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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIfl-VĂ! PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe Robert McKinley,

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

vicepreședinte
Președintele Republicii Socialis

te’ România. tovarășul 
Nicolae CeaușescU. a primit, vineri. 4 
noiembrie, pe Robert McKinley, vice
președinte la grupul industrial ..Bri
tish Aerospace1’, director general la 
Departamentul aviației .civile, care a 
efectuat o vizită în țara noastră.

In timpul întrevederi' au fost dis
cutate probleme privind colabo-

la grupul industrial „Briti
rarea dintre întreprinderile românești 
de profil și grupiul industrial ..Bri
tish Aerospace", aubliniirtdu-se posi
bilitățile existenta pentru dezvolta
rea. în continuare, pe baza reciproc 
avantajoase, a cooperării în produc
ție. in domeniul aeronauticii dintre 
România și Marea Britanie.

La primire au participat Radu 
Pău.nescu. ministrul industriei co?.-

Aerospace"
structiilor de mașini, și Constantin 
Teodorescu. director genențd al Cen
trului Națiahal al Industriei Aero
nautice Române.

Au fost <ie față Roy Oyamond. di
rector comercial la grupul industrial 
„British Aterospaoe". și■ Hugh J. Ar- 
buthnott.. simbasajdorul Marii Britanii 
la pucurcșlti.
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IN spiritul sarcinilor subliniate
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

PUTERNICĂ MOBILIZARE PENTRU ÎNFĂPTUIREA
EXEMPLARĂ A SARCINILOR ECONOMICE

ÎN INDUSTRIEI

Realizarea planului pe acest trimestru - condiție 
Măritoare pentru îndeplinirea planului pe întregul an

A mai rămas o perioadă relativ 
scurtă de timp oină la încheierea 
celui de-al treilea an al actualului 
cincinal. Iată de ce îndeplinirea in 
cele mai bune condiții a planului, 
la toți indicatorii cantitativi si ca
litativi, constituie problema cardi
nală care trebuie să preocupe în 
această perioadă organele si organi
zațiile de partid, colectivele de oa
meni ai muncii din fiecare între
prindere, conducerile centralelor In
dustriale si ministerelor. Practic, se 
poate spune că acum fiecare zi este 
hotăritoare pentru realizarea pro
ducției fizice prevăzute, si in pri
mul rind a celei destinate exportu
lui. pentru punerea in funcțiune a 
noilor capacități productive, in ge
neral pentru înfăptuirea sarcinilor 
stabilite.

Activitatea desfășurată in perioa
da care a trecut din acest an de
monstrează cu prisosință că in acele 
unităti unde munca a fost temeinic 
organizată, undă s-a acționat cu 
fermitate pentru asigurarea condi
țiilor tehnice si organizatorice ne
cesare. unde s-au soluționat opera
tiv problemele apărute, producția 
s-a derulat ritmic, fluent, iar pre
vederile de plan au fost îndeplini
te si chiar substantial depășite. 
Există totuși o serie de întreprin
deri care nu si-au realizat integral 
sarcinile ce le-au revenit în luna 
octombrie si in cele trei trimestre 
care au trecut din acest an. Ca 
urmare, s-au creat unele greutăți în 
aprovizionarea tehnico-materială. în 
respectarea contractelor încheiate, 
ceea ce. evident, se răsfringe nega
tiv si asupra activității desfășurate 
în această perioadă. Se impune, 
prin urmare, ca incă din aceste zile 
să se ia operativ toate măsurile 
necesare pentru ca prevederile de 
plan la producția fizică pe luna 
noiembrie si pe întreg trimestrul IV 
să fie realizate integral in fiecare 
întreprindere si cu deosebire în sec
toarele de bază ale economiei : in
dustria extractivă, energetică, con
strucția de mașini s a.

