții,
pentru că numai aflați în strînsă
conlucrare pot contribui eficient la
binele și prosperitatea urbei lor".
De la modesta făbricuță de preindustrializare a lemnului pină Ia cele
două platforme industriale (de nord
și de sud) care adăpostesc unități
ale tehnicii de vîrf n-au trecut mai
mult de 20 de ani. Biografia fiecă
ruia dintre muncitorii celor două
platforme, ca și a celorlalți cetățeni
ai localității i-a înregistrat insă ca
pe niște ani trăiți la temperatura in
candescentă a unor prefaceri spec
taculoase.
„Au fost la fel de fierbinți anii
aceștia — ne mărturisește inginera
Genelia Nicolae, de la întreprinde
rea de porțelan — ca atmosfera ne
care o respirați aici, lîngă cuptoare.
Orașul figura pină deunăzi mai ales
în cărțile de istorie, continuă inter
locutoarea noastră în timp ce
ne prezintă secțiile întreprinde
rii. Am ajuns să fim recunoscut!
pe toate meridianele lumii prin pro
priile noastre realizări. Un exemplu
revelator este „Porțelanul". Obiectiv
industrial de interes republican, a
intrat in funcțiune la 1 ianuarie
1975: In 3 luni s-a ajuns la atingerea
parametrilor proiectați. în 13 ani vo
lumul producției s-a triplat. De ase

menea, de la 32 de sortimente rite
puteam oferi in primii ani. astăzi
realizăm peste 80p“.
„Aceleași performante — ne spune
tovarășa Niculina Pitigoi. primărița
orașului—au fost înregistrate 'și la
celelalte unități din Curtea de Ar
geș : întreprinderea de bioproteine
(unitate unicat în Europa), „Electroargeș", întreprinderea de confec
ții, Unitatea forestieră de exploata
re și transport. Aceste obiective in
dustriale leagă orașul cu întreaga
lume. Marea lor e deja cunoscută și
recunoscută in zeci și zeci de țări.
S-ar putea spune că noi, prin tra
diție, am rămas niște meșteri mari".
Cu adevărat, la Curtea de Argeș
oamenii se află sub semnul creației.
Legenda meșterului Manole e retrăită
de fiecare in parte. Verbul „a dura"
se suprapune perfect in existența lo
cuitorilor urbei cu „a fi". E vorba,
mai mult decît de orice, despre o
anumită neliniște care îi definește.
„La Curtea de Argeș nu se poate
vorbi despre istorie ca o realitate de
sine stătătoare — ne încredințează
primărița. E o istorie asimilată, per
manent retrăită, completată mereu
cu noi și noi fapte".
în anii din urmă orașul a căpătat
aproape o altă înfățișare. Fără îndo
ială, frumusețea, poezia locurilor au
fost cu grijă păstrate, necontenit
sporite.
„Am preluat din arhitectura tradi
țională, ne explică arhitecta Elena
Bizon, în timp ce străbatem împreu
nă orașul, o serie de elemente deco
rative definitorii : cahlele și bumbii
ceramici, de pildă. La balcoanele co
chetelor blocuri am preluat stîlpișorii fostelor prispe țărănești. Am con
struit acoperișurile în șarpantă par
țială sau totală. Orașul, vedeți, și-a
păstrat personalitatea, noile con
strucții, numeroase, adăugîndu-i
coordonate noi și — dacă e să ne
lăudăm — un farmec în plus. Pro
blema este, in fond, aceea a corelă
rii a două preocupări esențiale pen
tru toți: pe de o parte, cum muncesc
și. pe de altă parte, cum trăiesc oa
menii".
Trecem pe lingă noul stadion, care
va fi dat în curind în folosință. Au
zim de pe acum larma tribunelor și
avem certitudinea că și însoțitoarea
noastră o aude.
Elena Bizon a fost repartizată,
după terminarea Facultății de arhi
tectură, la Galați. A luptat să re
vină pe meleagurile natale, cu în
credințarea că numai aici se poate
exprima, sfe poate realiza deplin.
Speră ca măcar unul dintre cei doi
copii ai săi să devină arhitect sau

constructor. Curtea de Argeș are ne
voie, in continuare, de meșteri mari.
Interlocutoarea nu e singura care
a revenit, după anii de studii, acasă,
atrasă de glasul pămîntului.
„Dar și de glasul-apelor, aș zice",
ne completează doctorul Valerian
Marinescu.
Teoria sa e de-a dreptul poetică.
Ea începe cu apa care intră în com
poziția corpului omenesc, apoi cu
„apa locurilor natale". Acest glas al
apei susură în toate scrierile docto
rului Marinescu, fiu ăl orașului și
neobosit monograf al său.
„Plec in cite o delegație, ne mărtu
risește Mihai Olteanu, inginerul-șef
al U.F.E.T.-ului. și -după primele zile
mă cuprinde dorul de casă. Nicăieri
nu mă obișnuiesc. Numai aici mă
recunosc, mă împac cu mine. Pot
străbate orașul cu ochii închiși. Mă
credeți 7“
11 credem, firește.
Poate de aceea ne ferim „să dăm
cifre". Dragostea oamenilor pentru orașul lor încărcat de istorie si trăind
cadența susținută a prezentului, pen
tru orașul lor frumos nu poate fi
comensurată în cifre. Există, desi
gur, realizări importante, semnifica
tive depășiri de plan, există sute de
apartamente date in folosință, există
mii de ore de muncă patriotică efec
tuate pentru îngrijirea și înfrumu
sețarea orașului. Toate ilustrează
truda oamenilor, dăruirea lor neobo
sită spre binele localității în care
trăiesc și muncesc.
Doctorița Silvia, Păunescu e de
gardă in noaptea aceasta. De la eta
jul trei al Spitalului unificat Curtea
de Argeș se văd, pilpiind, luminile
orașului. Impresionant prin construc
ție, frumusețe și dotare, noul local
al spitalului este și el opera acestor
ultimi ani.
„între noi și tînăruț oraș istoric în
care trăim .există, cred, o relație bi
univocă. Am modelat noul chip al lo
calității, dar acest nou chip al lo
calității ne modelează, ne transfor
mă la rindul său. Beneficiem de
toate înlesnirile unei civilizații ur
bane exemplare, ceea ce, nu cu
mulți ani înainte, era greu de Ima
ginat. Aceasta se repercutează pozi
tiv asupra comportamentului, asupra
aspirațiilor noastre".
O lumină dulce se prelinge pe
străzi, orașul pare zidit, la ora amie
zii, intr-o toamnă de miere.
Doctorița Păunescu, ieșe din gardă.
In spital s-a mai născut, lumină din
lumină, un copil. Intr-una din. șco
lile urbei., un copil învață alfabetul.
Luminile orașului : fiecare om o
lumină. De 32 000 de ori lumină.

Leila MUNTEANU

Gh. ATANASIU

O concepție științifică, realistă, mobilizatoare
privind fundamentarea indicatorilor de plan
(Urmare din pag. I)

CETĂȚENII iși PREZINTĂ LOCALITATEA

planului, esențial este ca ei să for
meze un sistem care să asigure prio
ritatea intereselor generale la toate
nivelurile structurii economiei națio
nale. în condițiile înfăptuirii auto
gestiunii economlco-financiare. ale
realizării la cel mai înalt nivel po
sibil a scopului nemijlocit al produc
ției socialiste — ridicarea continuă
a nivelului de trai, material și spiri
tual, al tuturor membrilor societății.
Realismul și spiritul științific asi
gurate la elaborarea indicatorilor de
plan își pun amprenta și asupra mo
dului de realizare a lor. Asigurînd
condițiile științifico-tehnice, organi
zatorice și social-economice prevă
zute în etapa elaborării indicatorilor
de plan, realizarea lor de către toate
unitățile socialiste nu mai reprezintă
o problemă atit de complicată. De
sigur, realizarea indicatorilor de
plan nu depinde numai de fun
damentarea lor științifică, realistă,
cl și de mecanismul practic care se
desfășoară în viața social-economică
reală. Acest mecanism economic este
permanent perfecționat în țara
noastră, pentru a putea să-si înde
plinească în condiții tot mai bune
funcțiile sale și, pe această bază, să
se realizeze indicatorii planului na
țional unic de dezvoltare economicosocială.
Preocupîndu-se de creșterea rolu
lui planului național unic de dezvol
tare economico-socială, în condițiile
atragerii largi a oamenilor muncii și
unităților de bază în cadrul auto
conducerii muncitorești șl .autoges
tiunii economico-financiare, partidul
nostru acordă o atenție deosebită
atît fundamentării pe baze științifice,
realiste a indicatorilor de plan, cit
și adoptării celui mai adecvat meca
nism economlco-financiar care să
favorizeze îndeplinirea lor integrală.
In acest context este hotărîtor, sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu,
să sporească spiritul de responsabi
litate revoluționară al tuturor oame
nilor muncii, astfel incit prin înaltă
competentă
profesional-științifică,
prin gîndirea și acțiunea lor econo
mică să se asigure participarea ac
tivă și conștientă la conducerea pla
nificată a întregii dezvoltării econo
mico-sociale. la înfăptuirea Progra
mului partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate
și înaintare a României spre comu
nism.

Conf. univ. dr.
Constantin C. POPESCU

Orașul Orăștie a cunoscut în ultimii ani o puternică dezvoltare urbanistică, aici construindu-se zeci de blocuri moderne, confortabile
Foto : N. Gheorghiu

Acasă înseamnă adevărat

— Multă vreme, căminele muncito
rești pentru tineret au fost, privite
si. implicit, tratate ca simple case
de... dormit, ne spune tovarășul Ale
xandru Tudor, instructor al Comite
tului municipal Sibiu al U.T.C.
Analizind cu luciditate critică șl
autocritică anumite stări de lucruri
nedorite, la care se ajunsese la un
moment dat, am înțeles că, in ca
litate de girant al acestor spații, tre
buie să ne asumăm vina pentru
multe din deficiențele constatate.
Si nu doar atît. ci să le și
rezolvăm, astfel Incit să redăm
căminelor muncitorești pentru ti
neret. din orașul nostru, dimensiu
nile reale ce le presupune cuvîntul
„acasă" : intimitate, căldură, spirit
colectiv, atmosferă prietenească, cli
mat cultural. In ce măsură am
reușit...
Asta am constatat noi. cu ocazia
raidului-ancheță întreprins prin că
minele muncitorești pentru tineret
ale intreprinderilor „Libertatea",
„Drapelul roșu". „Flamura roșie",
„Mecanica" și „Dumbrava". Ca o
concluzie generală, deși prezentarea
ei. înaintea faptelor, poate părea
nefirească, putem spune de la bun
inceput că. doar cu puține excep
ții, căminele menționate mai sus
merită calificativul „Foarte bine".
Desigur, calificativul acesta nu în
seamnă că Intre cămine n-ar
exista diferențe. Ele există. Dovadă
clasamentele anuale ale concursului
„Căminul cel mai îngrijit, cu cea
mai bogată activitate polltico-ideologică", in cadrul căruia, în ultimii
trei ani. pe locul I s-a situat că
minul muncitoresc pentru tineret al
întreprinderii „Libertatea". Și încă
o dovadă : schimburile de experiență,
„în acest scop am instituit, o dată
pe săptămină, ziua administratoru
lui de cămin, ne spune tovarășa Ana
Olteanu, președinta Consiliului mu
nicipal al sindicatelor Sibiu. Prilej
cu care, prin rotație, la unul din
căminele muncitorești pentru tineret
se întilnesc in schimb de experiență
administratorii și președinții comite
telor de cămin. Sintem convinși că
experiențele pozitive dintr-un loc pot
și trebuie să fie preluate construc
tiv de toate celelalte cămine".
ORDINE, CURĂȚENIE ȘI INCA
CEVA. La căminele de fete nr. 1

și 2, cămine ale întreprinderii „Li
bertatea", după ce am vizitat came
rele 109, 110, 111 și 308, am ajuns la
concluzia că ordinea, curățenia si
disciplina sînt ridicate la rang de
■regulă generală.
Periodicitatea riguros respectată a
activităților politico-ideologice, cul
tural-sportive si educativ-distractive
organizate aici, diversitatea lor,
largul interes de care se bucură
In rindul tinerelor fete denotă o
justă înțelegere de către biroul comi
tetului U.T.C. al întreprinderii
a
faptului că problema timpului liber
al tinerilor nu este o problemă auxi
liară. cu care nu merită să-ți pierzi
timpul, de felul în care acesta este
organizat depinzind posibilitatea
accelerării procesului de educație șl
autoeducație.
— Foarte instructive și interesan
te. acțiunile organizate, dintre care
aș aminti „Știinta și învățămintul pe
coordonatele prezentului și viitoru
lui". „Rolul femeii în societate", ca
să nu mai vorbim de serile culturaldlstractive. răspund pe deplin ce
rințelor noastre, ne spune tînăra Maria Pîrvulescu. De fapt, nu
mărul mare de participante la

acest gen de acțiuni cred că vorbeș
te de la sine despre eficienta lor.
De aceeași părere sînt și Mia
Goageș, Victorița Pîrlogea, Agnita
Ciubotaru și Veronica Petrișor, cu
privire La conținutul acestor activi
tăți.
ESTETICA

VIEȚII

ÎN

CĂMIN,

întreprinderea „Flamura roșie" are
două cămine muncitorești pentru ti
neret. Unul de fete, altul de băieți.
La cel de fete, spiritul gospodăresc
se simte peste tot. încă de la intrare,
ca să nu mai vorbim de camerele 5,
23, 33 și 40, pe care le-am vizitat,
ne-a impresionat atmosfera intimă,
creată de aranjamentele florale ce
ornamentau încăperile.
Intrăm în oficii. Este ordine
și curățenie, chiar dacă două
fete gătesc. In urmă cu cîteva
luni căminul a fost zugrăvit.
Nu în pripă și nu oricum. „Era
păcat să dispunem de fonduri și să
facem treaba de mîntutală, ne spune
administratorul căminului. Cornelia
Grigorescu. Pentru a crea intimlta-

O incursiune prin
cîteva cămine pentru
tinerii muncitori
din municipiul Sibiu
tea atît de necesară unei camere, dar
și pentru a evita monotonia, am
zugrăvit fiecare etaj cu altă culoare.
Tonuri calde, nuanțe deschise, care
să odihnească. De asemenea, am
cumpărat lenjerie de pat și pături
noi, pentru a crea condiții de viață
care să satisfacă pretențiile firești
ale tinerelor, pentru a spori gradul
de confort al camerelor. Tot cu
această ocazie s-au reparat instala
țiile defecte la băi și la grupurile
sanitare, s-au faianțat bucătăriile, în
vederea asigurării unor condiții igie
nice deosebite".
UN COLECTIV, CA O FAMILIE.

Plasat cam la jumătatea drumului
dintre Sibiu și Rășinari, în pădurea
ce dâ numele întreprinderii „Dum
brava", căminul muncitoresc pentru
tineret dispune de condiții deosebite
de viață și cazare. în primul rind
ne referim la camerele mari și lumi
noase. Apoi la bucătăriile spațioase,
amenajate pe fiecare palier, pentru
a se evita atit de neigienicul gătit
in camere, după cum ne spunea
administratorul Cornelia Macsim. Nu
neglijăm nici cluburile. Cel de' la
primul nivel este destinat vizionări
lor tv și audițiilor muzicale: cel de
la al doilea nivel este amenajat pen
tru organizarea serilor cultural-distractive și practicării tenisului de
masă. De asemenea, am remarcat
biblioteca, care dispune de un fond
de carte social-politică, tehnică și
beletristică de peste 3 000 de volume.
Desigur, fetele ce locuiesc în acest
cămin au un mare merit. Acela de
a fi știut, transformînd aparentul
dezavantaj al izolării în care trăiesc
Intr-un cîștig. Cîștig concretizat in
cristalizarea spiritului colectiv de
conviețuire, ale cărui coordonate esen
țiale sînt prietenia, înțelegerea, cola
borarea și întrajutorarea. Ceea ce a
contribuit la închegarea colectivului
a fost, cum aveam să ne dăm seama
din discuțiile avute cu Rodica Gherasim, Iftimia Ioniță și Viorica Vereștluc. permanenta preocupare a

comitetului U.T.C., a comitetului da
cămin de a organiza acțiuni atrac
tive, care să permită legarea unor
prietenii durabile, bazate pe cunoaș
terea profundă a caracterului șl pre
ocupările fiecărei tinere. Excursiile
organizate, serile cultural-distractive,
concursurile și întrecerile sportive,
acțiunile de muncă patriotică, recita
lurile de poezie, lansările de carte,
expunerile pe teme juridice și sani
tare. vizionările de filme și spec
tacole. toate acestea au avut drept
rezultat crearea unul1 sănătos climat
Si spirit de echipă.
COMITETUL SINDICATULUI —
FACTOR DE DECIZIE. Deși in mu

nicipiul Sibiu sint 43 de cămine
muncitorești pentru tineret, însumînd
peste 11 500 dfe locuri, întreprinderi
ca „7 Noiembrie", „Slbtana", „Tex
tila", întreprinderea de prelucrare
a lemnului (I.P.L.) și altele nu au
cămine proprii. Aceasta nu înseamnă
însă, după cum ne-am convins, că
la aceste întreprinderi nu există
preocupări pentru felul și locul unde
trăiesc tinerii nefamiliști. Bunăoară,
la I.P.L. „fără a fi uitat că și noi
am fost tineri cîndva, ne spune
Solomon Hurubean, președintele co
mitetului sindical pe întreprindere,
am rezolvat problema cazării tineri
lor noștri oolabortnd cu administra
ția căminelor „Flamura roșie", „Ba
lanța" și „Independenta".
Sigur,
preocupările noastre nu se opresc
insă aici. în permanență controlăm
comportamentul tinerilor, modul- in
care se integrează în programele că
minelor, dacă respecta sau nu regu
lamentele de ordine interioară. Pen
tru că această soluționare a proble
mei este conjuncturalâ. o dată cu ter
minarea, in vara anului viitor, a
celor două blocuri construite in regie
proprie, sperăm să putem repartiza
și tinerilor cîteva din cele 95 de
apartamențe ce le construim. Un
prim răspuns la intențiile noastre
îl constituie prezența masivă a ti
nerilor. după orele de program, pe
șantier, unde ajută la lucrările de
construcții". ‘ ‘
Am intilnit tineri cărora, după
cum ne-am dat seama, nu le este
indiferent cum trăiesc. Am vă
zut camere mari și luminoase in
care, fără excepție, tinerii au în
cercat să-și creeze o atmosferă inti
mă și plăcută. Unii au reușit tapetînd
pereții cu flori. Alții au cumpărat,
după gustul lor, bibelouri. Alții, e
drept că foarte puțini, s-au luat
după gustul cine știe cui și au mai
așezat pe ici-colo spray-uri goale,
pachete de țigări, tot goale, cite un
kitsch primit sau cumpărat cu cine
știe ce ocazie de la vreun vinzător
ambulant. Am văzut Insă șl pereți
plini de reclame decupate din revis
te, alții au înșirat pe dulapuri, ca
pe niște soldați de plumb, sticle
goale.
Fiecare și-a decorat camera după
gustul și priceperea lui. Dacă ar fi
avut cu cine să se sfătuiască, dacă
printre activități ar fi fost incluse
și citeva de educație estetică, de
sigur
camerele s-ar
fi prezen
tat mult mai bine, purtind amprenta
personală a celor ce le locuiesc. Că
sînt posibilități și resurse nu există
nici o îndoială. O dovedesc holurile,
cluburile și majoritatea camerelor
prin care am trecut, decorate simplu,
cu gust, creînd acea atmosferă ®are
te face să te simți „acasă".

Dan CÎMPEAN
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PUTERNICĂ MOBILIZARE PENTRU ÎNFĂPTUIREA OBIECTIVELOR ECONOMICE
Zile decisive pentru strângerea grabnică
a întregii recolte, pentru încheierea
neîntîrziată a tuturor lucrărilor
Recoltarea porumbului și soiei a intrat în stadiul final. Continuă,
de asemenea, stringerea sfeclei de zahăr și livrarea acesteia la fabri
cile prelucrătoare sau la bazele de recepție in vederea însilozării. Re
feritor la măsurile întreprinse in vederea încheierii recoltării, corespon
denții noștri cu solicitat unor cadre de. conducere de la direcțiile agri
cole județene să răspundă la întrebările :

• Pe ce suprafețe mai este de strîns și transpor
tat recolta ?
• Ce se întreprinde, practic, pentru încheierea lu
crărilor ?
lată răspunsurile primite.

Ing. Augustin Todea, director ge
neral al direcției agricole județene :
Comandamentul agricol județean a
asigurat o largă mobilizare de for
te mecanice și umane in cîrrip, in
toate unitățile lucrindu-se intr-un
spirit de ordine și disciplină. Ca
atare, s-a strins recolta, in medie
pe zi, de pe circa 1 200 hectare, ceea
ce a făcut ca pină in seara zilei de
27 octombrie porumbul să fie cules
de pe 84 la sută din suprafață. La
această dată se recoltează porumbul
de pe ultimele suprafețe in consi
liile agroindustriale Dej, Apahida,
Cășeiu, Gherla, Turda, Gilău. In
consiliul agroindustrial Dej. de exemplu,' mai era de recoltat po
rumbul de pe mai puțin de 100 hec
tare. iar la Apahida — de pe aproape 200 hectare. In întreprinde
rile agricole de stat a mai rămas de
cules porumbul de pe suprafețe mici
in numai trei unități, respectiv 120

BIHOR :

hectare, unde au fost concentrate,
in zilele de vineri și simbătă. 40 de
combine. O parte din forțe au fost
repartizate la recoltarea sfeclei de
zahăr, care a mai rămas de recol
tat pe numai 230 hectare. Practic,
stringerea aoestei culturi se poate
incheia in două zile.
Concomitent cu măsurile vizind în
cheierea recoltării, o mare atenție
se acordă intensificării transportului
și livrării produselor la fondul de
stat. In unitățile in care se mai
află pe cimp cantități mai mari de
produse, conducerile acestora asigu
ră o mai bună organizare a mun
cii la încărcarea produselor, astfel
incit mijloacele auto și atelajele co
operativelor agricole să fie utiliza
te mai bine.

Petru Brie, director adjunct la di
recția agricolă județeană : Campania
de recoltare se apropie de sfirsit si

în județul Caraș-Severin. Porumbul
mai este de strîns de pe circa 3 600
hectare, suprafața aflată în zonele
mai reci ale județului, unde starea
de vegetație este mai intirziată. Pe
cimp se mai află netransportată o
cantitate de 5 900 tone porumb, de
pozitat in grămezi mari. De aseme
nea. din livezi mai sînt de livrat
aproximativ 600 tone de mere.
Pentru încheierea grabnică a lucră
rilor specifice acestei perioade, pe
baza măsurilor adoptate de coman
damentul agricol județean, au fost
concentrate toate forțele umane si
mecanice disponibile de la sate. Ca
urmare, viteza la recoltat, atinsă în
ultimele zile, ne dă garanția că în
două zile se va încheia recoltarea
porumbului si transportul la baze.
Ritmul transportului a crescut de la
circa 1 500 tone la peste 2 200 tone
pe zi. Și la mere sînt concentrate
importante forte umane pentru sor
tarea si livrarea la fondul de stat
a cantităților existente în livezi,
astfel incit cel tirziu pină luni.
31 octombrie, să încheiem si depo
zitarea acestora.

iiili
Ion Tătaru, director adjunct al
direcției agricole județene : In di
mineața zilei de vineri, 28 oc
tombrie, mai era de cules po
rumbul de pe 17 la sută din supra
fața cultivată.
Stringerea recoltei
este pe terminate în unitățile agri
cole din consiliile agroindustriale
Adjud. Mărășești, Panciu și Nănești.
Suprafețe mai mari de recoltat se

află in consiliile agroindustriale Sihlea. Tătăranu.
Odobesti si altele.
Sfecla de zahăr a fost adunată de
pe numai 65 la sută din cele 3 300
hectare cultivate, iar fată de pro
ducția medie evaluată era recoltată
și transportată la fabricile de pre
lucrare mai puțin de jumătate din
cantitate. Restantele sînt localizate
în mod deosebit în consiliile agro
industriale Sihlea. Ciorăști si altele.
Pentru încheierea lucrărilor, co
mandamentul județean pentru agri
cultură a instituit un control rigu
ros si exigent în vederea respectării
întocmai a programelor de muncă în
toate unitățile, agricole. Forțele sint
concentrate acolo unde. în mod deo
sebit. rămînerile în urmă impuneau
acest fapt sau acolo unde frontul
de lucru asigură folosirea cu randa
ment maxim a potențialului tehnic
si uman pe întreaga durată a zilei
de muncă. S-a organizat, totodată,
întrajutorarea între unitățile agricolă
învecinate .si intre consiliile agroin
dustriale. in special cu mijloace me
canice. Prin folosirea mai bună a
camioanelor. în consiliul agroindus
trial Nănesti. de exemplu. în zilele
de joi si vineri s-a recoltat si trans
portat la bazele de recepție o can
titate dublă de porumb in compa
rație cu zilele anterioare. Aici, mij
loacele mecanice de transport sint
utilizate acolo unde se recoltează cu
combinele, iar peste 150 de atelaje
însoțesc echipele de cooperatori care
culeg manual porumbul.

La strinsul furajelor: de ce nu „foarte bine"peste tot?

Pentru zootehniști, anotimpul fri
guros echivalează cu un veritabil
examen al spiritului gospodăresc.
Mai mult ca oricind, in sezonul rece
nivelul producțiilor depinde nemij
locit de condițiile care se asigură
pentru buna adăpostire și ingrijire a
animalelor, pentru furajarea îndes
tulătoare a acestora. Motiv pentru
care am investigat modul în care
sint asigurate furajele în cîteva
ferme zootehnice din județul Bihor.
Experiența a numeroase unități
agricole demonstrează cu prisosință
un fapt îndeobște cunoscut : ca să ai
furaje trebuie mai intîi să le pro
duci. La C.A.P. Salonta. bunăoară,
sint încă de anul trecut multe șire
de fin neîncepute. „Avem q încărcă
tură mare de animale, măi exact 209
bovine la hectar — ne spunea ing.
Czege Alexandru, președintele coo
perativei. Este firesc, prin urmare,
să facem din stringerea și depozita
rea furajelor o adevărată campanie,
organizată și desfășurată neîntrerupt
din primăvară pină toamna tirziu,
cind adunăm toate resturile vegetale.
Așa reușim să depășim in fiecare an,
în medie cu 10—15 la sută, stocul de
furaje planificat". Ce elemente reco
mandă experiența acumulată de această unitate ? In primul rînd, preo
cupările pentru îmbunătățirea struc
turii bazei furajere. Aici, 87 la sută
din suprafață o dețin leguminoasele
perene, din care 60 la sută o repre
zintă lucerna, iar 13 la sută revin
culturilor furajere intensive, cuprinzînd 10 la sută sfeclă furajeră (cu
producții chiar și în acest an secetos
de 160 tone la hectar, asigurînd 16 000
unități nutritive la hectar) și 3 Ia
sută — amestec de culturi pentru
masă verde, îndeosebi succesive. De
3 ani, in dauna borceagului de toam
nă și a altor culturi tradiționale, a
fost introdus cu foarte bune rezulta
te typhopul, cultură cu cea mai mare
producție și de primă apariție in lan
țul conveierului verde, avind un con
ținut de proteină ridicat.
O zi de toamnă petrecută aici, la
C.A.P. Salonta, iți dă cu adevărat

imaginea eforturilor stăruitoare de
puse pentru realizarea necondiționa
tă a bazei furajere. Este suficient să
amintim că o celulă de siloz de
2 500—3 000 tone se închide în 3 zile,
„asortînd" 35 la sută coceni tocați,
în aceeași proporție sfeclă furajeră
întreagă și 30 la sută masă verde, din
care 10 procente le deține typhoriul.
Totul sub supravegherea riguroasă a
specialiștilor din ferme, începînd de
•la transportul in flux neîntrerupt,
din cimp al resurselor de nutrețuri,
pină la tasarea lor perfectă, zi și.
noapte, pentru a se asigura furaje
de bună calitate.
„Și experiența noastră arată că
prima grijă a unui crescător bun de
animale trebuie să fie asigurarea fu
rajelor, menționa ing. Teodor Măghiar, președintele C.A.P. Mădăras.
La noi in unitate, de producerea fu
rajelor se ocupă toate fermele de
cimp și, in același timp, toți lucrăto
rii din zootehnie. Procedînd in acest
fel, am depozitat 1,2 tone fîn, 4,5
tone suculente și două tone grosiere
pentru fiecare unitate vită mare, neapelirrd niciodată la cămara altora".
Efectul ? Producția de lapte livrată
de unitate la fondul de stat este de
peste 7,5 litri pe vacă furajată.
Pentru creșterea producției zooteh
nice, deosebit de important este ca
furajele să fie bine preparate și
gospodărite. Ne convingem de acest
lucru la asociațiile economice intercooperatiste Nojorid și Oșorhei, ca
și la îngrășătoria de bovine aparținînd cooperativei agricole Ținea.
Dacă în urmă cu doi ani, de exem
plu, complexul din Ținea nu-și rea
liza integral planul la carne, în pre
zent el prelimină depășirea cu 5—10
la sută a sarcinii anuale. Stocurile
de furaje sint de pe acum la nivelul
planului la fiecare sortiment, urma
re firească a creșterii randamentelor
la hectar, a stringerii și depozitării
tuturor resurselor pe care le oferă
cîmpul. Și acțiunea continuă. în ve
cinătatea unor celule de siloz um
plute incă din vară cu masă verde
(lucernă și trifoi din coasa a doua)

și paie de orz, în proporții egale,
se insilozau acum ciocălăi de
porumb măcinați in amestec cu
borhot de sfeclă. Inginerul Virgil
Ștefan, șeful complexului, coordona
îndeaproape „împachetarea" unei șire
de paie in vederea amonizării aces
tora, implicit a ridicării nivelului lor
proteic. La bucătăria furajeră con
statăm că toate nutrețurile de volum
se administrează numai tocate și defibrate, ceea ce le sporește mult
consumabilitatea.
Că hotărîtor este efortul propriu ne
convingem și la C.A.P. Tămășeu,
care doar intr-un an a înregistrat un
salt evident nu numai in sectorul ve
getal, ci și in zootehnie. Demonstrea
ză! afesd lucru creșterea cu aproape
o treirrfe a producției de lapte, pre
cum și faptul că. în comparație cu
necesarul de furaje pentru perioa
da de stabulație, stocurile sînt exce
dentare. La doar cițiva kilometri
însă,’ tot în comuna Biharia, la com
plexul de vaci din cadrul C.A.P. Bi
haria. fibroasele sint asigurate doar
pe jumătate, iar suculentele — nu
mai 60 Ia sută. Motivele? în princi
pal producțiile scăzute realizate ia
fiecare hectar cultivat cu furaje, la
care se adaugă neglijarea unor re
surse proprii la îndemină — obține
rea unei coase de fin de pe unele
suprafețe din pajiștile cultivate, ex
tinderea culturilor duble pentru însilozare. Sesizat de o asemenea stare
de lucruri, comitetul comunal de
partid Biharia a întreprins măsuri
ferme menite să impulsioneze însilozările în vederea depășirii necesaru
lui stabilit și a compensării deficitu
lui de fibroase.
Că „e mai bine ca anul trecut" nu
poate fi nicidecum o soluție accep
tată, mai ales cind ne referim la că
mările zootehniei. La C.A.P. Sinriicolau Român, de pildă, cu toate difi
cultățile intîmpinate în iarnă în fu
rajarea animalelor, și acum se ac
ționează tot cu jumătăți de măsură.
Greu de închipuit, dar la Roit șeful
fermei nu cunoștea nici efectivele pe
care le va avea de iernat, nici stocul

de furaje depozitate. Depozitate e
un fel de a spune cită vreme gră
mezi insemnate de paie stăteau în
neorinduială supuse deprecierii, iar
majoritatea șirelor erau nevîrfuite.
Mai mult, se consuma chiar din
șirele oarecum încheiate. Și la Sînnicolau, dintr-un stoc de fin ce nu de
pășește o treime din necesar se con
sumă virtos de aproape o lună. Că
se va compensa din cumpărări si
mai ales cu suculente nu poate con
stitui o garanție. întîi pentru că pe
această cale n-a fost adus încă nici
un kilogram de fîn. Apoi, pentru că
la însilozări din ritmul zilnic nu se
realizează nici un sfert. Sînt .neajun
suri de care nu poate fi absolvit nici
consiliul popular comunal Cefa.
Fiind ctmoscut faptul că, pe an
samblul județului., necesarul de fi
broase e realizat doar în proporție
de 72 la sută, comitetul județean de
partid a inițiat din vreme un pro
gram de măsuri privind suplinirea
acestui deficit prin depășirea volu
mului planificat la suculente, folosindu-se toate resursele secundare :
colete de sfeclă, vreji de soia etc. în
unele consilii agroindustriale — Sălard, Sudrigiu, Aștileu, Sinmartin,
Ciumeghiu, Cefa -- pulsul însilozărilor, cu deosebire in cooperati
vele agricole, dezvăluie o slaba fo
losire a mijloacelor mecanice și de
transport, precum și unele deficien
te in îndrumarea și controlul activi
tății din sectoarele zootehnice. în pri
mul rind
din partea conducerilor
unităților agricole și a consiliilor
populare. Grăbirea însilozărilor în
vederea realizării programului stabi
lit trebuie să fie cuvintul de ordine,
mai ales că pină joi, 27 octombrie,
stocurile de suculente se ridicau doar
la 85 la sută din necesar. Timpul
înaintat impune ca peste tot să se
încheie cit mai repede pregătirile
pentru o bună iernare a animalelor,
spre a se asigura condițiile necesa
re realizării producțiilor animaliere
prevăzute.

Ioan LAZ A

corespondentul „Scînteii1*

ARĂTURILE ADÎNCI DE TOAMNĂ
(Urmare din pag. I)
taților agricole, specialiștii acestora
au obligația să ia măsurile ce se
impun in vederea accelerării ritmu
lui de lucru la arat, pt-in concentra
rea la efectuarea acestei lucrări a
tuturor tractoarelor eliberate de la
celelalte lucrări agricole de sezon și
organizarea corespunzătoare a mun
cii in cimp. Subliniem această ce
rință intrucit. in alti ani. trecerea
de la o lucrare la alta, respectiv, de
la stringerea si transportul recoltei
la efectuarea arăturilor, se făcea cu
intirziere. pierzindu-se multe zile
bune de lucru. Acum, toate forțele
trebuie dirijate operativ pe terenu
rile prevăzute a fi arate, cerință dic
tată și de posibilitatea apariției, in
perioada imediat următoare, a unor
condiții meteorologice nefavorabile
— ploi, lapovită si chiar îngheț.
Aproape in toate zonele din tară
solul este suficient de bine aprovi
zionat cu apă Incit, se ară ușor, cu
consum mai redus de carburanți,
avantai care trebuie folosit din plin,
intensificind la maximum ritmul de
efectuare a arăturilor de toamnă.
Potrivit programului elaborat de
Ministerul Agriculturii privind des
fășurarea lucrărilor agricole de
toamnă, program aprobat de condu
cerea partidului, urmează să fie efec
tuate arături adinei pe o suprafață
de
peste . cinci milioane de
hectare. Cu forțele de care dispune
agricultura noastră pot fi arate zilnic
350 000—400 000 hectare. asigurindu-Se
încheierea acestor lucrări pină la
20 noiembrie. De altfel. în nume
roase județe — Olt, Arad, Timiș, Bo
toșani, Covasna, Sibiu și sectorul
agricol Ilfrx — au și fost arate
suprafețe aprepjhbile. Trâgindu-se
învățămintele necesare din situațiile
petrecute în alti ani. cînd în unele
ferme si unități agricole arăturile au
fost prelungite cu mult după peri
oada optimă stabilită, fiind efectuate
pe ploaie si zăpadă, deci în condiții
necorespunzătoare, este necesar ca în
fiecare unitate agricolă să se treacă
la organizarea muncii în schimburi
prelungite si in schimburi de noapte,
astfej incit. pretutindeni, această lu-

Pe terenurile C.A.P. Gottlob, județul Timiș, se acționează intens pentru executarea arăturilor de toamnă
Foto : E. Robitsek

crare să se încheie la termenul pre
văzut. în unele județe — Mureș,
Iași, Satu Mare, Alba. Argeș. Ialo
mița, Teleorman. Tulcea. Galați • —
suprafețele arate pină in prezent
sînt destul de mici, înregistrîndu-se pe alocuri, după încheie
rea recoltării, chiar o stagnare
a lucrărilor în cimp. Organiza
țiile de partid au datoria să
combată asemenea manifestări care
contravin prevederilor legale referi
toare la organizarea si desfășurarea
activității în agricultură. Se impune
ca. imediat, prin mărirea numărului
de tractoare repartizate la arat si
buna lor folosire, să se asigure o
sporire a ritmului de efectuare a
arăturilor.
O condiție de mare însemnătate
pentru realizarea vitezei zilnice pre
văzute la arat in fiecare unitate
agricolă, in fiecare județ o consti
tuie buna organizare a activității in
cimp. Experiența unităților fruntașe
a demonstrat că cele mai bune re
zultate la efectuarea, arăturilor adinei
de toamnă, atît în ce privește ritmul
lor de efectuare, cît si sub raportul
calității, s-au obținut acolo unde for
mațiile de tractoare au fost dimen
sionate in raport de mărimea sole
lor. astfel incit acestea să fie arate

repede. Ca atare, se.asigură o bună
folosire a timpului de lucru, se evită
deplasările in gol. Asemenea expe
riențe trebuie generalizate larg, pen
tru ca peste tot să se muncească
bine organizat, cu eficiență sporită.
Tot atit de important este ca in
aceste zile, prin mobilizarea largă a
cooperatorilor, a celorlalți oameni ai
muncii din agricultură, terenurile să
fie eliberate de resturi vegetale, asigurindu-se astfel front de lucru me
canizatorilor.
Calitatea arăturii este de cea mai
mare însemnătate pentru nivelul vii
toarei recolte. Este vorba de respec
tarea normelor tehnice prevăzute :
efectuarea lucrării la adîncimea sta
bilită, realizarea uniformității braz
delor si incorporarea în întregime a
resturilor vegetale. Aceasta presu
pune ca specialiștii să stabilească
adîncimea arăturii in mod diferen
țiat. de la parcelă la parcelă, in
funcție de natura solului si de Plan
tele ce se vor cultiva si. totodată,
să asigure respectarea normelor de
calitate. Toate acestea presupun ca
atit mecanizatorii, cit si specialiștii
să urmărească reglarea corectă a
plugurilor, pentru ca toate punctele
de contact cu solul ale brăzdarelor
să fie la aceeași inăitime. în scopul

ridicării calității arăturii si îmbună
tățirii structurii solului, plugurile
trebuie echipate cu scormonitor, afinindu-se astfel solul la adincimea
de 40 cm, măsură prin care numeroa
se unități agricole au realizat recol
te superioare. Concomitent, este ne
cesar să continue lucrările de scarificare a solului — lucrare hotărîtoare
pentru imbunătătirea calitativă a
terenurilor agricole.
Recoltele-record care au fost obți
nute de numeroase unități agricole
la porumb, sfeclă de zahăr, cartofi,
legume se datoresc, în mare măsură,
cultivării acestora pe terenuri arate
adine din toamnă. Este un argument
care demonstrează necesitatea de a
acționa energic, cu toate foitele
pentru efectuarea grabnică si de cea
mai bună calitate a acestei impor
tante lucrări agricole. Intrucit lucră
rile de recoltare sint pe terminate,
acum principala sarcină a cadrelor
de conducere și specialiștilor din
unitățile agricole, a organelor si or
ganizațiilor de partid o constituie
intensificarea arăturilor de toamnă
si efectuarea lor la un asemenea
nivel calitativ care să asigure rea
lizarea de recolte mari.