Rezultatele diferite înregistrate

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

— PROGRAM REVOLUȚIONAR DE MUNCĂ
PENTRU PARTID, PENTRU POPOR

de la o unitate la alta, de la un 
județ la altul se explică în primul 
rind prin modul diferit de organi
zare a muncii, prin modul diferit in 
care au fost folosite utilajele si in
stalațiile din dotare. Ca atare, așa 
cum a subliniat in repetate rinduri 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, pretu

* Pe șantier* 
operative penitu

tindeni trebuie să se întărească spi
ritul de răspundere in muncă, să se 
acționeze cu competentă pentru so
luționarea problemelor, și nu pentru 
a se căuta Justificări. Este necesar, 
prin urmare, ca fiecare specialist, 
fiecare cadru de conducere din eco
nomie. fiecare activist de partid să 
is! facă exemplar datoria; să isi in-- 
deplineascăfla timp. în mod cores
punzător sarcinile ce le revin. De
sigur. problemele producției sînt la 
ora actuală deosebit de complexe și 
solicită o înaltă pregătire profesio
nală din partea tuturor oamenilor 
muncii. în fiecare unitate, în fiecare 
județ si sector de activitate exis

tă insă forțele necesare pentru ca 
orice problemă de producție să 
poată fi operativ soluționată. To
tul depinde de felul cum acționea
ză fiecare om al muncii, potrivit 
atribuțiilor pe care le are. pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce îi revin. 
Și cu atit mai mult acum, in ulti
mele luni.ale anului, cînd activita

tea productivă este tot mai intensă, 
se impune ca în toate unitățile, 
la toate nivelurile organizatorice 
munca să fie astfel organizată 
incit să se asigure controlul riguros 
și rezolvarea optimă a tuturor 
problemelor de care depinde reali
zarea producției, fie că este vorba 
de asigurarea bazei tehnico-mate- 
riale sau de folosirea la intreaga 
capacitate a mașinilor si utilajelor 
din dotare.

în acest context, o atenție deo
sebită trebuie acordată punerii cit 
mai grabnice in funcțiune a noilor 
capacități de producție. După cum 
s-a prevăzut, in această perioadă 
urmează să fie racordate la circui

tul productiv un mare număr de 
utilaje si instalații Pe a căror pro
ducție se contează. Pe fiecare șan
tier de investiții este necesar așa
dar să se urgenteze montajul uti
lajelor si să se asigure condițiile 
necesare pentru ea noile capacități 
să producă in cel mai scurt timp, 
și la un nivel calitativ superior.

întărirea disciplinei de plan este 
la ora actuală una din condițiile 
esențiale pentru bunul mers al ac
tivității productive in ansamblul ei. 
Tocmai de aceea, concomitent cu 
măsurile care se iau acum pentru 
indeplinirea in cit mai bune condi
ții a planului pe trimestrul IV. in 
această perioadă trebuie să se ac
ționeze si pentru pregătirea temei
nică a producției anului viitor. In 
acest sens, o mare răspundere re
vine centralelor industriale, care 
trebuie să soluționeze operativ toa
te problemele de care depinde bu
nul mers al producției in anul 1989. 
Cu prilejul adunărilor generale ale 
oamenilor muncii care au loc in 
această perioadă, trebuie deci să se 
analizeze eu maxima exigentă. In 
spirit critic și autocritic activita
tea desfășurată Pini în prezent, să 
se stabilească toate măsurile nece
sare Pentru indeplinirea olanului 
pe acest ultim trimestru al anului 
și pregătirea corespunzătoare a 
producției anului viitor.

tn intreaga economie, perioada 
actuală este. orin urmare, o perioa
dă de maximă solicitare pentru 
fiecare muncitor si specialist, pen
tru fiecare cadru de conducere, 
cărora le revin sarcini deosebit de 
complexe.. Tocmai de aceea, orga
nele si organizațiile de partid, con
siliile oamenilor muncii trebuie să 
acționeze cu fermitate și compe
tentă pentru întărirea ordinii și 
disciplinei, pentru asigurarea tutu
ror condițiilor tehnice, materiale 
și organizatorice necesare desfășu
rării normale a producției, folosirii 
eficiente, cu maximum de randa- 
rpent a timpului de lucru, pentru 
îndeplinirea integrală a planului 
pe trimestru IV și întregul an.