loan HERȚEG

Nivelul tehnic al fabricației
asigură competitivitatea la export
Produsele pentru export realizate
în d.evans si numai la parametri
superiori de calitate și eficiență —
astfel se poate sintetiza activitatea
de export a întreprinderii de trac
toare și mașini agricole din Craio
va. Este o apreciere și în același
timp o cerință care de acum are și
o deplină acoperire in fapte. Un ar
gument : chiar în aceste zile, co
lectivul craiovean a livrat partene
rilor de peste hotare, in devans față
de nivelul contractelor scadente la
această dată, 100 de tractoare cu
încărcător hidraulic, multifuncționa
le. tip TIH-445, cu largi utilizări in
industrie și agricultură. Semnificativ
pentru modul responsabil in care
constructorii craioveni de tractoare
sint hotăriți să-și onoreze cartea de
vizită peste hotare este și faptul că
în întreprindere s-au luat noi mă
suri tehnico-organizatorice menite să
asigure realizarea cu o lună și ju
mătate mai devreme a tuturor obligațiilor contractuale .externe pe acest an.
Se poate aprecia, așadar, că între
prinderea a acumulat o largă expe
riență în ceea ce privește activi
tatea de export. In oe constă aceasta ? „Colectivul nostru, cu o
veche și recunoscută tradiție mun
citorească, și-a făcut un titlu de
mîndrie din onorarea promptă, la un
înalt nivel calitativ a fiecărei co
menzi la export, a ținut, să preci
zeze inginerul Grigore Taloi. secre
tarul comitetului de partid al în
treprinderii. Faptul că in cei 13 ani
de cind exportăm tractoare nu am
înregistrat nici un refuz de calita
te. ci. dimpotrivă, am primit apre
cieri pentru produsele noastre, aprecieri concretizate în suplimentări
de contracte, oferă măsura preocu
părilor în această direcție. Cum ac
ționăm practic ?• Secretul unei bune
activități de export constă, in pri
mul rind, in permanenta adaptare
a produselor la exigențele partene
rilor externi, ale pieței mondiale.
Convinși de acest adevăr, ne-am orientat forțele in acest sens. In al
doilea rind. am organizat corespun
zător fluxul de producție : cei mai
buni oameni dintre cei mai buni —
care, anual, urmează cursuri de per
fecționare a pregătirii profesionale
— lucrează cu prioritate pentru ex
port. Ei sint organizați in formații
de lucru specializate. în al treilea
rînd. am introdus practica cotidia
nă de a analiza in fiecare diminea
ță modul de îndeplinire a sarcini
lor de export prevăzute pentru ziua

precedentă, pe fiecare schimb de
producție în parte, stabilind opera
tiv măsurile impuse de buna deru
lare a contractelor cu partenerii ex
terni".
în consens cu precizările interlo
cutorului. merită evidențiată pre
ocuparea susținută a specialiști
lor craioveni pentru creșterea con
tinuă a competitivității și calității
tractoarelor exportate, pentru adap
tarea lor la tendințele manifestate
pe piața
externă. Faptul
că
tractorul cu încărcător hidraulic
TIH-445 — ce poate fi dotat cu 14
echipamente de lucru — a fost dis
tins cu medalia de aur la tîrgurile internaționale de la Brno și Za
greb n-a fost de natură să genere
ze un sentiment de suficiență și automulțumire. Dimpotrivă, aprecierile
privind performantele deosebite ale
tractoarelor fabricate la Craiova a

La întreprinderea
de tractoare și mașini
agricole Craiova
constituit un imbold pentru conti
nua lor perfecționare constructivă și
funcțională. „Intrucit calitatea și
fiabilitatea produselor se asigură
încă de pe planșeta proiectanților,
am adus sistematic îmbunătățiri
tractoarelor fabricate. îmbunătățiri
care, e adevărat, deocamdată n-au
schimbat aspectul lor exterior, dar
au determinat o indiscutabilă creș
tere a fiabilității, ne spune ir. ginerul
Aurelian Popescu, șeful colectivului
de proiectare tractoare. Astfel, am
modernizat instalația hidraulică, prin
introducerea dublului circuit hidrau
lic. am perfecționat sistemul de frâ
nare, comenzile cutiei de viteze și
a fost rigidizată puntea din față. Ul
timele modificări, făcute la cererea
partenerilor externi, se referă la
creșterea gradului de reparabilitate
al tractorului. Deja avem incluse in
proiecte noi idei constructive care,
începînd din anul viitor, vor schim
ba linia tractorului și vor crea po
sibilitatea echipării acestuia cu un
motor mult mai economic. Pe linia
acelorași preocupări privind moder
nizarea și diversificarea producției
șe înscrie și realizarea noului tip de
tractor încărcător TIH-552 — al că
rui prototip a fost omologat și pre
zentat partenerilor externi —, trac
tor cu performante superioare și o

capacitate de ridicare cu 25 la sută
mai mare față de vechiul tip de
tractor".
In secțiile de producție este evi
dentă atmosfera de muncă sporni
că, angajantă, specifică acestei pe
rioade de sfirșit de arr: La ce >se
lucrează ? în secțiile prelucrări me
canice și montaj general, formații
le special constituite pentru realiza
rea producției de export, conduse
de inginerul Dan Mllitaru și
maistrul Ion Cerbeanu, precum și
specialiștii de la recepția finală, aflați sub îndrumarea maistrului
Marcel Buzatu, executau, pe baza
unui program eșalonat pe schimburi
de producție, zile și săptămini de
lucru, operațiile specifice la ultimul
lot de 76 de tractoare contractate
pentru acest an cu partenerii de
.peste hotare. în sectorul debitare al
^întreprinderii se fac de acum pre
gătiri intense pentru producția din
prima lună a anului viitor. în sfir
șit. in secția mecanică ne-au reținut
atenția o serie de mașini speciale
capabile să execute mai multe ope
rații deodată. „Pentru creșterea ni
velului calitativ al, producției de ex
port am realizat prin autodotare, in
cadrul acțiunii de modernizare a pro
ducției. 12 mașini-agregat speciali
zate în prelucrări prin așchiere, ce
realizează Îndeosebi o serie de operații complexe pentru elementele
componente ale încărcătorului hi
draulic al tractorului, ne spune se
cretarul comitetului de partid. în
paralel, am extins gradul de poliservire a mașimlor-unelte. fapt ce a
dus la creșterea indicelui de poliservire de la 1,41, cit este planifi
cat, la 1,44".
în finalul relatării noastre des
prindem din experiența constructo
rilor de tractoare craioveni citeva
concluzii. Mai intîi, este vorba de
spiritul de angajare deplină cu oare
acționează fiecare membru al aces
tui puternic colectiv muncitoresc, de
hotărirea sa de a duce la îndepli
nire, în cele mai bune condiții, sar
cinile formulate in domeniul prio
ritar al exportului de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la recenta
ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. Mai este
vorba după aceea de importantul efort tehnic și organizatoric depus zi
de zi pentru a materializa aceste
preocupări. Practic, toate secțiile în
treprinderii sint angajate intr-un
amplu proces de modernizare a pro
priei activități.

Nicolae BĂBALAU
corespondentul

„Scînteii"

Eficiență superioară
în întreaga activitate productivă
Străiuind parcă intrarea în uzină.
sumul specific, mai mic cu 33 kWh
mai multe întreprinderi apropiate te
Pe o arcadă intre stilpii de susținere
pe tonă, a contribuit în mare mă
ritorial. Avantajele acestei tehnologii
a porții sint inscripționate trei date:
sură la economia de 236 MWh inrede forjare, in comparație cu forja
sus. 217. iar dedesubt 1771—1988. Un
gistrată de fabrică în această peri
rea liberă, sint incontestabile : cresc
permanent memento pentru oamenii
oadă. „Principala explicație a aces
considerabil precizia de lucru, coefi
uzinei că au de apărat si de dus
tei reduceri a consumului constă în
cientul de scoatere a metalului si
mai departe tradiția, de două ori
scăderea puternică a rebuturilor din
calitatea execuției, se reduc consu
seculară, a întreprinderii de con
turnare — ne-a spus ing. Mircea
murile
de materiale, și energetice
strucții de mașini Reșița. Tradiție
Popa, sef de secție coordonator la
atit la forjare, cit si la prelucrările
care. în ultimele decenii, a căpătat
turnătoria de fontă. -Rețeta- acestei
ulterioare. ,
o nouă strălucire, o dată cu trecerea
realizări nu are. de fapt, nimic spec-,
Un calcul realizat la I.C.M. Reșița
la realizarea unor produse de mare
taculos. Am început cu testarea ni
relevă că numai la un singur țip
velului de cunoștințe al tuturor mun
complexitate, la inalti parametri
de motor naval lent — cuprins în
tehnico-functionali. pentru satisface
citorilor ; cei care nu stăpineau în
program. înlocuirea forjării libere cu
rea cerințelor economiei naționale
deajuns tehnologia de fabricație erau
forjare matritată ar duce la o
— in continuă dezvoltare si moderni
mutati. temporar, in alte activități.
economie anuală de 237 tone oțel.
zare. Se realizează la Reșița motoare
Ara întărit asistenta tehnică în toate
82 tone combustibil convențional și
pentru navele de construcție româ
schimburile, precum si controlul de
33 MWh energie electrică. Am insis
nească — avind puteri între 3 000 și
calitate. Următorul «pas» l-a repre
tat asupra acestor date pentru că. in
19 000 CP. utilaje hidromecanice,
zentat analiza critică a desfășurării
1988. această tehnologie atit de efi
chimice si metalurgice. Pentru valo
procesului tehnologic, pentru fiecare
cientă nu s-a aplicat la nivelul
rificarea integrală a potențialului
reper turnat in parte, spre a depista
necesităților si posibilităților. De
hidroenergetic se produc hidroagreși elimina cauzele care duc la rebu
ce ? ..Forjarea matritată este le
gate de diferite dimensiuni si puteri
turi repetate. Am început cu reperele
gată de existenta unor prese de pu
instalate (in sec
tere mare. ația de mecanică,
decvate pieselor
pe un panou, am
de tonaj ridicat
La întreprinderea de construcții de mașini Reșița
zărit o fotografie
oe se forjează, pe
de acum 18 ani :
spune
inginera
un grup de oa
Sanda Bălțat, șef
meni ai muncii,
de secție proiec
alături de prima
tare
tehnologii
turbină de
la
pentru sectoare
Porțile de Fier,
calde. O aseme
pregătită pentru
nea presă există
a fi livrată...).
la întreprinderea
Experiența
co
de construcții na
lectivului și-a găsit insă deplina
care înregistrau un coeficient mai
vale și prelucrări la cald Drobetșconfirmare prin ampla angajare in
mare de pierderi. urmind să în
Turnu Severin, care a primit sarcina
infăptuirea sarcinilor din programul
cheiem acțiunea in semestrul ur
să realizeze tehnologiile, .matrițele și
energetic nuclear.
mător. Toate aceste măsuri • au
piesele forjate pentru motoarele na
Sint numai citeva r'epere din ac
permis ca. .in acest an. rebuturile
vale si compresoarele aflate in exe
tivitatea de azi a uzinei, pe care ni
din turnare să reprezinte numai 40
cuția intreprinderii noastre. Din pă
le-a prezentat muncitorul Gheorghe
la sută din nivelul înregistrat în
cate. in acest an. unitatea mențio
Filipescu. secretarul comitetului do
1987, Și. de fapt, sîntem abia la în
nată nu a asimilat nici una din pie
partid al întreprinderii. La cei 31
ceputul drumului pentru instaurarea
sele stabilite prin program. în con
de ani ai săi (de exact șapte ori mâi
unei stricte discipline tehnologice".
secință. fie prin forte proprii, fie CU
puțini decit numără... uzina I). secre
Asemenea măsuri au fost între
alti colaboratori, continuăm să exe
tarul de partid este un reprezentant
prinse. de altfel, si in celelalte secții
cutăm semifabricatele prin forjare
al unei noi generații, generația unor
ale fabricii, cu un rezultat precis
liberă, cu toată risipa de materiale
mutații calitative de esență în
cuantificat : reducerea costurilor cu
si energie pe care aceasta o im
intreaga activitate. Astăzi, in „bă16 milioane lei.
plică". Așadar, este in interesul eco
trina" uzină resiteană. ca de altfel
O cale esențială de diminuare a
nomiei naționale, al fiecărei unitâti
in toată industria românească, alături
consumurilor energetice, care este
in parte să se urgenteze realizarea
de ridicarea nivșlului tehnic al pro
departe de a-si fi spus pe deplin
noilor tehnologii, in conformitate cu
ducției, o importantă deosebită re
cuvintul. este modernizarea tehnolo
programele stabilite si la termenele
vine reducerii drastice a consumu
giilor de fabricație si a echipamen
prevăzute.
rilor materiale si energetice.
telor din dotare. Pe această linie,
Reducerea adaosului de prelucrare
La începutul cincinalului trecut,
notăm că un proiect complex de mo
este urmărită nu numai la piesele
pentru o producție de un milion lei
dernizare a sectoarelor calde, reali
forjate, ci si la cele turnate. In oase consumau 50 MWh energie elec
zat de institutul de profil din Bucu
drul unui program mai amplu de
trică si 20 mii metri cubi gaz metan.
rești. este in curs de avizare. Deo
regindire a tehnologiilor si de îm
Astăzi, consumul a ajuns la 32 MWh
camdată insă, a demarat cu succes
bunătățire
a preciziei turnării, s-au
și 14.2 metri cubi gaze naturale pen
dotarea cuptoarelor cu instalații de
obtinut deja unele rezultate promi
tru un milion lei productie-marfă.
ardere autoregenerative. Două cup
țătoare. Astfel, semifabricatul turnat
Fără îndoială, o evoluție bună. Care
toare au intrat in funcțiune, al trei
pentru paletele turbinelor hidraulice
au fost principalele măsuri adoptate
lea se află în probe tehnologice.
de tip Kaplan cintărește mai puțin
in acest scop ? Ce trebuie întreprins
„Noi am adoptat modelul realizat de
cu 259 kg pe bucată. In cazul coloâC.U.G. Iași, iar rezultatele sint ex
pentru reducerea in continuare a
nelcr pentru stator, rezultatul este
consumurilor energetice ? Cum se
celente — a tinut să precizeze ingimai spectaculos : coeficientul de uti
acționează concret, in spiritul măsu
nerul-șef al fabricii, Gheorghe Bog
lizare a metalului creste de la 0,51
rilor stabilite de recentul Decret al
dan. Furnizorul a asigurat o asis
Consiliului de Stat, pentru încadrarea
tentă tehnică la montai ireproșabilă,
la 0,64. în aceste situații, ca si în
in nivelul normat pentru perioada de
în cazul cuptoarelor cape au intrat
altele de același gen. scade consumul
iarnă ? Iată cîteva din întrebările
deja in funcțiune, economul reali
de metal si de energie in turnare,
cărora le-am căutat răspuns in două
zată este de 25—26 la sută diri nive
dar efectul cel mai semnificativ se
sectoare mari consumatoare de re
lul consumului anterior. Rămîne incă
regăsește in secțiile de prelucrări
surse energetice din întreprindere :
o problemă de soluționat : dotarea
mecanice, unde economia de energie,
fabrica de semifabricate turnate si
cu echipamente pentru controlul
de scule așchietoare si de timp este
forjate si secția de mecanică grea.
temperafurii — realizate de I.T.R.D.
O situație întocmită în fabrica de
Pașcani".
mult mai mare. La aceste efecte,
semifabricate turnate si forjate
Dacă în ceea ce privește moderni
precum si la alte acțiuni — reali
arată că. in trei trimestre din acest
zarea cuptoarelor. chiar dacă mai
zate
sau numai... propuse — pentru
an. consumul specific de energie
există probleme, lucrurile se află ne
reducerea consumurilor energetice,
electrică si gaze naturale a fost mai
uh făgaș bun. nu același lucru se
ne vom referi intr-un viitor articol.
mic decit cel planificat atit la pie
ppate spune despre tehnologia de
sele turnate din otel sau din
forjare. Potrivit programului stabilit
Euqen RADULESCU
fontă, cit si la cele forjate. Cele mai
în mod coordonat pe minister, urma
Ion D. CUCU
bune rezultate au fost obținute Ia
ca o serie de unităti să se specia
corespondentul „Scînteii*
piesele turnate din fontă, unde con
lizeze în forjare matritată. deservind

Cu ce consum energetic se
realizează fiecare produs m

SCINTEIA — simbâtâ 29 octombrie 1988

PAGINA 4

FESTIVALUL NATIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

voință a întregului popor

în etapa de masă, formațiile artistice
din întreprinderi - mai frecvent in fața oamenilor
în octombrie 1987 a început noua
ediție, a Vil-a, a Festivalului na
țional al educației și culturii socia
liste „Cîntarea României". Por
nind de la indicația tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind necesita
tea perfecționării continue a activi
tății cultural-artistice. asigurării in
toate unitățile economieo-sociale. în
toate orașele si comunele a unor
formații artistice puternice, cu re
pertorii valoroase, care să contri
buie într-o măsură tot mai însem
nată la formarea omului nou. cu
înaltă conștiință revoluționară, este
necesar ca. in această perioadă, co
lectivele artistice din întreprinderi
și instituții să-și racordeze conținu
tul programelor, al tuturor activită
ților la realitatea si preocupările ce
definesc viața, munca, realizările și
neîmplinirile din fiecare loc de mun
că. Așadar, -cum se prezintă acum,
din acest punct de vedere, formațiile
artistice dint.r-o serie de întreprin
deri din municipiul SUCEAVA in
etapa de masă a Festivalului națio
nal „Cîntarea României". Trebuie
spus că in unitățile economice din
municipiu s-a acționat pentru con
solidarea și permanentizarea activi
tății tuturor formațiilor, dar si pen
tru crearea de noi colective artisti
ce, astfel incit în fiecare întreprin
dere să activeze formații puternice
de creație și interpretare. Evident,
s-a ținut seama de posibilitățile rea
le, consiliul municipal al sindicate
lor stabilind ce formații noi pot fi
înființate în fiecare unitate. Preocu
parea comună a organizațiilor sindi
cale și ale Uniunii Tineretului Co
munist — care au acționat sub con
ducerea organizațiilor de partid —
a dus atît la sporirea numărului de
formații, cît și la Îmbogățirea reper
toriului și creșterea calității specta
colelor prezentate. Astfel, din cele
204 formații care activează sub co
ordonarea comitetelor de sindicat si
U.T.C. din întreprinderile și insti
tuțiile municipiului, 53 sint înființate
în actuala ediție a festivalului. Aceasta Si datorită sprijinului concret
primit din partea eonduoerilor unor
unități economice, mai ales al celor
de la întreprinderea de piele si în
călțăminte „Străduința". Combinatul
de prelucrare a lemnului. întreprin
derea de tricotaje „Zimbrul". Com
binatul de fibre, celuloză și hîrtie,
întreprinderea de confecții etc. A
crescut îndeosebi numărul formații
lor de muzică ușoară, al brigăzilor
artistice și montajelor literare. Se
impune însă precizarea că în toate
întreprinderile si instituțiile din miinicipiu nu ființează decît 4 formatii
corale si 4 de dans tematic, Ceea ce,
raportat la numărul foarte mare de
oameni ai muncii, precum si la for
țele existente, este puțin. Cum pină