In ansamblu] grandioasei, opere 
de edificare a noii orinduiri in 
România, se profilează cu străluci
re marile transformări revoluționare 
din perioada inaugurată de Congre
sul al IX-lea al Partidului Comunist 
Român — cea mai bogată in reali
zări din întreaga istorie a țării —, 
perioadă indestructibil. legată de ac
tivitatea prodigioasă, neobosită, des
fășurată cu , clarviziune și profund 
spirit creator, cu pasiune revoluțio
nară și fierbinte patriotism de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. Pe baza acestor 
mărețe realizări, Tezele pentru ple
nara C.C. al P.C.R. — adevărată 
cartă a continui
tății perfecționării 
activității eco- 
nomico-sociale — 
prevăd noi căi de 
acțiune, noi mă
suri pentru asi
gurarea progre
sului multilateral 
al patriei in ac
tuala etapă. In 
acest cadru, un 
loc important re
vine formării și 
perfecționării pre
gătirii profesio
nale a forței de 
muncă, in con
cordanță cu ce
rințele dezvoltă
rii. înțelegerea 
profundă a locu
lui și rolului for
ței de muncă, in 
contextul forțelor 
de producție mo
derne ale societății românești, asi
gură promovarea, unei concepții 
inaintate cu privire la structurile 
organizatorice, formele, metodele și 
mijloacele pentru ridicarea patriei 
pe noi culmi de progres și civili
zație.

In concepția Tezelor din aprilie, 
competența profesională a oameni
lor se realizează pe baza asimilării 
organice a celor mai noi și eficientă 
cuceriri ale științei șl tehnicii în 
procesul instructiv-educativ și se 
dezvoltă permanent, în raport cu 
noile exigente pe care le ridică pro
gresul susținut și multilateral, con
stituind izvorul de energie care ali
mentează calitatea muncii in toate 
sectoarele producției sociale.

Dezvoltarea puternică a economi
ei românești se află în corelație di
rectă cu ’ pregătirea și educarea for
ței de muncă, cu evoluția invăță- 
mintului, cu rolul său tot mai în
semnat în intreaga transformare re
voluționară a patriei. Așa cum arată 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU in 
„Expunerea cu privire la unele pro
bleme ale conducerii activității eco- 
nomico-sociale, ale muncii ideologi
ce și politico-educative, precum și 
ale situației internaționale", din 29 
aprilie 1988 : „Trebuie realmente să 
tragem toate concluziile din ceea ce 
am stabilit, că intreaga dezvoltare 
de construcție socialistă nu se poate 
realiza decit pe baza celor mai noi 

cuceriri ale științtei și tehnicii, ale 
cunoașterii umana în general, a le
gării strînse a științei cu invățămîn- 
tul și cu producția, a ridicării con
tinue a nivelului de cunoștințe teh- 
nico-profesionale ale tuturor oame
nilor muncii".

Este meritul esențial al partidului 
nostru că a urmărit și urmărește cu 
consecvență caracterul anticipativ al 
pregătirii și perfecționării forței de 
muncă. Menit să preceadă intrarea 
în funcțiune a noilor obiective eco
nomice, să devanseze dezvoltarea 
ramurilor economico-sociale, proce
sul de calificare este astfel organi
zat incit să încorporeze cele mai noi 
și avansate cuceriri ale științei și 
tehnicii contemporane, să asigure 

PERFECTIONAREA 
PREGĂTIRII PROFESIONALE 
- lactor primordial al progresului 

economic și social ai (arii
fiecărui om al muncii posibilități 
largi de adaptare la o gamă cit mai 
diversificată și mai complexă de ac
tivități, de cerințe ale modernizării 
economiei, ale dezvoltării tehnice și 
tehnologice, calitative, structurale, 
eficiente. Acest aspect este cu atit 
mai important în contextul intensi
ficării introducerii unor noi tehno
logii de fabricație, al extinderii me
canizării și automatizării, al intro
ducerii robotizării și cibernetizăril 
producției.

Concepția partidului nostru are în 
vedere faptul că dinamismul dezvol
tării economico-sociale formulează 
noi cerințe, solicită noi răspunsuri 
la problemele specifice forței de 
muncă calificate pentru fiecare eta
pă a procesului revoluționar, ținind 
seama de îmbogățirea conceptului 
însuși de calificare profesională. De 
asemenea, Înțelegerea profundă a 
conceptului de calificare profesiona
lă se realizează in concordanță cu 
esența nouă a relațiilor socialiste de 
producție, în cadrul cărora oamenii 
muncii acționează ca producători 
moderni, proprietari socialiști uniți, 
conducători și beneficiari ai avuției 
naționale. In această nouă calitate, 
oamenii pun Împreună in funcțiune, 
desigur, forța lor fizică, dar in pre
zent se manifestă tot mai pregnant 
tendința spre dezvoltarea altor tră

sături ale ființei umane, ce trebuie 
cultivate și dezvoltate, cum sint 
munca bazată pe știință, spiritul de 
creativitate științificotehnică, de 
invenție și inovare, dorința de a 
executa exemplar sarcinile de pro
ducție din punctul de vedere al ope
rativității, al calității, al economici
tății, al eficienței și competitivității.

In acest context, avem in vedere 
faptul ca oamenii nu devin pentru 
totdeauna atotștiutori ai meseriei 
lor ; chiar dacă posedă cel mai înalt 
atestat de calificare, ei trebuie să 
învețe continuu, să se instruiască 
permanent. în prezent și intr-o lar
gă perspectivă istorică, învățarea 
constituie un contract social pe via
ță, care obligă și pe cel care deține 

diploma profesio
nală cea mai înal
tă să-și însușeas
că tot oe este nou 
si avansat in ști
ință. tehnică și 
economie; să pă
trundă mai mult 
in tainele cu
noașterii umane 
in general.

Transpuse in 
planul procesului 
de perfecționare 
profesiorială. ase
menea exigente 
s-au concretizat 
si se vor concre
tiza și mai preg
nant în sporirea 
nivelului de cali
ficare de la o e- 
tapă la alta, in 
asigurarea unui 
tirofil larg de 
pregătire a oa

menilor muncii, care să permită în
sușirea unor meserii complexe, co
respunzătoare progresului tehnico- 
științific contemporan. Ridicarea ni
velului de pregătire profesională a 
întregii populații reprezintă o mo
dificare calitativă importantă în ca
racterul diviziunii sociale a muncii, 
contribuind atit la afirmarea perso
nalității umane; cit și la satisfacerea 
superioară a intereselor șl cerințelor 
generale ale dezvoltării economico- 
sociale.

Dezvoltarea puternică a științei, 
integrarea ei directă in toate mo
mentele procesului reproducției so
cialiste lărgite determină creșterea 
rolului muncitorului productiv co
lectiv, care desemnează totalitatea 
personalului de diferite profesiuni 
sau specializări — muncitori, tehni
cieni, ingineri, oamenii de știință, 
cercetători, proiectant, economiști, 
analiști ș.a. In acest Context trebuie 
integrată și noțiunea de muncitori 
cu studii superioare, subliniată . de 
secretarul general al partidului nos
tru. Noua revoluție științifico-teh- 
nică face ca progresul forțelor de

Proî. univ. dr. 
__________Dumitru CIUCUR 
(Continuare in pag. a Il-a)

Lucrările de toamnă
- încheiate în cel mai scurt timp

Evoluția timpului din ultimele 
zile — temperaturi scăzute. însoțite 
de precipitații sub formă de ploaie 
și lapoviță — constituie un sem
nal că toate lucrările agricole de 
toamnă trebuie încheiate neintir- 
ziat. Iată de ce, pretutindeni, in 
toate unitățile agricole, este nevoie 
să se acționeze cu răspundere pen
tru strîngerea. transportul și depo
zitarea cu grijă a tuturor produse
lor. pentru asigurarea condițiilor 
necesare realizării unor recolte 
mari în anul viitor, atit la culturile 
de cimp. in legumicultura, pomi
cultură și viticultură, precum și in 
zootehnie. Toate acestea impun ca 
organele județene de partid, con
siliile populare și organele agricole, 
organizațiile de partid de la sate și 
conducerile unităților agricole să 
asigure aplicarea in practică a in
dicațiilor și măsurilor formulate de 
secretarul general al partidului, 
astfel incit toate roadele toamnei să 
fie puse la adăpost și să se asigure 
baze solide producțiilor din anul 
viitor, cînd urmează să se realizeze 
recolte superioare anilor anteriori.