la încheierea etapei de masă. în
decembrie a.c.. este incă timp, se mai
pot înființa astfel de formații si în
alte unități economice puternice, cu
oameni harnici si talentati. formații
care să desfășoare in continuare o
bogată activitate artistică. In gene
ral, trebuie spus că este necesar să
se Intensifice munca cu oamenii, ac
tivitatea de depistare si valorificare
a înclinațiilor creatoare, artistice ale
oamenilor muncii.
Pentru pregătirea lor corespunză
toare. formațiile artistice au desfă
șurat repetiții sistematice. De ase
menea. ele au prezentat numeroase
spectacole cultural-artistioe atit în
unitățile economice, cît și pe scena
centrului municipal de cultură și
creație „Cîntarea României". în ca
drul manifestării intitulate „Ziua în
treprinderii". Sub acest generic au
susținut spectacole complexe forma
țiile artistice de Ia întreprinderea
Integrata de lină, Spitalul județean,
Combinatul de fibre, celuloză si hîrtie. întreprinderea de sticlărie-menaj, Combinatul de prelucrare a
lemnului. Direcția județeană de poș
tă și telecomunicații. Interesante și
reușite au fost spectacolele prezen
tate de formațiile de la întreprinde
rea de piele și încălțăminte „Stră
duința". întreprinderea de mașiniunelte si întreprinderea de confec
ții. Multe formații artistice au par
ticipat la realizarea spectacolelor
festive organizate cu prilejul sărbă
toririi unor evenimente deosebite
din viața patriei și a partidului, la
manifestările dedicate fruntașilor in
producție. Deosebit de stimulatoare
s-a dovedit a fi și întrecerea intre
orașele județului, desfășurată sub
genericul „Dialogul artelor", la care
și-au dat concursul formațiile artis
tice ale sindicatelor. Sigur, acestea
au fost prilejuri binevenite de veri
ficare a calității repertoriului și in
terpretării. dar. cum se intimplă de
obicei, la asemenea activități n-au
fost antrenate decît cele mai bune
formații, care puteau aduce un nu
măr mai mare de puncte în concurs.
De aceea, încă în luna iunie a fost
organizată o trecere în revistă a tu
turor formațiilor, pe genuri de artă.
Ce a pus în evidentă aceasta 7 Că
formațiile și-au înnoit și îmbogățit
renertoriul. dar nu sînt la fel de
bine pregătite. In consecință, au fost
stabilite grafice pentru repetiții șl
s-a indicat ca fiecare formație să
prezinte, cel puțin o dată Pe lună,
spectacole în fața oamenilor muncii.
Să vedem, așadar, cum se acționea
ză in acest sens în citeva unități economice.
La întreprinderea de tricotaje
„Zimbrul", cunoscută In multe țări
ale lumii pentru priceperea si
hărnicia oamenilor săi. activează, de

peste 15 ani, un la fel de renumit an
samblu. „Bucovina", care include
dansuri populare mixte și bărbătești,
grup folcloric, orchestră de muzică
populară și soliști instrumentiști.
Pentru calitatea repertoriului si mă
iestria interpretativă, atit ansamblul
în întregul său. cît si solistul instru
mentist Constantin Pascal s-au si
tuat pe locul I pe țară șl au fost
distinși cu titlul de Laureat al celei
de-a VI-a ediții a ‘„Cîntării Româ
niei". De altfel. întreprinderii i-a
fost decernată pentru a doua oară
consecutiv „Diploma de onoare"
pentru succese deosebite în munca
cultural-educativă și artistică. Pen
tru că aici mai activează un grup
satiric, o formație de muzică ușoa
ră, un grup folk. In timp, s-au for
mat și familii de artiști amatori,
cum este cea a Elenei si a lui Viorel
Alupului. Interesant este și faptul
că in unele familii, deși unul dintre
soți lucrează în altă unitate, ambii
fac parte din formațiile artistice de
aici. De exemplu, ia dansuri popu
lare. Mihaela Dranca face pereche
cu soțul ei. care muncește în altă
unitate, iar lăcătușul Dorin St.rugaru o are parteneră pe soția lui,
care este educatoare. Aceasta pen
tru că într-adevăr ansamblul „Bu
covina" este recunoscut si prețuit de
foarte multă lume. Si tocmai de aceea este și cel mal solicitat la spec
tacole. avînd cel mal mare număr
de participări in etapa de masă a
festivalului. O oarecare activitate
au desfășurat și celelalte formații
artistice, dar cu intermitențe, chiar
cu ezitări din cauza insuficientei
pregătiri. De aceea, grupul satiric,
spre exemplu, mai face încă repe
tiții. de 3 ori pe săptămină. pentru
a se putea prezenta bine la mani
festările prilejuite de împlinirea a
20 de ani de activitate a întreprin
derii.
Și la puternica citadelă a Indus
triei chimice românești, care este
Combinatul de fibre, celuloză si hîrtie, activează un număr mare de
formații artistice. Dintre acestea,
brigada artistică, formațiile de tea
tru șl de muzică ușoară „Radar" și
poemul scenic (recitatorii) au ocu
pat locuri fruntașe la etapa republi
cană a „Cîntării României". Cele
mai multe apariții In public le-au
avut formația de muzică ușoară
„Radar" și recitatorii. La „Ziua în
treprinderii", manifestare la care a
participat ca Invitată de onoare și
inegalabila solistă de muzică popu
lară a plaiurilor bucovinene Sofia
Vicoveanca. au mai susținut parti. t.uri formația de teatru și grupul
folk. Iată insă că au trecut aproape
două luni de la ultimele apariții in
fața oamenilor muncii, situație în
care nu se mai poate vorbi de ritmi-
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începutul
Se vorbește uneori des
pre greutățile (inerente?!)
ale începutului, cu re
ferire la diverse sfere de
preocupări. Oare aseme
nea. impedimente nu pot
fi evitate ? Spunem aceasta după ce am urmă
rit, timp de două zile,
acțiunile organizate la
Centrul de cultură și crea
ție „Cîntarea României"
al Regionalei de căi fera
te Galați, centru de cu
rmă înființat. Raza ma
terială de care dispune
este intru totul corespun
zătoare. audiența la fac
torii de decizie din cadrul
regionalei — de aseme
nea, la nivelul cerințelor.
Atunci cum se explică
unele accente de superfi
cialitate in organizarea
activității ? Iată un exem
plu. Vineri, 14 octombrie
a.c., la ora 14, era pro
gramată o masă-rotundă
Cu tema : „Creația litera
ră gălățeană, profund im
plicată in.procesul revo
luționar de formare a
omului nou.“ cu partici
parea cenaclului literar al
centrului. Pină s-au adu
nat participant^ au trecut
vreo 40 de minute. Apoi
au început să se audă
scuzele organizatorilor :
membrii cenaclului pro
priu n-au putut veni,
conducătorul lor, un au
tor gălățean, de aseme-
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ț
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nea. Insă, ne întrebăm, de
ce n-au fost invitați cei
chemați să răspundă de
implicarea creației gălăfene in procesul revolu
ționar de formare a omu
lui nou ? Adică, scriitorii
locului. Pe masa din in
cinta unde a avut loc ac
țiunea se aflau mai mul
te volume semnate de au-

de

drum...

ză, a avut loc o reprezen
tație cu piesa „Vizita ti
nerei doamne" de Zdenek
Podkalsky, ultima pre
mieră a Teatrului munci
toresc — Gloria C.F.R.,
care funcționează in ca
drul centrului. Recunoaș
tem și experiența acestei
formații țeare a migrat pe
la mai multe întreprin-
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tari locali. Insă nici unul
dintre ei nu fusese invi
tat. Așa incit directorul
centrului, Mihai Nicu, și
bibliotecara Sofia Diciu
au spus citeva vorbe des
pre creația și autorii gălățenl, o participantă —
Victoria lonescu — și-a
exprimat dorința de a fi
invitată și la alte aseme
nea manifestări, dar mai
pe îndelete, întrucit ac
tivitatea cu pricina a du
rat exact 20 de minute...
Un alt participant s-a in
teresat de funcționarea
cenaclului de creație al
centrului. Și atit.
Firește, am consemnat
și citeva activități ce pro
bează posibilitățile pe
care le au organizatorii
activității culturale de
aici. Astfel, simbătă, 15
octombrie a.c., după-amia-

Bilanț arheologic. Inlr o comunica
re prezentată în cadrul celui de-al XI-lea simpozion
anual de tracologie, organizat în această toamnă Ia Pia
tra Neamț, dr. Ionel Marin, directorul Complexului mu
zeal județean Neamț, a prezentat o suită de date si
concluzii ale cercetărilor arheologice întreprinse pe
teritoriul județului Neamț, ceroetări ale căror .înce
puturi se leagă de investigațiile efectuate în secolul
trecut de Gheorghe Asachi. Săpăturile sistematice au
scos la lumină vestigii datind din epoca bronzului mij
lociu (Costișa) și din ultimele trei secole ale mile
niului i î.e.n.. de cind datează splendidul tezaur de
vase de aur de la Rădeni (comuna Petricani). unic la
nord de Dunăre — Ilustrare a înaltului grad de pros
peritate și civilizație atins în acea vreme de ramura
nordică a marelui neam al tracilor. Din perioada ur
mătoare. cind începe să se individualizeze civilizația
geto-dacică. datează așezările si necropolele de la Ci
titei—Piatra Neamț. Săbăoani. Ruginoasa, Doljeștl.
Doina și Răucești. Evoluind în cadrul unitar al civili
zației strămoșilor noștri, arată autorul, așezările getodacice de pe teritoriul județului Neamț au atins un

deri pini a ajunge aici),
și pasiunea cu totul deo
sebită a actorului Lucian
Temelie, animatorul, de
mai mulți ani, al echipei.
De altfel, la Centrul de
cultură și creație „Cintarea României" al Regio
nalei de căi ferate Galați
formația amintită a pre
zentat (din aprilie piuă
in prezent) -trei premiere:
„Serpentina" de Paul
Everac, „Moartea civilă"
de Giacometti și cea nu
mită mai sus. Tot sim
bătă seara s-a organizat
și un bal, cu participarea
oamenilor muncii de la
Depoul C.F.R. Galați și
întreprinderea „Textila"
din localitate.
După opinia tovarășului
Petru Popa, președintele
comitetului
sindicatului
de la Regionala de căi

ferate Galați (și coordo
nator al activității cen
trului), acțiunile acestuia
trebuie mai millt deplasa
te in unități, pentru ca
oamenii muncii ceferiști
să afle de existența nou
lui icentru. Desigur, nu
este greșit. Aceasta impune• cu atit mai mult o
mai mare atenție acordată organizării activttăților de la sediu. In prima parte a lunii octom
brie a.c., de exemplu, in
programul de activități
politico-educative și cultural-artistice du figurat
vreo zece dezbateri, con
sfătuiri, simpozioane. Dacă
o parte dintre ele s-au
desfășurat precum cea la
care am participat noi,
atunci este sigur că acti
vitatea tinărului centru
nu se inscrie incă la ni
velul exigențelor actuale.
Cu sprijinul mai consis
tent al specialiștilor, sub
îndrumarea organizațiilor
de partid, această activi
tate se poate desfășura in
condiții bune, ea dispune
de tot ce este necesar
pentru aceasta. Se cer
însă eforturi mai mari și
inițiative pe măsura ba
zei materiale create, a
condițiilor oferite noului
centru de cultură și crea
ție „Cîntarea României".

citate și consecvență în activitatea
culturală.
Din anul 1985 se înscriu cu rezul
tate buhe în cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea României" și for
mațiile artistice de la întreprinderea
Integrata, de lină, unitate care a fost
distinsă cu „Ordinul Muncii" clasa a
Il-a și 'Diploma si Steagul de uni
tate fruntașă pe ramură pentru acti
vitatea rodnică in producție din Kf81.
In ediția a Vil-a a Festivalului na
țional al educației și culturii socia
liste „Cîntarea României". întreprin
derea este înscrisă cu un grup sa
tiric. formații de teatru scurt si de
dansuri populare fete, grup folk și
un grup vocal. Formația-etalon este
grupul satiric, pregătit cu pasiune și
pricepere de instructorul amator,
muncitorul Arcadie Moroșan, grup
care prezintă lunar spectacole în
fața oamenilor - muncii din între
prindere si care a participat la nu
meroase alte manifestări. între care
Festivalul de satiră șl umor „Con
stantin Tănase". de la Vaslui, Fes
tivalul satjric ..Tudor Mușatescu". de
la Cîmpulung Muscel. Festivalul „Mă
rul de aur", de la Bistrița. Celelal
te formații mai fac repetiții in ve
derea participării la trecerea în re
vistă ,ce va avea loc la nivelul mu
nicipiului în luna noiembrie. Nu-i
prea puțin 7 Formația de teatru, la
rtndul ei. n-a prezentat 'încă nici
un spectacol în etapa de masă a ac
tualei ediții a „Cîntării României".
De ce 7 „Pentru că nu avem un in
structor de teatru priceput" — ne-a
spus tovarășul Leonard Dumitriu,
secretar adjunct al comitetului de
partid din întreprindere.
Este cu atit mai necesar ca Cen
trul de îndrumare a creației popu
lare si a mișcării artistice de masă
să sprijine, așa cum susțineau și to
varăși de la consiliul municipal al
sindicatelor, in mai mare măsură
formațiile artistice din întreprinderi.
Pentru că dacă în scoli, de exemplu,
cadrele didactice de specialitate știu
cum să îndrume formațiile artistice,
în unitățile economice numărul in
structorilor care pot să pregătească
formațiile pentru a face fată exi
gențelor tot mai mari ale publicului
și juriilor este mai mic. Or. Centrul
de îndrumare a creației populare și
a mișcării artistice de masă poate
să urmărească pregătirea. prin
cursurile scolii populare de artă, a
instructorilor amatori pe genuri de
artă si. de ce nu. pe întreprinderi.
Lucru ușor de realizat, mai ales de
cind aceste două instituții au fuzio
nat și au o conducere unică. Desi
gur. pentru a oferi numeroșilor oa
meni cu aptitudini, posibilitatea de
a-și pune mai bine in valoare ta
lentul, este necesar ca atit organiza
țiile de masă din întreprinderi, cit
și consiliul municipal al sindicatelor,
comitetul municipal nl U.T.C.. comi
tetul municipal de cultură si educa
ție socialistă, ceilalți factori cu atribuții și răspunderi Pe această li
nie să urmărească valorificarea în și
hiai mare măsură a potențialului ar
tistic existent in unitățile economi
ce, sprijinind concret și irapulsionind
• mai mult mișcarea artistică de ama
tori. Astfel incit, prin repertoriile
angajante abordate de formații, prin
calitatea si măiestria interpretativă
a artiștilor amatori să fie atrași la
actul cultural-educativ cit mai multi
oameni ai muncii, râspunzîndu-se
mai bine în acest fel cerințelor de
educare si formare a omului nou al
societății noastre socialiste.

Sava BEJINAKÎU
corespondentul „Scînteii

Pretutindeni în îndelungata șl
eroica istorie a poporului român,
ideea unității și lupta pentru Unire
sint o realitate arzătoare, perpetuă.
M-a fascinat încă din copilărie
imaginea vieții de revoluționar și
martir a lui Horea. El este o pre
zență continuă, deopotrivă imper
sonală și concretă, in ultimul meu
roman, Corinda, o cronică a unei
străvechi familii de români din
Transilvania,
luptători
pentru
dreptate națională, politică și so
cială. Acum, cînd pregătesc docu
mentația unui epos despre fapte și
intimplări din răstimpul dintre
Memorandum și Unire, cu accent
deosebit asupra luptei parlamen
tai^ mi se conturează limpede adevarul că în deceniile care au
premers evenimentul din 1918, prin
tot ceea ce a făptuit, națiunea ro
mână s-a situat în virful de unghi
al democrației europene a vremii.
Scriind despre Unire, am firește
mereu în față crezul și izbînda
Voievodului Mihai Viteazul, visul
lui Ștefan cel Mare, al lui Horea
și Avram lancu, al lui Tudor și
Bălcescu. Memorabil, prin forța adevărului exprimat, rămîne textul
declarației, redactată de Vasile
Goldiș, Ștefan Cicio Pop, Aurel
Vlad, loan Suciu, Alexandru Vaida-Voevod, Teodor Mihali, Aure]
Lazăr și loan Ciordaș, in numele
Partidului Național Român, citită
la Budapesta, in cd mai conser
vator parlament din Europa înce
putului de veac, formulind tran
șant ideea ruperii Transilvaniei de
Ungaria și a Unirii cu România,
patria-mamă. Ca scriitor am încer
cat să pătrund in biografiile, in
ideologia personalităților, dar toa
te acestea ar fi departe de măreția
și eroismul vieții fără prezenta ce
lui măi de seamă personaj al ori
cărei cărți despre Marea Unire :
Poporul Român I
Cine au fost cei care în istorica
zi de 1 Decembrie 1918 au votat
pe Platoul Romanilor din Alba
Iulia visul secular al Unirii ?,..
Pentru acela care înțelege sensul
devenirii istorice, niciodată poporul
nu este o abstracțiune. La 1918,
națiunea română era alcătuită din
milioanele de țărani, de muncitori
și meseriași, oameni simpli, o mul
titudine uriașă de biografii ano
nime, de conștiințe care au pro
nunțat atunci un singur cuvînt ;
Unire !
Pe masa mea de lucru se află un
excepțional tezaur cu date inedite,
conținînd documente unice, foto
grafii, autobiografii, mărturisiri ale
delegaților oficiali la Marea Adu
nare de la Alba Iulia. Spre a fi
mai explicit, iată despre ce este
vorba : în august 1943, în tragi
cele împrejurări ale mutilării
României de către odiosul Dictat
de la Viena, Institutul de istorie
națională al Universității Daciei
Superioare, refugiat la Sibiu, ini
țiase întocmirea și publicarea unui
album cuprinzind pe toți delegații
oficiali, votanți ai Marii Uniri de
la 1 Decembrie 1918. Din însărci
narea lui loan Lupaș, directorul
institutului1. ponderea cea ina’f W-r
portantă in alcătuirea volumului
proiectat a,avut-o istoricul Ioadhim
Crăciun,
"
„el însuși, pe vremuri,
.
delegat la Alba Iulia. A avea la
îndemină mărturiile concrete, bio
grafice, relatări și însemnări per
sonale, ale țăranilor, muncitorilor,
intelectualilor români, aleși ai
neamului, e în sine un fapt de o
excepțională valoare. Din pricina
împrejurărilor potrivnice, albumul
n-a putut fi realizat în 1943. Pre
gătind acum pentru tipar cele pește
600 de schițe biografice, majori
tatea însoțite de fotografii, de scri
sori explicative, subliniem că ele
constituie implicit un material im
presionant, incomparabil de docu
mentare și inspirație, ilustrind
nuanțat portretul celui mai de
seamă personaj al romanului Uni
rii : Poporul.
Mărturiile, redactate tocmai tn
perioada cind nord-vestul terito-

riului românesc gemea sub teribila
teroare fascisto-horthystâ, dobindesc o dublă semnificație istorică.
Extragem doar citeva exemple din
multele posibile : o fotografie a
lui Alic loan al lui Nica, născut
în comuna Ghelar la 8 octombrie
1875, timplar, prezentat într-o fo
tografie de grup in costum națio
nal cu eșarfă tricoloră pe piept ;
loan Ardelean din comuna Arini,
născut la 17 august 1882, reprezen
tantul cercului Âita Mare, fotogra
fiat intr-o haină de șiac cu căma
șă albă ; asemănătoare e imaginea
lui Ion Cârpinișan, domiciliat in
comuna Gîrbova nr. 47, județul Si
biu, de profesiune agricultor, năs
cut la 24 februarie 1871 ; apoi Mi
hail Costea, născut la 29 iulie 1871
în Sohodol, județul Alba ; despre
Alexandru Cristea din comuna
C.ebza, județul Torontal, fotogra
fiat Intr-un cojoc artistic brodat,
se spune : „Născut în anul 1886
în comuna Cebza și decedat la 8
aprilie 1934. în anul 1918 a luat
parte la Sfatul național din comu
na Giulvăz, fiind ales delegat și
participînd la Adunarea Națională
de la Alba Iulia, votîhd pentru
Unire". „La cererea dumneavoas
tră — scrie Dănescu Moise lui Pe-

ÎNSEMNĂRI
tru din Sțreisingiorgiu, născut ta
am onoarea a vi
28 iulie 1888
trimite fotografiile și datele pen
tru albumul delegaților oficiali la
Adunarea de la Alba Iulia" ; Iaco’o
Flucus „de ani 60“ declară : „am
luat parte ca reprezentant al țără
nimii din cele zece comune brănene la Adunarea votării Unirii
Ardealului cu România", fotografia
înfățișindu-1 în cămașă albă si cojoc
negru ; Iosif Olariu — ^plugar,
născut în comuna Chișoda la 1883“;
Gheorghe Nistor, născut în Teliuc
Ia 22 martie 1884 ; Gheorghe Murărescu, născut la Nădlac, la 12 iunie
1878, decedat la 8 mai 1924, pro
prietar agricol ; Teodor Popovici
— „econom plugar" din Vîrciorog,
județul Bihor, născut la 15 ianua
rie 1868; — imagini impresionante
ale unor țărani-soldați, in unifor
primului război'
mele dintimpul
.....................................
mondial : Solomon Madoșa, născut
in 1879 la Giclița, județul Arad,
sau loan Petruc, agricultor din
Hațeg,
Clopotiva, circumscripția
..
...
născut la 21 mai 1884, Toader Tomoni din aceeași comună, născut
la 6 ianuarie 1882, ambii în unifor
me militare.
Nu o dată, într-adevăr impresio
nante sînt scrisorile acestor țărani
patrioți. „D-lor 1 Răspund la che
mare !", — își începe scrisoarea
Dimitrie Nica, delegatul plasei Ineu,
și continuă cu o sinceritate sim
plă, emoționantă : „în 1918 am în
ființat Garda Națională in comu
na Moroda, județul Arad. Eu am
condus-o pină au venit Garda Ro
șie înarmată pină în dinți, cu puști
mitraliere, noi aproape cu bita...
După Unirea "tfe la Alba Iulia am
__ Sfat
fost liles ca deputat ...
în .......
Marele
aI Ardealului... Astăzi sum om bîitrin, ln 17 mai 1M4 vol implini 78
de anj ^6 viață... Am terminat cu
munca cîmpului. Mai scriu cite un
articol la ziare, de al nostru plugăreșc și țărănesc". Mai jos adau
gă cunoscutele versuri : „Strigă
Bărnuț din Sibiu / Că Ardealul
nu-i pustiu / Nu te teme măi
Axente / Vine lancu de la munte /
Cu opt mii și nouă sute", com’pletate cu observația : „Aceste erau
horile noastre cînd eram tineri"
(27.XI.1943). Rezultă din rîndurile
scrise de acești țărani, mindri de
obirșia și îndeletnicirea lor, un
simț străvechi al conștiinței româ
nului înrădăcinat cu neclintire în
vatra strămoșească, exprimindu-se
cu o simplă și înnăscută demnitate
de făuritor de istorie, cu nimic
mai prejos de aceea a senatorilor
din anticul for al cetății eterne.

timPul executării unor lucrări de
îmbunătățiri funciare, in zona localității Chinteni din perimetrul municipiului Cluj-Napoca au fost
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0 O fermă care a străbătut se

Invățătorul Iosif Chișu din Cerneteaz, județul Torontal, de origi
ne bihorean, trimite un lung poem
,' 'I-Uscris la 1 Decembrie 194?
moașă zi de-ntii Decembnâ / Ce
minunat ai strălucit, / Cînd sfin
tele noastre ținuturi / Cu țiră
mamă s-au unit... Azi de durere
geme neamul / Prin lunci, prin
munți și prin păduri, / nerăbdători
așteaptă ceasul, / Sd pună mina
pe săcuri ! // 1 Decembrie azi cu
toții / Jurăm, că nu ne vom lăsa, /
Pin’nu-i vom scoate din trup icul /
Si rana t s-o vindeca !“.
Sînt documente care reconstituie
atit atmosfera fericitului eveni
ment din 1918, cit și suterința grea
prin care, în cei patru ani de re
striște de după 1940, a trecut po
porul român. E vorba de acel
neîntrerupt crez străvechi al ro
mânilor de pretutindeni, care atunci, Ia 1 Decembrie 1918, la
Alba Iulia, ridicase sufletul națiu
nii, al reprezentanților ei aleși pe
culmile cele mai inalte ale istoriei.
De la Alba Iulia, țăranii delegați
s-au întors la vetrele lor, tara a
uita însă acea zi unică, nemuritoa
re. E ceea ce învățătorul Iosif
Chișu surprindea cu exactitate în
sensibila sa epistolă : „Timpul de
atunci s-a scurs ca apa pe matca
ei la vale. Eu m-am retras în lu
mea mea modestă, de unde am
fost venit".
Documentele în discuție scot la
lumină prezența unor scriitori și
oameni de cultură (Iosif și Lionel
Blaga, Zaharia Bârsan, Anarei
Bârseanu, Dominic Stanca, luliu
Moldovan, Ion Clopoțel. Augustin
Bena, Al. Borza, Tioeriu Bremceanu), date inedite privind acțiunea
socialiștilor români — Tiron Al
bani, loan Flueraș, Iosif JUmanca.
Pagini pină acum necunoscute des
pre stegarul Ion Arion „ucis mișe
lește", despre diverși reprezentanți
la Alba Iulia, care au plătit cu viața
participarea la marele evențjnem.
suDliniază eroismul unei națiuni
intregi. intr-o scrisoare — datată
București, 28 septemorie 1943, fără
Îndoială incă suo impresia imeaiată
a crimelor horthyste antiromâaești
și antievreiești — Andrei Ludu,
lost delegat al ținutului Lăpușutui
și Chioarului, se referă la cumpli
tul măcel săvirșit de honvezii regi
mentului 39 din Debrețin, in îirgui-Lăpuș, la 5 decembrie 1918. El
consideră că „acest măcel în
grozitor a fost de proporții aproa
pe mai mari ca cele ale măcelului
similar din Beliș-Huedin", fiind de
părere că „ar trebui publicat în
treg Raportul oficial".
Avînd pe masă fișele biografice,
scrisorile și fotografiile acestor
așa-ziși oameni de rînd, reprezen
tanți autentici ai maselor populare,
ai poporului român, faptele și fi
zionomiile lor prind contur real,
cuvintele se încarcă de miez.
Congresul al IX-lea .al P.C.R.
ne-a redat propria istorie, deoare
ce, așa cum releva secretarul gene
ral al partidului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, un popor fără
istorie e asembhî’ ținui .topii care
nu-și cunoaște părinții. Scriitorul
este și el dator a da chip viu ma
rilor noștri părinți care au luptat
în răscoale și revoluții, care au în
tregit pămintul patriei, care la
1918 au săvirșit Unirea, urmașilor
lor — luptătorii antifasciști, revo
luționarii, comuniștii, al celor care
nu dus acest popor mai departe
spre ziua de azi, spre prezentul so
cialist al zilelor noastre.
Scriitorul contemporan, aplecat
asupra evenimentului de odinioară,
aude aidoma dialogul oamenilor
din acea zi de neuitat cînd s-a
rostit voința unui neam. îl zăresc
în acea mulțime pe Horea, țăranul
din Albac, ducind în spate roata
enormă a istoriei, multiplicat în
mii și mii de făpturi, de destine,
proclamind aspirația milenară a
unui popor, în numele înțelegerii
iptre oameni, al adevărului și drep
tății.

Secția de etnografie și artă
populară a Complexului mu
zeal din Brăila reunește un bo
gat fond - peste 1 700 - de
obiecte istorice tradiționale ale
casei
țărănești din
Cimpia
Dunării și Bărăgan, care, prin
specificul său, alcătuiește o
imagine sintetică a spiritualită
ții românești și continuității
neîntrerupte in spațiul de viață
și cultură al
vetrelor noastre
strămoșești.
Foto : E. Dichiseanu

Dan PLAEȘU
corespondentul

stadiu de dezvoltare economico-socială comparabil cu
cel al așezărilor contemporane din Munții Orăștiei.
Este vorba înainte de toate de un adevărat perimetru
de locuire urbană, identificat în zona orașului Piatra
Neamț, unde s-au descoperit puternicele așezări for
tificate de la Cozla, Bîtca Doamnei si Calu—Piatra
Șoimului, documentînd aici un important centru eco
nomic, politic si spiritual al lumii dacice. Cercetările
întreprinse la Poiana—Dulcești, Lutărie și Dărmănești
—Piatra Neamț, Văleni—Botești, Săbâoani. Izvoare—■
Dumbrava Roșie si Vlădioeni—Bîrgăoani au adus la
lumină mărturii de preț privind dacii liberi în seco
lele II—III e.n., punind în relief o mare concentrare
demografică in această zonă in vremea amintită. Cer
cetările au evidențiat, totodată, puternicele influente
exercitate de lumea romană asupra populației dacice
de aici, intensele legături pe care aceasta le-a întreți
nut cu Dacia romană ori cu provinciile romane suddunărene. Ilustrativ este in acest context faptul că pe
teritoriul județului Neamț s-au descoperit aproximativ
un sfert din numărul tezaurelor monetare de denari
imperiali romani de argint și marea majoritate a am
forelor cu inscripții din întreaga Moldovă. Prezența
populației autohtone, in secolul al IV-lea si apoi în
secolele următoare, este atestată de descoperirile de
la Izvoare—Dumbrava Roșie si Doina—Girov. respec
tiv de cele de la Mănoaia—Costișa. Davidenl. Bomiș,
Secuieni. Tîrpești. Izvoare—Bahna, Brășăuți. Poiana—
Dulcești si Văleni. In afara acestor rezultate. în ulti
mii ani s-au întreprins numeroase cercetări de supra
față, perieghetice ; in consecință au mai fost identi
ficate 57 de stațiuni arheologice din epoca bronzului.
21 din epoca fierului. 126 aparținind dacilor liberi și
40 datînd din secolele IV—X e.n. Ele reprezintă tot
atîtea puncte de plecare pentru viitoare cercetări,
pentru dobindirea unor noi date necesare mai bunel
cunoașteri și înțelegeri a trecutului.

colele.

UNIREA

scoase la iveală urmele unei construcții antice. Săpă
turile efectuate apoi de către un colectiv de cercetători
de la muzeul județean de istorie au precizat că este
vorba despre zidurile unei mari ferme romane, cu o
suprafață de circa 1.5 ha; ferma, alcătuită din mai mul
te clădiri cu destinații diferite (locuințe, magazii, de
pendințe etc.), se numără printre cele mai mari ferme
romane descoperite in tara noastră. în urma săpătu
rilor la una din clădiri care numără 9 încăperi, ne-a
spus muzeograful Dorin Alicu, șef de secție la
muzeu, a reieșit că aceasta a fost construită
pe o locuință dacică la începutul secolului II e.n.
Si a durat pînă la sfîrșitul perioadei romane ;
o parte a construcției a fost apoi reutilizată la sfîrși
tul secolului III și începutul secolului IV e.n. De ase
menea. din cercetările de pînă acum a reieșit că o
parte din zidăria exterioară a clădirii a fost folosită
din nou incepînd din secolul VI pină în secolul VIII,
cind apar și compartimente diferite de cele din epoca
romană. In incinta clădirii și in apropierea acesteia au
mai fost descoperite materiale ceramice, unelte Și
obiecte din sticlă datînd din secolele IX—XII. Noile
descoperiri arheologice aduc noi si importante date
privind continuitatea populației autohtone. Cercetările
continuă, aici urmind să se organizeze o tabără arheo
logică la care să participe. împreună cu cercetători de
la muzeu, studenti. elevi și alti tineri. (Marin Oprea).

0 Cuptoarele „metalurgilor” de
la Șima - PrahOVa. Cercetările arheo

logice din vara acestui an efectuate pe teritoriul comu
nei Șirna (județul Prahova) au adus noi și importante
mărturii ale prezenței populației autohtone în această
zonă geografică in perioada secolelor II—XI e.n. — ne
comunică arheologul Ștefan Olteanu. Este vorba de o
comunitate sătească ale cărei vestigii materiale desco
perite (locuințe, cuptoare de utilitate casnică si de
redus minereul de fier — numărul acestora din urmă
atingind. pină in prezent, cifra de 15 —. diferite
unelte agricole Si meșteșugărești etc.) demonstrează
din plin practicarea unor variate îndeletniciri — de la
cultura cerealelor la valorificarea unor bogății minie
re aflate in zonă si la diverse meșteșuguri — tot atî-

tea activități productive care atestă că populația care
le practica avea un caracter sedentar, statornic. Se re
marcă. totodată, descoperirea unor valori de cultură
materială specifice civilizației romane, precum brățări
cu capetele în formă de cap de șarpe, ceramică roma
nă provincială, alte obiecte de „import" din sudul
Dunării, datind din secolele III—V e.n„ realitate care
demonstrează persistenta raporturilor economice tra
diționale dintfe populația daco-romană de la nordul
Dunării si lumea romană de la sud de marele fluviu ;
prin toate acestea, cercetările de la Șirna documentea
ză continuitatea neîntreruptă a autohtonilor pe tot
parcursul epocii marilor migrații.

• O publicație puțin cunoscută
despre revoluția română de la
1848. într-o comunicare prezentată in cadrul La
boratorului de studii otomane al Facultății de
istorie-filozofie din București, studentul A. Goșu
(anul II) a stăruit asupra modului în care
a fost reflectată desfășurarea revoluției româ
ne de Ia 1848 în paginile unei publicații nevalorificate
încă suficient de către cercetarea de specialitate. Este
vorba despre ..Journal de Constantinople", semioficios care apărea în capitala otomană. Se pare că aces
tei publicații l-au furnizat informații despre eveni
mentele de la noi chiar patrioți români, precum Ion
Ghica și Mihail Kogălniceanu. căci din paginile publi
cației amintite — dincolo de fațada oficială destinată
cenzurii — răzbate cu putere dorința fierbinte de uni
tate si independentă a românilor. Interesul publicației,
din care o serie apreciabilă de numere din 1848—1849
se află sub formă de microfilme la Direcția Generală
a Arhivelor Statului, stă și în afirmarea ve
chilor tratate („capitulații") ale Țărilor Române cu
Poarta, ca acte garante ale continuității statale româ
nești. ne scrie dr. Mihai Maxim, vicepreședinte al
laboratorului, care subliniază si participarea crescindă
studenților istorici la viata științifică a facultății, la
cercetarea de specialitate.
b

Rubrică realizată de Silviu ACHIM

Comitetul național pentru apărarea păcii uin Republica So
cialista Romania organizează un
nou concurs pe baza ae buleti
ne „fondul păcii" — 1989
cu tema : „RUMANIA —
CEAUSESCU : un nou mod de
gmdire și de rezolvare a pro
blemelor dezarmării și păcii".
întrebările sînt inspirate din
inițiativele
și
contribuțiile
României socialiste, ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu privind
noul mod de gindire și de re
zolvare a problemelor majore
ale vieții internaționale. înce
tarea cursei înarmărilor si tre
cerea la măsuri reale de dezar
mare. transpunerea in viată a
idealurilor de pace, independență și progres ale fiecărui
popor.
Prin conținutul său. concursul
constituie o amplă acțiune de
educare politică și patriotică a
maselor populare din tara noas
tră.
Concursul, organizat in în
treaga tară prin comitetele ju
dețene. municipale și orășenești
pentru apărarea păcii, se va
desfășura in perioada noiem
brie 1988 — 31 mai 1989.
Buletinele de concurs se pot
procura prin comitetele jude
țene. municipale si orășenești
pentru apărarea păcii, prin în
treprinderi și instituții, coope
rative si așezăminte culturale
de la orașe și sate. în Capitală
pot fi procurate de la Comite
tul municipal București pentru
apărarea păcii, str. Biserica
Amzei nr. 29. și de la comite
tele pentru apărarea păcii ale
sectoarelor.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU

Secretar general ăl Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România,

comandant

suprem

KĂROLY GROSZ

al forțelor armate,

de participanții la plenara
al Armatei
Vineri a avut loc plenara Consi
liului Politic Superior al Armatei eu
activul, care, intr-o atmosferă insufletitoare. de puternică angajare pa
triotică. a adresat tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretar general

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Survolînd teritoriul. Republici^ Socialiste România. în drumul de înapoie
re din Republica 'Islamică Iran, vă rog să primiți salutul și cele mai bune
urări, pe care vi le adresez dumneavoastră personal, precum și poporului ro
mân prieten.

Secretar general
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar,
Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Ungare

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. comandant suprem al forțelor
armate, o telegramă in care se
spune :

Președintele Republicii Socialiste România
Pentru condoleanțele exprimate de dumneavoastră în legătură cu dece
sul prim-ministrului dr. Franz Josef Strauss, vă mulțumesc călduros în nu
mele meu și al familiei defunctului.
RICHARD VON WEIZSĂCKER

Președintele
Republicii Federale Germania

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Participanții la plenara Consiliului Politic Superior a) Armatei cu ac
tivul. care a dezbătut modul cum sint inlăptuite obiectivele Congresului al
XlII-lea si Conferinței Naționale ale partidului privind perfectionarea con
tinuă a învătămîntului de științe sociale, integrarea organică in conținutul
acestuia a Tezelor pentru viitoarea plenară a C.C. al P.C.R., in vederea for
mării de cadre militare cu o înaltă conștiință politică, patriotică-revolutionară. activitatea desfășurată pentru ridicarea calității pregătirii fizice
și sportului, vă exprimă, in numele comuniștilor, al întregului personal al
armatei, sentimentele de nețărmurită dragoste, aleasă stimă și înaltă consi
derație pentru geniala dumneavoastră gindire creatoare si titanica muncă
puse in slujba înfloririi multilaterale a patriei, asigurării capacității de apă
rare a României socialiste.
Ostașii tării își reafirmă și cu acest prilej acordul deplin cu magistralele
Teze adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. in ședința din
29 aprilie a.c„ prețuirea și recunoștința nemărginite fată de dumneavoastră,
marele Erou între eroii neamului, patriot înflăcărat, ilustru gînditor si om
politic, eminent strateg și conducător de partid și tară, a cărui strălucită
activitate revoluționară Se identifică de peste 55 de ani cu lupta partidului si
poporului nostru pentru libertate, dreptate socială și națională, pentru în
făptuirea nobilelor idealuri de independentă și progres, triumful socialis
mului și comunismului pe pămintul românesc, pentru destindere și pace in
lume.
Aducem, totodată, un călduros omagiu tovarășei academician doctor
Inginer Elena Ceaușescu. militant de frunte al partidului nostru, eminent
om politic și de stat, savant de largă recunoaștere internațională, care iși
dedică viața cu nețărmurit patriotism revoluționar și înaltă competență dez
voltării științei, invățămintului și culturii românești, înfloririi continue a
patriei noastre socialiste.
Plenara Consiliului Politic Superior a apreciat că. desfăsurindu-se pe
baza orientărilor și indicațiilor dumneavoastră de inestimabilă valoare teo
retică si practică. învățămintul de științe sociale din armată își aduce o im
portantă contribuție la călirea politico-ideologică si morală a cadrelor, la
dezvoltarea conștiinței lor revoluționare, patriotice, asigură însușirea con
cepției științifice despre natură și societate, le înnobilează personalitatea cu
alese trăsături profesionale, politico-morale si ostășești. Cunoștințele șocialpolitice, temeinic și creator asimilate, au devenit astfel fapte de conștiință
.și muncă deosebit de utile în organizarea și conducerea competentă a pre
gătirii de luptă și politice a trupelor.
In același timp, științele sociale au asigurat baza teoretică și metodolo
gică necesară abordării, investigării și interpretării corecte a proceselor si
fenomenelor politico-militare, aprofundării concepției partidului nostru pri
vind apărarea patriei de către întregul popor, a doctrinei militare naționale,
înțelegerii si valorificării acumulărilor științei și artei militare contem
porane.
In spiritul exigențelor formulate de dumneavoastră in cuvintarea rostită
cu prilejul deschiderii noului an de invățăniinl, in cadrul dezbaterilor s-a
relevat necesitatea de a se încorpora organic in structura și conținutul
cursurilor de științe sociale întreaga bogăție de idei, teze, concepte si orien
tări din documentele de partid, din impresionanta dumneavoastră operă
social-polilică. de a se asigura cunoașterea și înțelegerea temeinică de cftre
toți elevii, studenții și ofițerii-elevi a patrimoniului teoretic, politic si ideo
logic, a experienței originale a partidului nostru in construcția socialis
mului, a rolului acestuia de centru vital al întregii societăți.
In ceea ce privește pregătirea fizică, s-a apreciat că, aeționind potrivit
prevederilor Directivei privind pregătirea militară și politică a armatei,
comandanții, statele majore, organele, organizațiile de partid și ale U.T.C.
din comandamente si unități se preocupă pentru a asigura sporirea contri
buției acesteia la perfecționarea calităților și deprinderilor de luptători, la
formarea unor militari căliți, în măsură să îndeplinească in condițiile
eimpului de luptă modern toate misiunile încredințate. Totodată, a tost
subliniată necesitatea de a se acționa cu răspundere pentru perfecționarea
permanentă a organizării, conducerii si desfășurării pregătirii fizice si acti
vității sportive de masă, pentru asigurarea fortificării fizico-morale a
efectivelor.
Dind glas hotărîrii nestrămutate a comuniștilor, a tuturor celor ce servesc
patria sub drapel, vă asigurăm, mult iubite tovarășe secretar general, că
armata tării va intimpina plenara Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, marile evenimente politice din viața societății românești — a
70-a aniversare a făuririi statului național unitar român, împlinirea a 45 de
ani de la victoria revoluției din august 1944 și cel de-al XIV-lea Congres
al partidului nostru — cu rezultate deosebite in toate domeniile de activi
tate, fiind gata ca, împreună cu întregul popor, să apere cuceririle revolu
ționare. independenta, suveranitatea și_ integritatea teritorială ale scumpei
noastre patrii. Republica Socialistă România.

PARTICIPANT!! !.A PLENARA CONSILIULUI POLITIC
SUPERIOR AL ARMATEI CU ACTIVUL
Evenimentele de produc
ție de pe cele două șantie
re de construcții căi ferate
din județul Vilcea se deru
lează unul după altul, fie
care in parte șl toate lao
laltă confirmind hărnicia
și priceperea brigăzilor
care execută aceste impor
tante lucrări.
Un eveniment important
a avut loc zilele acestea pe
calea ferată Albeni—Seciuri—Alunii, linie care va
asigura preluarea operati
vă a cărbunelui extras din
această zonă și expedierea
lui către diferite termocențra’e. Este vorba desnre în
ceperea lansării grinzilor
peste bilele viaductului Cli
nic, lucrare de cutezanță
și complexitate tehnică, pe
care o are de realizat bri
gada a doua a Antreprizei
de căi ferate Sibiu.
— Prin soluțiile tehnice
ți de execuție adoptate —
ne spune inginerul Marian
Rada. șeful brigăzii —
acest obiectiv solicită din
partea colectivului nostru
mult mai multă camnetența
și măiestrie profesională
decit cele executate pină
acum. Cind spun acest lu
cru. am in vedere faptul
Că viaductul Cilnic va fi
realizat printr-o structură
mixtă, folosind atit tabliere metalice, cit și cuve de
beton. Constructorii de căi
ferate știu foarte bine că
nu-i deloc o treabă ușoară
să asamblezi tablierele
tronsonate si cuvele cu șu
ruburi dg înaltă rezistență,
Alegerea acestei soluții nu

s-a făcut deloc la intim-,
plare, numai de dragul
complicării lucrărilor. Proiectanțji au avut in vedere
realizarea unui obiectiv
care să răspundă unui tra
fic feroviar intens și in
condiții de deplină sigu
ranță. în .'’ce’ași timp, -a
optat pentru această solu
ție tocmai spre a grăbi
execuția șl terminarea via
ductului.

Vizita oficială a primului-ministru al Guvernului
Republicii Populare Mozambic, Mano da Craca Machungo
Primul-ministru al Guvernului Re
publicii Populare Mozambic, Mario
da Grața Machungo, Împreună cu
persoanele care 1) insoțesc, a vizitat,
vineri dimineața, Stațiunea experi
mentală agricolă Belciugatele, jude
țul Călărași.
Oaspeții au fost informați asupra
activității șl structurii organizatorice
a acestei unități agricole didactice,
în cadru] căreia studenții de la In-

stitutul agronomic „Nicolae Bălcescu“ din Capitală iși desfășoară ac
tivitatea practică, in procesul inte
grării invățămintului cu cercetarea
și producția. Au fost înfățișate, de
asemenea, rezultatele obținute în
realizarea de producții vegetale și
animaliere tot mai mări. în perfec
ționarea pregătirii profesionale a
viitorilor agronomi, zootehniști si
medici veterinari.
(Agerpres)

Adunări festive cu prilejul celei de-a 71-a aniversări
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
Cu prilejul aniversării a 71 de ani
de la victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, Ia Brașov și
Sfîntu Gheorghe au avut loc, vineri,
adunări festive la care au participat
reprezentanți ai organelor locale de
partid și de stat, ai organizațiilor de
masă și obștești, numeroși oameni
ai muncii.
Despre semnificația evenimentului
aniversat au vorbit : la întreprinde
rea de tricotaje din Brașov. Elena
Arghișan, directorul întreprinderii,
și V. V. Zamorov, consilier al Am
basadei U.R.S.S., la întreprinderea
textilă „Oltul" din Sfîntu Gheor
ghe. Szabo Irina, secretarul comite
tului de partid al unității, și V. G.

Pozdneakov, ministru consilier al
Ambasadei U.R.S.S. la București.
Vorbitorii au evocat însemnătatea
istorică a Marii Revoluții Socialiste
din Octombrie și au înfățișat reali
zările obținute de oamenii muncii
din România și Uniunea Sovietică
in construcția socialismului.
Ei au subliniat, totodată, bogatele
și îndelungatele relații de prietenie
și Colaborare dintre țările și po
poarele noastre, la a căror dezvol
tare, pe multiple planuri, o contri
buție deosebită o au înțelegerile sta
bilite cu prilejul întilnirilor și con
vorbirilor româno-sovietice la cel
mai inalt nivel.
(Agerpres)

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Repub’icii Turcia, ambasadorul acestei
țări la București, Suleyman Okyaț
Gunden, a oferit, vineri, o recepție.
Au participat Neculai Ibănescu, viceprim-ministru ai guvernului, re
prezentanți ai unor ministere, insti
tuții centrale, oameni de cultură și
artă, ziariști.
Aii. luat parte șefi de .misiuni di
plomatice ^creditați in țara noastră,
'alți membri ai corpului diplomatic.

Cu aceeași ocazie, a oferit o re
cepție consulul general al Turciei la
Constanța, Behiț Kișlnbay.
Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat,
conducători do instituții și întreprin
deri.
★
Delegația Comisiei pentru afaceri
externe a Camerei Comunelor a
oarlamentulul Marii Britanii, «re
întreprinde o' vizită in țara noastră,
a avut, vineri, întrevederi cu mem
bri ai conducerii Ministerului Fi
nanțelor, Asociației de Drept Inter
național si Relații Internationale,
precum și la Consiliul Central al

nic zeci și zeci de vagoane
încărcate cu lignit.
Din perimetrul carboni
fer. pornim in căutarea și
consemnarea altor eveni
mente. de astă dată oe
șantierul căii ferate Rimmeu Vilcea—Vileele. un alt
obiectiv la fel de impor
tant. Aici, lăudabilă este
întrecerea ce se desfă
șoară intre brigăzile ce
lor pațru antreprize cărora

Uniunii Generale a Sindicatelor din
România.
,
★
In perioada 24—29 octombrie a.c.,
o delegație a Comitetului Polonez al
Păcii, condusă de dr. Wojciech Musial, membru al prezidiului, a efec
tuat o vizită in (ara noastră, la in
vitația Comitetului Național pentru
Apărarea Păcii.
Delegația a avut convorbiri la Co
mitetul Național pentru Apărarea’
Păcii, la Academia de Studii Social-,
Politice de pe lingă C.C. al P.C.R.,
la Asociația de Drept Internațional
și Relații Internaționale, la redac
ția ziarului „România liberă", la li
ceul agroindustrial „Băneasa". la
Spitalul clinic municipal, la Consi
liul județean Prahova al F.D.U.S.
și a vizitat obiective socia'-culturale
din. Capitală și municipiul Ploiești.
în cadrul convorbirilor s-a făcut
un schimb de informații privind
preocupările celor două organizații,
modalitățile de dezvoltare a coope
rării dintre ele in lupta perrtrif pace,
dezarmare și colaborare internațio
nală.
(Agerpres)

toate operațiile la ultimele
două viaducte,
respectiv
cele de la Simnicel și Li
nia. Practic, la ora actuală
ceilalți constructori din ca
drul antreprizelor de profil
din Rimnlcu Vilcea, Brașov
Si Sibiu pot trece — și.
spre laudă lor. au și tre
cut — la montarea fișiilor
de trotuar și la pregătirea
tronsoanelor de cale ferată
peste viaducte. N-a fost.

PE MAGISTRALELE FEROVIARE DIN JUDEȚUL VÎLCEA

Constructorii de viaducte - la înălțime!
— Cind veți
termina
acest important obiectiv 7
— Totul se derulează pe
baza unor grafice de exe
cuție riguros stabilite; ur
mărite zilnic și chiar pe
ore. Pină la sfîrșitul aces
tui an, de exemplu, vom
finaliza zece din cele 14
deschideri, urmind ca in
primul semestru al anului
viitor întregul viaduct,
lung de aproape 500 metri,
să fie dat în exploatare,
între timp, împreună cu
celelalte forțe angajate pe
șantierul căii ferate din
vatra de cărbune Amanâdla—Tăriia, am reușit să
punem in funcțiune un
prim tronson feroviar intre
kilometrii 9,700—15,100, pi
nă la stația tehnică de la
Cilnic, de unde pleacă zil-

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 29 octombrie, ora 20 — t
noiembrie, ora 20. în țară : vremea
va fi schimbătoare, iar cerul variabil,
cu înnorări mai accentuate în prima
parte a intervalului, în regiunile din
jumătatea de nord a țării, apoi și în
celelalte zone. Vor cădea precipitații
sub formă de
ploaie, la început, în
cea mai mare parte a regiunilor nor
dice, de centru și estice, apoi cu ca
racter local în rest. In nordul și nordestul țării, precum și în subcarpați,
precipitațiile vor fi și sub formă de
lapoviță și ninsoare. La munte, va
ninge. Vîntul va prezenta intensificări

le revine sarcina de a rea
liza această magistrală fe
roviară. între ultimele rea
lizări se numără, de exem
plu. izbiinda constructorilor
uin cadrul brigăzii nr. ”2
— Lot Rimnicu Vilcea. a
Antreprizei de montaj Budești—Oltenița—Călărași.
— Formațiilor noastre de
lucru — ne spune maistrul
principal Teodor Ciucu —
le-a revenit sarcina de
a executa suprastructura
unor viaducte.
— De oe spuneți că „le-a
revenit", și nu „le revine" ?
— Pentru că montorii
noștri au încheiat tn aceste
zile lucrările încredințate.
Iar reușita noastră, a colec
tivului condus de inginerul
Sever Nemeș, un om cu
multă experiență. constă
in faptul că am terminat

în prima parte a Intervalului, în re
giunile estice, din sector nordic. Tem
peratura aerului va marca o scădere,
în a doua parte a intervalului. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 5 șl
plus 5 grade, mal
mici în ultimele
nopți în depresiuni, iar maximele in
tre 4 șl 12 grade, mai ridicate în pri
ma zi în sud. Se va produce brumă
cu caracter local, în jumătatea de nord
a tării, tn ultimele două nopți. Pe
alocuri, se va semnala ceață, mal ales
în zonele joase. In București : vre
mea va fi schimbătoare, iar cerul mal
mult senin, în prima zi ; va prezenta
apoi înnorări mai accentuate. Vor că
dea temporar precipitații sub formă
de ploaie, în a doua parte a interva
lului. Vîntul va sufla slab pînă la
moderat, cu intensificări de scurtă
durată, în ultimele două zile, cu 35—40
km pe oră. Temperaturile minime vor
fi cuprinse Intre minus 1 și piua 8
grade, iar cele maxime între 7 șl 0
grade, mai ridicate pînă la 13—14 gra

desigur, o treabă ușoară,
dar cind faci ceva cu pa
siune, poți învinge orice
greutăți. La viaductul Sim
nicel. de exemplu, am avut
de. realizat transportul, asamblarea și lansarea a II
grinzi peste tot atitea des
chideri. iar alte cinci
grinzi le-am așezat intr-un
timp record peste bilele
viaductului Linia.
Pentru cine n-a văzut o
astfel de grindă, lucrurile
ar părea simple, dacă nu
chiar nesemnificative. E de
ajuns să spunem că o ase
menea grindă, lungă de 30
metri, presupune montajul,
oap la cap, a nu mai puțin
de cinci „bolțuri". fiecare
avlnd o greutate între 20
și 27 tone. Or. ca să ridici
la cîțiva zeci de metri

înălțime un astfel de mas
todont montat la sol, să
așezi la capetele bilelor
grindă cu grindă la tole
ranțe deosebit de strinse
solicită nu numai forță, ci
și inteligență, experiență.
$i dacă este să vorbim
despre experiență. ■ apoi
trebuie să spunem că toți
nienij-ii
origazii
sint
autorii unor admirabile
fapte din bărbăteasca lor
participare la edificarea
unor obiective de mare an
vergură. Maistrul principal
Ciucu. însoțitorul nostru
pe acest șantier, s-a numă
rat printre membrii primu
lui eșalon de brigadieri de
la Salva-Vișeu. cu 40 de
ani in urmă. Semnătura lui
de constructor si a celor
lalți membri ai brigăzii,
intre care frații Ion și Ma
rin Bigiu, lăcătuși-montori,
șefii de echipă Gheorghe
Contras și Gheorghe Balab -n. si- > »us-•' și h Can 'Iul Dunăre—Marea Neagră,
cind i s-a Încredințat si
cinstea ,.de a sparge dopul"
Canalului la Cumpăna, la
tnălțarea laminorului de
tablă groasă de la Combi
natul siderurgic Galați, la
construcția podului oeste
Dunăre de la Cernavodă și
la cite alte ctitorii ale
acestui timp eroic.
încheind acum o lucra
re de proporții, construc
torii din această brigadă
se pregătesc să pornească
spre alte șantiere.

Ion STANC1U
corespondentul „Scinteii"

cinema

de în prima zî. Condiții de brumă în
prima dimineață.

tv
Telex
La sfirșit de săptămînă (color)
saptâmina politico
închiderea programului
Telejurnal
Teleenciclopedla (color)
Toamnă românească. Spectacol
literar-muzical (color)
20.45 Film
artistic
(color).
„Cazul
Mattel"
22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului
13.00
13.03
14.45
13,00
19,00
19.20
19,50

• Muzica e viața mea : SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13;
15; 17; 19, FAVORIT (45 31 70) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
• Primăvară
timpurie („Zilele fil
mului danez*) : STUDIO (59 53 15) —
10; 12; 14; 10; 18; 20
• în fiecare zi mi-e dor de tine :
BUZEȘTI (50 43 58) - 15: 17; 19
Păstrează-mă doar pentru tine ;
RUMUL SĂRII (3128 13)
—
15;
17: 19
• Novăceștil — 15, Acțiunea „Auto
buzul *
17;
19 :
FERENTARI
(80 49 85)
• Fiul stelelor: MELODIA (11 13 49)
- 9; 11; 13, FLAMURA (85 77 12) —
9: 11; 13
• Răzbunarea haiducilor: MELODIA
— 15; 17; 19, FLAMURA — 15; 17; 19
• NelU : FLOREASCA (33 29 71) — 9;
11,30; 14; 16,30; 19, ARTA (213186) —
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ȘEDINȚA COMITETULUI MINIȘTRILOR AFACERILOR EXTERNE
Al STATELOR PARTICIPANTE LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA
■

BUDAPESTA 28 (Agerpres). — La
Budapesta au început, vineri, lucră
rile ședinței Comitejului miniștrilor
afacerilor externe ai statelor t parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

Pe ordinea de zi se află probleme
vizind consolidarea păcii in Europa
și in întreaga lume, reducerea trupe
lor și armamentelor convenționale,
măsuri de încredere și securitate pe

1

continent. în cadrul ședinței, a fost
adoptată o declarație în legătură cu
măsurile de întărire a încrederii și
securității și de dezarmare in
Europa, document ce se dă publici
tății.

DECLARAȚIE
m legătură cu măsurile de întărire a încrederii
și securității și de dezarmare în Europa
Statele participante la Tratatul de
la Varșovia consideră că măsurile
de întărire a încrederii și securității
constituie un mijloc important și un
factor stimulator pentru soluționarea
problemelor legate de diminuarea
pericolului militar și realizarea unei
dezarmări reale, de întărirea păcii și
stabilității in raporturile dintre
state.
însemnătatea acestor măsuri pen
tru îmbunătățirea climatului politic
devine tot mai evidentă pe măsura
realizării înțelegerilor consemnate in
documentul Conferinței, de la Stock
holm pentru măsuri de întărire a în
crederii si securității și de dezar
mare in Europa, adoptat în septem
brie 1986. Adoptarea înțelegerilor de
la Stockholm a demonstrat că, atunci
cind există voință politică și cînd se
denun eforturi de către țoate statele
interesate, în spiritul unei noi abor
dări. .se pot soluționa, probleme imnortante care privesc securitatea lor.
Reluarea Conferinței pentru măsuri
de întărire a încrederii si securității
Si de dezarmare in Europa și tradu
cerea consecventă in viață a preve
derilor documentului de la Stock
holm oferă largi perspective nego
cierilor .pentru adoptarea unor mă
suri mai substanțiale de întărire a
încrederii și securității, precum. și de
reducere a efectivelor militare și ar
mamentelor convenționale in Su
rora.
Adoptarea unor noi măsuri de în
tărire a încrederii și securității pe
continentul european dobindește o
deosebită importanță in prezent, cind
23 de state participante la Tratatul
de la Varșovia și membre ale
N.A.T.O. se pregătesc să treacă la
negocieri unice ca amploare și im
portanță. asupra forțelor armate și
armamentele- convenționale in Eu
ropa, de la Atlantic la Urali.
Statele socialiste aliate consideră că
între măsurile de întărire a încre
derii și. securității în domeniul mili
tar și eforturile vizind reducerea
trupelor și armamentelor există o
legătură organică. Progresele înre
gistrate în domeniul măsurilor de
întărire a încrederii și securității
vor facilita obținerea de rezultate în
domeniu! reducerii forțelor armate
si armamentelor convenționale in
Europa, soluționarea altor probleme
d« dezarmare, care, la rindul lor ar
crea premise favorabile pentru în
tărirea in continuare a încrederii. '
Miniștrii afacerilor externe ai statcior.-Q.artjrimmiie-la Tratatul -de la
Varșovia se pronunță In favoarea
reluării negocierilor cu privire la
măsuri’e de întărire a încrederii și
semritătii în Eurooa încă în anul
1988. Acestea trebuie să contribuie,
în final, la cuprinderea. în cadrul
măsurilor care se vor elabora, a ac
tivității tuturor categoriilor de forțe
armate (trupe de uscat, forte mili
tare aeriene si forte militate mari
time) ale statelO” oarticioante la
C.S.C.E.. în scopul diminuării perico'ului declanșării unui conflict ar
mat in Eurooa. reducerii si elimi
nării nericolu’n.i unui atac nrin sur
prindere, întăririi securității re
ciproce. conferirii unui caracter
strict defensiv activităților militare,
snoririi caracterului deschis și pre
vizibil al acestora, facilitării înfăp
tuirii eradice a măsurilor de dezar
mare. Acelorași scopuri le-ar servi
crearea unor mecanisme si proce
duri pentru contacte și consultări pe
bază de egalitate.
Măsurile de intărire a încrederii
și securității vor trebui să se aplice
la toate activitățile militare ale sta
telor participante, in cazul in care
acestea privesc securitatea in Europa
sau constituie o carte componentă a
unei asemenea activități ce se, des

fășoară in limitele întregii Europe.
Ele trebuie să fie substanțiale din
punct de vedere al conținutului, efi
ciente din punct de vedere militar
Si obligatorii din punct de vedere
politic.
Măsurile de întărire a încrederii
si securității în domeniul militar
trebuie să fie elaborate si aplicate
succesiv, avindu-se in vedere reali
tățile militare și geografice din Eu
ropa, nivelul de înțelegere reciprocă
dintre state.
Ca parte componentă a procesului
general-euronean. negocierile trebuie
să se desfășoare ne baza prevederi
lor mandatului de la Madrid, inclu
siv în ce privește scocurile, princi
piile. obiectul negocierilor, zona de
aplicare a măsurilor de încredere si
securitate, regulile de procedură pre
văzute prin acest mandat, precum si
in conformitate cu documentul final
al reuniunii de la Viena.
Ar fi oportun ca în cadrul acestora
să fie continuate eforturile in direc
ția dezvoltării si extinderii măsuri
lor de întărire a încrederii’ si secu
rității. adoptate anterior, si să se
elaboreze un ansamblu de noi mă
suri be baza propunerilor statelor
participante.
înțelegerile, realizate între cele 23
și. respectiv. 35 de state, trebuie să
se îmbine in mod armonios, să se
completeze si să se impulsioneze
reciproc.
Statele participante la Tratatul de
la Varșovia consideră că elaborarea,
in cadrul conferinței, a unei noi
generații de măsuri de întărire a
încrederii si securității ar putea să
vizeze următoarele direcții prin
cipale :

1. Măsuri de limitare
Aceste măsuri s-ar referi la am
ploarea. numărul de manevre con
comitente. durata sl periodicitatea
manevrelor, ca si la interzicerea ma
rilor manevre, limitarea transferării
de trupe si tehnică. Concomitent cu
aceasta, s-ar prevedea limitarea nu
mărului de exerciții de alarmă si
a efectivului de trupe participante
la acestea : nerealizarea unor serii
de mari manevre, care, prin obiec
tivul general urmărit, ar echivala
'cu o activitate • unică : restrîngerea
activităților militare în apropierea
frontierelor dintre statele partici
pante.

2. Noi măsuri privind întărirea
încrederii și securității
Aceste măsuri ar cuprinde noti
ficări cu privire la activități mili
tare independente ale forțelor mili
tare aeriene și ale forțelor militare
maritime și invitarea de observa
tori, potrivit unor «numiți parame
tri ; convenirea măsurilor de control
și de limitare a unor asemenea acti
vități, precum și schimbul de pla
nuri ale acestor activități ; extinde
rea măsurilor de intărire a încrederii
și securității asupra teritoriului tu
turor țărilor participante la C.S.C.E.;
crearea de zone de încredere și secu
ritate în Europa și in zonele mariti
me adiacente ; adoptarea unor mă
suri de încredere și 'securitate care
să prevadă un regim mai strict, pe
măsura apropierii de linia de con
tact între cele două alianțe politicomilitare, ca și între celelalte state.
De asemenea, ar urma să fie con
venite măsuri pentru prevenirea in
cidentelor în zonele maritime adia
cente Europei, precum și in spațiul
aerian de deasupra acestora.
La negocieri sau legat de acestea
ar putea să se examineze și să se

compare diferitele aspecte ale doc
trinelor militare. De asemenea, in
tr-un astfel de cadru ar Dutea fi
examinată și problema înghețării și
reducerii cheltuielilor militare.
Statele participante la Tratatul de
la Varșovia consideră că un pas ca
litativ nou în direcția întăririi în
crederii reciproce pe continent l-ar
constitui crearea în Europa a cen
trului privind diminuarea pericolu
lui militar și prevenirea unui atac
pyin surprindere, căruia i s-ar pu
tea atribui competente in domeniul
schimbului de informații, contacte
lor. efectuării de consultări vizind,
în primul rind. elucidarea operati
vă a* situațiilor care suscită temeri
Si suspiciuni.

3. Măsuri privind extinderea
transparenței
și a previzibilității
în domeniul activităflor
militare : verificare, control,
schimb de informații
și consultări
Astfel de măsuri ar include schim
bul periodic de date cu privire la
forțele armate și la activitatea aces
tora. inclusiv forțele amplasate in
bâzele din jurul Europei, precum și
schimbul de informații referitor la
structura și conținutul bugetelor mi
litare ; înghețarea forțelor armate și
renunțarea la crearea de noi baze
militare pe teritorii străine : crearea
de posturi de observație în zona
aplicării măsurilor de încredere și
securitate in locuri (puncte) care vor
fi convenite ; stabilirea intre țările
interesate a unui canal special de co
municare operativă ; perfecționarea
condițiilor de desfășurare a inspec
țiilor si a activității observatorilor ;
folosirea celor mai noi mijloace teh
nice de control, cum ar fi senzorii și
emițătorii automați ; extinderea con
tactelor între reprezentanți ai țărilor
participante pe linie politică si mili
tară ; lărgirea practicii schimburilor
de reprezentanți noljtico-militari si
a vizitelor de delegații militare.
Ar putea fi adoptate și alte măsuri
Îndreptate spre realizarea unei mai
bune înțelegeri reciproce. întărirea
încrederii și securității.
Ideile și propunerile statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia cu
privire 1« mă știrile de ’creștere a în
crederii și securității au la bază ca
racterul defensiv al doctrinei lor mi
litare. înfăptuirea lor ar fi de natu
ră să contribuie la conferirea unei
orientări strict defensive potențiale
lor militare ale statelor participante
la negocieri.
în acest context, statele reprezen
tate la ședință s-au pronunțat pentru
desființarea bazelor militare de de
teritorii străine și au reafirmat po
ziția lor consecventă în favoarea li
chidării concomitente a alianțelor po
litico-militare.
Statele participante la Tratatul de
la Varșovia consideră că la elabora
rea si transpunerea în practică a unui
nou ansamblu db măsuri de intărire
a încrederii si securității ar contri
bui și organizarea unei conferin
țe general-europene. ia nivel înalt, cu
participarea S.U.A. și a Canadei, pe
tema examinării reducerii forțelor
armate și armamentelor convențio
nale în Europa.
Statele participante la Tratatul de
la Varșovia sint gata să examineze
și alte propuneri, de natură să con
ducă la întărirea Încrederii reciproce
și a securității, la accelerarea proce
sului dezarmării în Europa.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ACTUÂLITÂTEÂ sportivă
HANDBAL. Vineri, la Ankara,
In meci contind pentru primul tur
al „Cupei campionilor europeni" la
handbal masculin, echipa Steaua
București a întrecut cu scorul de
28—23 (16—9) formația Halk Bankasi
A. S. Ankara. Partida retur va avea
loc săntămîna viitoare la București.-

HOCHEI. Aseară, la patinoarul
„23 August" din Capitală, in meci
pentru campionatul republican de
hochei pe gheață, echipele Steaua
București și S. C. Miercurea-Ciuc au
terminat Ia egalitate 1—1 (0—0, 1—0,
0—1). Astăzi, de la ora 17, are loc
partida revanșă.
ȘAH. Turneul internațional femi
nin de șah de la Sofia a fost cîștigat d.e maestra româncă Gabriela
Stanciu, care a totalizat 8.5 puncte
din 11 posibile. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Cristina Bădulescu
(România), Vesnina Șikova
(Bulgaria) — 8,5 puncte, Elisabeta
Polihroniade (România), Vera Peiceva (Bulgaria) și Elena Tltoțva
(U.R.S.S.) — 7,5 puncte.
9; 11,30; 14: 16,30; 19, LIRA (317171)
— 9: 11,30; 14: 16,30; 19
• Hanul dintre dealuri :
GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13;
15: 17; 19,
VICTORIA. (16 28 79) —
8,45: 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Transport
secret : ' BUCUREȘTI
(15 61 54) — 8,45; 11: 13,15; 15,30; 17,45;
20, FEROVIAR (50 51 40) - 9; 11; 13;
15: 17; 19
• Sclava iubirii : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17; 19
• Singuraticul ghinionist: VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Misiune specială :
AURORA
(33 04 66) - 9; 11,30; 14; 16,30; J9
0’ Intercepția : MUNCA (21 50 97) —
15: 17; 19
• Dragonul alb : COSMOS (27 54 95)
— 9; 11.30; 14; 16,30; 19
• Miss Iugoslavia; PACEA (71 30 85)
— 11; 13; 15; 17; 19
0 Locuri
In
inimă ;
GTULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Agentul straniu i TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9 ; 11,30; 14; 16,30; 19
• Program special pentru copil fi

FOTBAL. • Meciul pentru „Cupa
Intercontinentală" la fotbal, dintre echipa olandeză P.S.V. Eindhoven, de
ținătoarea „Cupei campionilor euro
peni", și Nacional Montevideo, cam
pioana Americil de Sud. ciștlgătoare a „Cupei Libertadores". se va
disputa la 11 decembrie Ja Tokio.
• Localitatea suedeză Boraas a găz
duit meciul retur dintre echipele
Suediei și Danemarcei, contind pen
tru sferturile de finală ale campio
natului european feminin de fotbal.
Partida s-a încheiat la egalitate :
I—t (1—1). învingătoare în primul
joc cu scorul de 5—1, selecționata
Suediei s-a calificat pentru semifi
nalele competiției.
HANDBAL. • In ziua n doua a
campionatelor mondiale feminine de
handbal (grupa C), ce se desfășoa
ră in diferite orașe din Franța, s-au
înregistrat următoarele rezultate :
Spania — Portugalia 17—10 (9—4) ;
Franța — Grecia 29—8 (13—6) ; Sue
dia — Elveția 16—12 (8—5) ; Olan
da — Belgia 15—8 (4—3). • La Dus-,
seldorf. în meci pentru primul tur
al ..Cupei federației internaționale"
la handbal masculin, echipa locală.
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11;
13; 15: 17: 19
• Jandarmul
și
jandarmerițele :
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11; 13; 15;
17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala
mare) : Bădăranii — 14; Nu se știe
niciodată — 19; (sala Amfiteatru) :
Drumul singurătății —- 18; (sala Ate
lier) : Pe Ia ceasul cinci spre seară
— 10
• Filarmonica
..George
Enescu
(15 68 75, sala
Studio) :
„Treptele
afirmării artistice*. Bogdan Vodă —
pian. Alexandru, Ganea — vioară. La
pian AJma Peter-Apostoleanu — 17;
(Ateneul Român) : Concert simfonic.
Dirijor : Yves Prin (Franța). Solist :
Ștefan Ruha — 18
• Opera Română (13 18 57) : Lucia d|
Lammerrnoor — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Pa
ganini — 17,30

Turu a invins cu scorul de 25—17
(10—8) formația Hapoel Ramatgan
(Israel).

TENIS. • tn optimile de finală
ate Turneului internațional feminin
de tenis de la Indianapolis, jucătoarea bulgară Katerina Maleeva a
invins-o cu 7—6. 4—6. 7—6 pe americana Ann Grossman. iar Amy
Frazier (S.U.A.) a dispus cu 6—1, 6—2
de coechipiera sa Marianne Werdel.
• In turul II al Turneului interna
țional de tenis de la Paris, contind
pentru „Manele Premiu", americanul
Brad Gilbert l-a întrecut cu 6—2,
6—3 pe Andres Gomez (Ecuador),
iar francezul Guy Forget l-a elimi
nat cu 6—3, 6—3 pe austriacul Tho
mas Muster.
RUGBI. în continuarea turneului
pe care îl întreprinde in Anglia,
echipa de rugbi a Australiei a evoluat la Bristol in compania unei
selecționate jocale. Rugbiștii englezi
au obținut victoria cu scorul de
26—10 (13—6), avindu-1 ca principal
realizator pe Barties, autorul a 18
puncte (un eseu, o transformare și
4 lovituri de pedeapsă).
• Teatrul Lucia Sturdza Bulandra*
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : A
treia țeapă — 18
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona,
principesa Burgundiel — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Bătrina și hoțul — 19
0 Teatrul „Nottara* (59 31 03, sala
Magheru) : Floarea de cactus — 18;
(sala Studio) : Iva-Diva — 18,30
• Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic.) : Regele Lear — 18; (sala Giulești) ;
Visul unei nopți de iarnă
— 18
0 Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase* (15 56 78, sala Savoy) ; Varietăți
pe portativ — 18
0 Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română* (13 13 00) : Cintă, ciocirlie !
— 18
0 Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) :
Turandot — 9
0 Teatrul „Țăndărică* (11 12 04, sala
Cosmonauților) :
Tigrișorul Petre
— 15
0 Circul București (10 41 95) : Mara
tonul circului — 15,30; 19

• Pentru intensificarea eforturilor în scopul obținerii indepen
denței Namibiei • Contribuția majoră a forțelor Națiunilor Unite
la promovarea unei reglementări juste și pașnice a disputelor
internaționale • Marcarea a 40 de ani de la crearea Organizației
Mondiale a Sănătății
NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres).
— Luind cuvîntul in cadrul ședinței
speciale a Consiliului O.N.U. pen
tru Namibia, organizată cu prilejul
începerii „Săptăminii de solidaritate
cu poporul Namibiei și cu mișcarea
sa de eliberare — S.W.A.P.O.", se
cretarul general . al O.N.U., Javier
Perez de Cuellar, a declarat că ter
menul obținerii independenței de că
tre teritoriul sud-vest-african a fost
demult depășit și trebuie întreprinse
orice măsuri pentru accelerarea so
luționării acestei probleme. „De prea
mult timp așteaptă poporul namibian pentru a se bucura de drep
turile sale“ — a subliniat vorbito
rul, atrăgind atenția că trebuie in
tensificate eforturile pe plan inter
național pentru proclamarea unei
Namibii libere și independente, care
să se bucure de toate atributele
suveranității sale naționale.

NAȚIUNILE UNITE 28 (Ager
pres). — In Comitetul politic special
al Adunării Generale s-au încheiât
dezbaterile asupra situației și rolu
lui forțelor O.N.U. de menținere a
păcii. Cei peste 40 de delegați care
au rostit discursuri au evidențiat
contribuția majoră a acestor forțe

ale O.N.U. în ultimii 40 de ani la
promovarea unei reglementări juste
și pașnice a disputelor internaționa
le. Ele s-au dovedit un instrument
valoros al Națiunilor Unite, in pri
mul rind al Consiliului de Securita
te. în eforturile organizației de a
preveni escaladarea conflictelor lo
cale.

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres).
— Adunarea Generală a O.N.U. a
consacrat o ședință specială marcă
rii împlinirii a 40 de ani de la crea
rea Organizației Mondiale a Sănă
tății (O.M.S.). Luind cuVintul cu
acest prilej, secretarul general al
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a
subliniat necesitatea ca toate sta
tele lumii să acționeze cu hotărire
pentru eliminarea diferitelor ame
nințări la adresa sănătății umane,
menționind intre acestea Sindromul
imunodeficienței dobindite (S.I.D.A.).
Directorul general al O.M.S., Hi
roshi Nakajima, a informat că pină
la 1 octombrie 1988 in întreaga lume
au fost semnalate 120 000 de îmbol
năviri de S.I.D.A.. dar se apreciază
că, din anii ’70 și pină in prezent,
in lume s-au înregistrat peste 300 000
de cazuri.

• Demersuri în vederea convocării unei conferințe interna
ționale pentru pace în regiune ® O declarație a regelui
Hussein al Iordaniei

BAGDAD 28 (Agerpres). — Intr-o
declarație făcută agenției I.N.A.,
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru
Eliberarea Palestinei, a declarat că
sesiunea extraordinară a Consiliului
Național Palestinian, care urmează
să aibă loc la Alger, își va concen
tra atenția, asupra posibilității con
vocării unei conferințe internațio
nale consacrate păcii in Orientul
Mijlociu. El a spus că organizarea
unei conferințe internaționale repre
zintă una din opțiunile palestiniene
pentru ajungerea la o reglementare
dreaptă și permanentă a conflictului
din regiune. Yasser Arafat a spus că
participanții la sesiune vor discuta
opțiunile palestiniene în contextul
revoltei din teritoriile ocupate si
al deciziei. Iordaniei de a înceta le
găturile juridice și administrative cu
Cisiordania.
Yasser Arafat a menționat că re
volta populației .palestiniene din
Cisiordania și Gaza a dat o lovitură
regimului de ocupație și a dus la în
tărirea sprijinitorilor păcii în rîndul
poporului israelian, relatează agen
țiile MENA și China Nouă.

Evoluția economiei

cehoslovace în trei trimestre

„Este necesară retragerea grabnică a forțelor

militare ale

Iranului și Irakului in

internaționale

granițele

recunoscute"

— relevă un raport al secretarului general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres).
— Se poate constata cu satisfacție
că, in ansamblu, acordul de încetare
a focului in conflictul din Golf a fost
respectat și că de mai bine de două
luni nu s-au înregistrat operațiuni
militare — se arată intr-un raport
înaintat Consiliului de Securitate de
către secretarul general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar. Un mare
merit in această evoluție — aprecia
ză secretarul general al O.N.U. — re
vine celor două părți, iraniană și
irakiană, care au dat asigurări că
vor respecta acordul de încetare a
focultii, au creat Grupului de obser
vatori militari ai Națiunilor Unite
pentru Iran și Irak (U.N.I.I.M.O.G.)
condiții de a-și îndeplini misiunea
încredințată și au dat dovadă de re
ținere pentru a nu permite ca inci
dentele locale ce au avut loc să se

transforme în acțiuni militare active.
In raportul său, secretarul general
al O.N.U. a exprimat totuși îngrijo
rarea in legătură cu faptul că ac
tuala situație este, în esență, instabi
lă. Pe linia de încetare a focului —
arată documentul — există porțiuni
unde părțile continuă să se afle foar
te aproape una' de alta, relevindu-se,
totodată, că atît timp cit se va men
ține o asemenea situație va exista
și pericolul reluării acțiunilor mili
tare.
Din aceste rațiuni — subliniază
Javier Perez de Cuellar — este im
perios necesară retragerea grabni
că a forțelor militare ale celor două
părți in granițele internaționale re
cunoscute. ceea ce ar deschide calea
in direcția înfăptuirii celorlalte pre
vederi ale Rezoluției 598 a Consiliu
lui de Securitate.

Medici americani cer examinarea raportului dintre
producția de arme nucleare și sănătatea
publică in’?• OS.U.A.
<>r'.
.,
’»
WASHINGTON 28 (Agerpres). —
Un grup de medici americani a ce
rut guvernului Statelor Unite să dis
pună organizarea unei anchete inde
pendente asupra fabricilor de arme
nucleare din S.U.A. Intr-o scrisoare
adresată președintelui Ronald Rea
gan si ministrului energiei. John
Herrington, Christine Cassel, pre
ședinte al grupului denumit „Medi
cii pentru responsabilitate socială", a
cerut crearea imediată a unei comi
sii naționale de anchetă care să exa-

ÎNCHEIEREA sesiunii
SOVIETULUI SUPREM
•
AL U.R.S.S.

ORIENTUL MIJLOCIU

Dezbaterile din Adunarea Generală a O.N.U.

mineze raportul dintre producția de
arme nucleare și sănătatea publică.
Grupul ariată că este alarmat de
pericolul pe care-1 reprezintă pentru
sănătatea și securitatea publică pro
ducția de arme nucleare, așa cum
au dovedit-o recenta închidere a
unui reactor pentru producția de
tritium la uzina Ministerului ameri
can al Energiei, de la Savannah Ri
ver, din Carolina de Sud. și practi
cile discutabile de la alte instalații
din acest domeniu.

PRAGA 28 (Agerpres). — In pri
mele trei trimestre ale anului în
curs prevederile planului la produc
ția industrială și in construcții în
R. S. Cehoslovacă au fost depășite,
informează un comunicat al Direc
ției federale de statistică citat de agenția C.T.K. Față de perioada co
respunzătoare a anului trecut, pro
ducția industrială a marcat o creș
tere de 5,9 la sută. Productivitatea
muncii în industrie a crescut, de
asemenea, cu 5,9 procente. Pe an
samblu, volumul comerțului exterior
a înregistrat o creștere de 2,3 la
sută.
în prezent, populația R. S. Ceho
slovace numără 15 620 000 locuitori,
menționează comunicatul transmis
de C.T.K.

Reuniunea Grupului
de planificare nucleară
al N.A.T.O.
HAGA 28 (Agerpres). — La Scheveningen (Olanda) s-au încheiat lu
crările sesiunii Grupului de planifi
care nucleară al N.A.T.O. După
dezbateri controversate, miniștrii apărării. au convenit, in cele din urmă,
asupra modernizării arsenalului nu
clear al Alianței atlantice.
Agențiile internaționale de presă
subliniază că, in timp ce se desfă
șura reuniunea Grupului de plani
ficare nucleară al N.A.T.O., in zona
clădirii a fost organizată, de către
Mișcarea pentru pace din Olanda,
o manifestație împotriva reinarmării
Alianței Nord-Atlantice.
într-o declarație făcută la Bonn,
purtătorul de cuvint in problemele
politicii de securitate al Partidului
Social-Democrat din R.F.G., Her
mann Scheer, a apreciat că hotă
rirea de modernizare a armamentu
lui nuclear constituie „semnale gre
șite", care ar putea influența ne
gativ eforturile de dezarmare pe
plan internațional. El a chemat gu
vernul vest-german să adopte o ati
tudine rezervată fată de proiectele
de reinarmare ale N.A.T.O.

Președintele Republicii Turcia
ANKARA

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Turcia, îmi este deosebit de
plăcut să vă adresez, in numele poporului român și al meu personal, cele
mai calde felicitări, împreună cu sincere urări de fericire personală, de
progres și prosperitate pentru poporul turc prieten.
îmi exprim convingerea că. în spiritul înțelegerilor convenite cu ocazia
întîlniri'lor noastre, relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Tur
cia vor cunoaște o dezvoltare tot mai rodnică in viitor, în interesul popoare
lor român și turc, al cauzei păcii și cooperării în Balcani, în Europa și în
întreaga lume.

CONVORBIRI
SOVIETO—AN
GOLEZE. La Moscova a avut loc,
I vineri, o întîlnire între Mihail
Gorbaciov. secretar general al C.C.
al P.C.U.S., președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S.,
I și Jose Eduardo dos Santos, pre| ședințele M.P.L.A. — Partidul
Munci-i. președintele R.P. Angola.
I aflat într-o vizită de lucru în
Uniunea Sovietică. Au fost discutate aspecte ale relațiilor dintre
Icele două țări, precum si probleme
legate de situația din sudul Africii.
ÎNTÎLNIRE FRANCO-ITALIAiNA. în localitatea Arles s-a des
fășurat cea de-a noua întîlnire
anuală franco-italiană la nivel
I înalt, Președintele Francois Mitter
rand și președintele Consiliului de
Miniștri al Italiei, Ciriaco de Mita,
au discutat proiecte de cooperare
I bilaterală în domeniul economic, al
cercetării științifice și tehnologice,
precum și în domeniul militar. Ei
Iau analizat, de asemenea, aspecte
ale activității celor două țări în ca
drul Pieței Comune, ca și alte pro
bleme internaționale, printre care
situația din Orientul Mijlociu.

CEAUȘESCU

NICOLAE

Președintele
Republicii Socialiste România

Hotărire a guvernului sovietic
in legătură cu stația de
radiolocație de la Krasnoyarsk

AMMAN 28 (Agerpres). — Regele
Hussein al Iordaniei a apreciat. In
tr-un interviu, că situația din Liban
a atins o fază critică si a evidențiat
necesitatea consultărilor la nivel
arab pentru a se evita prăbușirea
și divizarea Libanului,
Pe de altă parte, suveranul iorda
nian a spus că Organizația pentru
Eliberarea Palestinei se află intr-un
proces de cristalizare a pozițiilor
sale si de lansare a unui efort po
litic bazat pe responsabilitățile asumate. Regele Hussein a exprimat
dorința de a continua consultările
cu O.E.P., Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al O.E.P.,
urmînd a vizita Iordania după sesiu
nea Consiliului Național Palestinian,
prevăzută pentru luna viitoare —
transmite agenția Petra.

TURCIA

REPUBLICII

NAȚIONALĂ A

Domnului KENAN EVREN

MOSCOVA 28 (Agerpres). — La
Moscova s-au încheiat lucrările se
siunii Sovietului Suprem al U.R.S.S.
A fost adoptat planul de stat de
dezvoltare economică și socială a
U.R.S.S. pe anul 1989. Documentul
— relatează agenția T.A.S.S. — pre
vede o creștere a venitului național
în anul viitor cu 3,8 la sută. Volu
mul producției industriale va mar
ca un spor de 4 procente, iar pro
ducția agricolă se preconizează să
crească cu 2 la sută.
A fost adoptat, de asemenea, bu
getul de stat al U.R.S.S. pe anul
1989, precizează agenția T.A.S.S.

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres).
— Comitetul O.N.U. pentru exercita
rea drepturilor inalienabile ale po
porului palestinian a cerut Consi
liului de Securitate să acționeze neîntîrziat pentru convocarea unei con
ferințe internaționale de pace in
Orientul Mijlociu — relatează agen
ția K.U.N.A.

VIENA 28 (Agerpres). — Austria
sprijină ideea convocării unei confe
rințe internaționale de pace în vede
rea reglementării situației din Orien
tul Mijlociu, a subliniat președinte
le Austriei, Kurt Waldheim, intr-o
declarație apărută în ziarul „Wiener
Zeitung”. După părefea președinte
lui austriac, obiectivul acestei con
ferințe îl constituie asigurarea păcii
și liniștii in regiune. El a adăugat
că la această conferință trebuie să
ia parte, in calitate de partener egal
în drepturi, Organizația pentru Eli
berarea Palestinei. De asemenea, a
spus el, sînt necesare măsuri și so
luții in vederea asigurării dreptului
poporului palestinian la un stat pro
priu, suveran.

ZIUA

TELEGRAMĂ

MOSCOVA 28 (Agerpres). — In
urma unei hotărîri a guvernului so
vietic stația1 de radiolocație de la
Krasnoiarsk va fi predată Acade
miei de științe a U.R.S.S., iar guver
nul sovietic este gata să examineze
cu Statele Unite ale Americii și cu
alte state interesate măsurile con
crete care ar permite transformarea
acesteia într-un centru internațional
destinat folosirii spațiului cosmic in
scopuri pașnice.. Declarația sovieti
că — transmisă de agenția T.A.S.S.
— precizează că moratoriul, declarat
de Uniunea Sovietică in octombrie
1987 cu privire la toate activitățile
legate de această stație de radio
locație rămîne in vigoare.
Uniunea Sovietică — relatează
T.A.S.S. — consideră că și Statele
Unite Yor lua măsuri pentru elimi
narea elementelor de îngrijorare ca
urmare a desfășurării unei mari sta
ții americane de radiolocație în
Groenlanda și a construirii unei sta
ții similare in Marea Britanie.

ACȚIUNI DE PROTEST. Peste
3 000 de studenți de la 11 universităti din Seul au luat parte la
acțiuni de protest împotriva orezentei trupelor americane pe teri
toriul Coreei de Sud. pentru democratizarea vieții politice. Ample
ciocniri între demonstranți si detașamente speciale ale politiei au
avut loc în diverse cartiere din
Seul.
'

I
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RELAȚIILE ETIOPIEI CU SUDANUL. Etiopia este gata să-și
normalizeze in întregime relațiile
cu Sudanul — a declarat primulministru etiopian. Fikre Selassie
Wogderess, cu prilejul convorbirilor, de la Addis Abeba, cu minis"
trul apărării in guvernul de la
Khartum, Abdel Magid Hamid
Khalil. Primiîl-ministru etiopian a
subliniat că revine o mare responsabilitate guvernelor celor două
țări pentru stabilirea unor relații
de bună vecinătate in beneficiul celor două popoare. La rîndul său,
ministrul . sudanez a declarat că
țara sa își manifestă dorința de a
se realiza condițiile care să conducă la înțelegere și cooperare intre
cele două țâri și popoare.

I

i
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Primul-ministru al Guvernului
Republicii
Socialiste
România,
Constantin Dăscălescu. a trimis o
telegramă primului-ministru al Re
publicii Turcia, Turgut Ozal, cu pri
lejul zilei naționale, prin- care îi adresează, in numele guvernului ro
mân și al său personal, cordiale feli
citări și cele mai bune urări de

Ziua de 29 octombrie este mar
cată in Turcia ca zi națională, consemnind evenimentul, istoric de
acum 65 de ani, cind Marea Adu
nare Națională a țării, întrunită la
Ankara, in prima sa sesiune, a pro
clamat republica. Avindu-1 în
frunte pe marele patriot Kemal
Ataturk. Turcia și-a propus ■ ca obiectiv fundamental
lichidarea
anacronismelor din viața SQCialpolitică și economică, transfor
marea într-un stat modern, angajîndu-se pe calea unor pro
funde prefaceri înnoitoare. O rea
lizare de seamă o constituie dez
voltarea unei industrii naționale, pe
harta tării apărînd centre ale me
talurgiei, construcțiilor de mașini,
energeticii, ale industriei chimice,
de bunuri de larg consum. Bazindu-se in primul rind pe valorifica
rea bogățiilor naționale, industria
se află intr-un amplu proces de
modernizare, sporindu-și totodată
ritmul de creștere, ca și ponderea
în ansamblul economiei naționale.
Extinderea invățămîntului de toate
gradele și crearea de cadre națio
nale pentru cele mai variate do
menii au asigurat în acest timp
condiții pentru dezvoltarea științei
și culturii.
• Situate in aceeași zonă geografi
că, România și Turcia dezvoltă in
tre ele relații de prietenie și cola
borare, pe baza principiilor egali
tății in drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc. în ca
drul acestor raporturi, momente de
deosebită insemnătate au în
scris intilnirile și convorbirile la
nivel înalt. In acest sens, in cadrul

sănătate, fericire si succes. în tele
gramă este exprimată convingerea
că relațiile de prietenie si colabo
rare româno-turce vor cunoaște si în
continuare un curs ascendent. în
interesul celor două țări si popoare,
al cauzei păcii si înțelegerii inter
naționale.

ultimei vizite de stat a președintelui
Nicolae Ceaușescu, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, in Tur
cia, pare a avut loc in urmă cu un
an, s-au pus in evidență noi și im
portante posibilități de dezvoltare
și amplificare a colaborării recipro
ce atît pe plan bilateral, cit și în
domeniul vieții internaționale. ; în
acest spirit, acordul pe termen
lung, semnat la Ankara cu prilejul
vizitei, consemnează hotărirea celor
două țări de a acționa pentru lăr
girea schimburilor comerciale și a
cooperării intr-un șir de importan
te ramuri economice, cum ar fi
construcțiile și comunicațiile, ener
getica, metalurgia, electronica, pe
trochimia. După inaugurarea in
urmă cu doi ani a rafinăriei „Ana
tolia centrală", construită in cola
borare, în cursul lunii aprilie a acestui an a fost pusă în funcțiune
instalația de aglomerare a minereu
rilor de fier de la Combinatul me
talurgic Karabuk, construit împreu
nă de întreprinderi românești și
firme turcești.
Pe plan internațional. România
și Turcia conlucrează activ, inclu
siv in cadrul O.N.U. și al altor or
ganisme internaționale, pronunțindu-se pentru solutionarea construc
tivă a problemelor complexe ale
lumii contemporane, pentru trans
formarea Balcanilor într-o zonă a
bunei vecinătăți și cooperări, pentru întărirea securității in Europa
și în întreaga lume. Cursul ascen
dent al relațiilor româno-turce co
respunde intereselor și aspirațiilor
celor două popoare, inscriindu-se,
totodată, ca o contribuție de seamă
la cauza păcii și ințelegerii inter
naționale.
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Lucrările Comisiei permanente C.A.E.R.
pentru colaborare în domeniul statisticii
HAVANA 28 (Agerpres). — La
Havana au avut loc lucrările ședin
ței a 47-a a Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru colaborare în do
meniul statisticii, la care au parti
cipat delegații din țările membre ale
C.A.E.R. și din R.S.F. Iugoslavia. Au
fost examinate unele probleme pri
vind
activitatea
comisiei
care
decurg din hotărîrile sesiunii Con
siliului și Comitetului Executiv al
C.A.E.R., in legătură cu care a a-

doptat măsuri corespunzătoare. Co
misia a examinat lucrările de per
fecționare a unor sisteme de indi
catori și metodologiile respective din
domeniile consumurilor energetice și
materiale, veniturilor populației și
mișcării naturale a populației, pre
cum și probleme curente legate de
compararea unor indicatori valorici.
Comisia a adoptat planul de ac
tivitate pe anii 1989—1990.

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA EI ÎNFĂȚIȘARE
„Profesiunea": ȘOMER
Știrile publicate cu regularitate în presa occidentală pun în evi
dență acuitatea flagelului șomajului, care continuă să .facă ravagii în
rindurile maselor muncitoare din lumea capitalului. Chiar sursele ofi
ciale ale O.E.C.D., care grupează cele 24 de țări capitaliste cu gra
dul cel mai înalt de dezvoltare, indică faptul că, în prezent, în țările
respective numărul șomerilor este de 30,5 milioane. „Saltul" șomajului
în țările O.E.C.D. este cu adevărat violent : în 1970 erau 10,3 milioane
șomeri, iar in 1979 — circa 19 milioane ; prin urmare, în cei nouă ani
care au trecut din 1979, la uriașa armată a șomerilor din țările capi
taliste s-au mai adăugat alte 11 milioane.
Deosebit de semnificativ este faptul că datele recente privind ni
velul șomajului provin după unele rapoarte optimiste din cel de-al doi
lea trimestru al anului, care indicau o anumită reducere a numărului
celor fără un loc de muncă. Cifrele oficiale pe lunile iulie și august
au relevat însă o dată mai mult că rata șomajului este în creștere. Și
aceasta s-a întîmplat mai ales în S.U.A. și R.F. Germania, țări consi
derate ca „locomotivele" ce ar urma „să tragă" după ele întregul șir
de țări capitaliste, in Vederea depășirii dificultăților economico-financiare
ce le confruntă.

în căutarea zadarnică a unui loc
de muncă
Două știri lapidare din presa pa
riziană dezvăluie această realitate
dramatică :
„LE MONDE". „Rata șomajului a
crescut in luna iulie, ajungînd la 5,4
la sulă din populația activă a Sta
telor Unite, față de 5,3 la sută cit
era in iunie — a anunțat Departa
mentul Muncii de la Washington.
Numărul șomerilor s-a majorat in
iulie cu 170 000. atingind astfel la
sfirșitul lunii cifra de 6,6 milioane".
„LE FIGARO". „La sfirșitul lunii
iulie, 2,2 milioane de cetățeni ai
R.F.G. erau fără lucru, ceea ce în
seamnă o creștere cu 67 800 persoa
ne in raport cu luna precedentă.
Rata șomajului a crescut de la 7,4

tele din țara respectivă există o
mare diferență — de aproape 1,8
milioane.
De ce această diferență ?
După cum arată presa, numărul
mare al persoanelor lipsite de drep
tul la muncă din țările capitaliste a
început să devină supărător. „Aceas
tă realitate — scria ziarul „FRANK
FURTER RUNDSCHAU" — nu pune
deloc in lumină bună lumea occi
dentală". Practic, în țările capitaliste
se caută disimularea adevărului pe
diverse căi, incercîndu-se să se pre
zinte statistici mult inferioare reali
tății.
Și aceasta se întîmplă nu numai
în R.F.G. Nu de mult, compania
americană de televiziune NBC arăta
că cifrele referitoare la șomaj, pu
blicate în S.U.A., sînt mult mai mici
decît cele reale. în acest context, cu
noscuta rețea de televiziune a pre
zentat și mecanismul de „aranjare"
a cifrelor. în statisticile oficiale —
consemna NBC — nu sînt incluși
circa un milion de cetățeni ameri

O realitate acuzatoare, o situație
care afectează milioane de oameni
cani, care, descurajați de lipsa totală
de perspectivă in găsirea unui loc
de muncă, au renunțat să mai caute
de lucru. Ce a făcut Departamentul
Muncii ? I-a trecut în categoria „oa
menilor ce și-au pierdut speranța"
și. ca atare, nu-i mai consideră șo
meri (!), deși cei în cauză nu au un
loc de muncă. în afară de aceștia,
nu mai sînt luați în calculul șome
rilor cei ce lucrează „ocazional".
Nici măcar persoanele care au de
lucru cite... o oră pe săptămînă nu
sint considerate șomeri. Dimpotrivă,
se apreciază că au un „venit", ceea
ce înseamnă că ei „nu șomează".
Or, în S.U.A. există circa 5 milioane

Ce poate fi mai șocant pentru o
societate decît existența a milioane
de tineri „de prisos" ? ! Iar în țările
capitaliste există milioane de tineri

la sută la 7,7 la sută din populația
activă".
Dar, poate, luna iulie a fost un
„caz“ aparte ?
Datele oficiale au arătat că situația
din iulie s-a repetat și în august,
cind creșterea numărului celor ce au
pierdut dreptul la muncă a fost
aproape asemănătoare ca în iulie,
astfel că in S.U.A., la sfirșitul lunii
august, existau 6,8 milioane persoa
ne fără lucru. La fel a evoluat si
tuația și in R.F. Germania. Chiar
dacă în septembrie șomajul în oele
două țări a înregistrat un oarecare
recul, acesta n-a modificat cu ni
mic tabloul de ansamblu al șoma
jului.

nomen care, după părerea sa. afec
tează aproape 4 milioane persoane.
După cum se vede, intre datele pri
vind nivelul șomajului publicate de
Guvernul R.F. Germania și sindica
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O imagine ce poate fi întîlnită pretutindeni în lumea capitalului : în sala
de așteptare a unui birou de plasare a brațelor de muncă

care, de Ia primii pași în viață, se
văd zvirliți în rindurile șomerilor.
„Aceasta este o realitate dramatică
a lumii capitalului", evidenția repre
zentantul centralei sindicale C.G.T.
din Franța, menționind că o mare
parte din persoanele lipsite de un
loc de muncă este reprezentată de
tinerii sub 25 de ani. Așa cum arată
ziarul „UNSERE ZE1T" din R.F.G.,
din care reproducem și graficul alătu
rat. in țările Pieței comune vest-europene, unde șomajul se menține la
cote ridicate — circa 16 milioane —
in rîndul persoanelor fără o slujbă
procentul tinerilor sub 25 de ani
este foarte ridicat, reprezentind 33,8
la sută în Marea 'Britanie, 31,8 la
sută în Franța, 45,9 la sută in Spa
nia, 48,0 la sută in Portugalia și 50,8
la sută in Italia.
Devenit o gravă maladie cronică a
lumii occidentale, șomajul — și com
ponenta sa cea mai dramatică, șo
majul juvenil — nu mai poate fi
escamotat, pentru că el nu afectează
doar grupuri mici, ci milioane și
milioane de oameni.
Aceste realități și alte aspecte ale
vieții sociale din lume ar trebui să
formeze obiectul discuțiilor în ca
drul reuniunilor internaționale pri
vind drepturile omului, și nu pro
bleme colaterale, marginale, care
sînt aduse în primul plan al aten
ției de reprezentanții unor state oc
cidentale, în scopuri evident diver
sioniste, pentru a escamota adevăru
rile dureroase, adeseori tragice, din
propriile țări.
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Drama tinerilor „de prisos"

Ce vor să ascundă statisticile oficiale?
La Congresul P.S.D. din R.F.G.,
liderul principalei centrale sin
dicale vest-germane, Ernst Breit,
a scos în evidență „efectele dezas
truoase" ale șomajului în țară, fe

de „salariați ocazionali". Dacă nu
mărul acestor categorii de oameni
ar fi adăugat la statistica oficială,
datele respective ar prezenta nive
lul real al ratei șomajului in Statele
Unite — subliniază NBC.
Asemenea „echilibristici" ale cifre
lor se efectuează și în alte țări. Din
1982 și pină în prezent — arăta pur
tătorul de cuvint laburist pentru
problemele de muncă, Michael
Meacher — în Marea Britanie s-au
efectuat nu mai puțin de 19 schim
bări ale modului de a calcula șo
majul. ceea ce — potrivit părerii
sale — a dus la distorsionarea ci
frelor reale ale șomajului.

Cifre care vorbesc de la sine
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ln ciuda escamotărilor oficiale, in martie a.c. șomajul atin
sese in țările C.E.E. niveluri record : in MAREA BRITANIE, de
pildă, proporția șomerilor reprezenta 9,2 la sută din totalul for
ței de muncă, iar cea a tinerilor șomeri, sub 25 de ani, 33,8 la
sută din totalul celor fără slujbă; pentru BELGIA, proporțiile
respective erau 10,7 și 26,3; pentru IRLANDA — 19,1 și 34,7; pen
tru OLANDA — 10,0 și 29,2 ; pentru DANEMARCA — 6,8 și
27.4 ; pentru R.F.G. — 7,2 și 20,2 ; pentru FRANȚA — 10,3 și
31.8 ; pentru LUXEMBURG — 3,1 și 39,0 ; pentru PORTUGALIA
6.8 și 48,0 ; pentru SPANIA — 20,9 și 45,9 ; pentru ITALIA —
11.8 și 50,8. Pe TOTALUL PIEȚEI COMUNE, cu excepția Gre
ciei. proporțiile respective erau 10,6 și 37,3.
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