Ce s-a făcut și ce trebuie între
prins, in continuare. în vederea în
cheierii la termenele prevăzute a 
lucrărilor agricole de toamnă 1

Stringerea roadelor acestui an 
este pe terminate. In aceste zile se 
recoltează de pe ultimele suprafețe 
orezul, ricinul și, bineînțeles, sfecla 
de zahăr, care deține cea mai mare 
pondere. In județele Călărași. Con
stanța. Brăila. Teleorman. Olt. Ga
lati. Buzău. Prahova. Satu Mare, 
Vrancea și Bacău mai este de re
coltat sfecla de zahăr de pe 10—20 
la sută din suprafețele cultivate in 
acest an. De asemenea, este nece
sar să fie intensificate lucrările de 
stringere a legumelor din grădini 
si mai cu seamă a rădăcinoaselor. 
Oriunde mai sint de adunat pro
duse agricole, este necesar să fie 
mobilizați in cimp și in grădini oa
menii necesari, astfel ca lucrările să 
fie încheiate in cel mai scurt timp. 
Tot atit de important este ca toate 
produsele recoltate să fie transpor

tate si depozitate cu grijă, spre a se 
preveni orice pierderi. Și la aoeastă 
dată in unele județe se află pe 
cimp. in grămezi. unele cantități de 
porumb si sfeclă de zahăr, care, 
prin buna utilizare a mijloacelor de 
transport, trebuie să ajungă în cel 
mai scurt timp in bazele de recep
ție si la fabricile prelucrătoare.

Acționînd energic in vederea 

■ leiinn;

strîngerii si transportării din cimp 
a tuturor produselor agricole, con
ducerile unităților agricole au da
toria să intensifice livrarea canti
tăților prevăzute la fondul de stat. 
Este o sarcină si indatorire patrio
tică a tuturor oamenilor muncii din 
agricultură de a îndeplini exemplar 
prevederile din contracte referitoa
re la livrarea produselor la fondul 
de stat, aceasta constituind o con
diție de bază pentru înfăptuirea 
programului de autoaprovizionare a 
populației cu produse agroalimen- 
tare. pentru asigurarea materiilor 
prime agricole necesare industriei, 
cit si satisfacerea altor cerințe ale 
economiei naționale.

Alături de recolta ce s-a strîns 
sau care continuă să fie adunată 
sau transportată la locul de depo
zitare. cîmpul .oferă mari căntităti 
de produse secundare; îndeosebi de 
coceni de porumb si vreji de legu
minoase. care constituie o sursă de 
completare a bazei ■ furajere. Pen
tru a se asigura condiții bune de 
furajare a animalelor in sezonul 

rece al anului, este necesar ca tot 
ce mai oferă cimpul să fie sțrîns, 
transportat si depozitat in preajma 
adăposturilor pentru animale, res- 
pectîhdu-se cu cea mai mare răs
pundere normele tehnice de con
servare. Trebuie făcut totul ca oină 
lâ 10 noiembrie să fie strînse din 
cimp toate furajele grosiere, trans
portate si depozitate cu grijă. Tot. 
atit de important este ca printr-o 
îngrijire si furajare corespunzătoa
re a animalelor, prin respectarea 
programului de lucru în zootehnie, 
să se asigure realizarea producțiilor 
prevăzute. îndeosebi la lapte si 
creșterea în greutate a animalelor.

Concomitent cu strîngerea tutu

ror roadelor toamnei si înmagazi- 
narea lor corespunzătoare spre a se 
evita orice pierderi, lucrătorii din 
agricultură au datoria să munceas
că cu dăruire si răspundere pentru 
a obține în anul viitor, asa cum a 
cerut conducerea partidului, cea 
mai mare recoltă din istoria tării. 
In vederea îndeplinirii acestei im
portante sarcini, de cea mai mare 
însemnătate este efectuarea arătu
rilor de toamnă pe toate cele apro
ximativ 5 milioane hectare de teren 
prevăzute, in program, lucrare care 
urmează să fie incheiatâ pină la 20 
noiembrie. In acest scop, este ne
cesar ca. acum, duoă încheierea re
coltării si altor lucrări agricole de 
sezon, toate mijloacele mecanice să 
fie repartizate la arat, iar printr-o 
temeinică organizare a muncii sa 

,fie realizate vitezele zilnice plani
ficate. Pentru a se pune temelii 
puternice viitoarei recolte, o dată 
cu efectuarea arăturilor, trebuie in
corporate in sol cantități cit mai 
mari de îngrășăminte organice si să 
se îndeplinească prevederile din 
program referitoare la aplicarea de 
amendamente calcaroase pe tere
nurile acide. Cit privește calitatea 
arăturilor, specialiștii din unităti au 
datoria să urmărească îndeaproape 
ca acestea să fie făcute cu plugul 
cu scormonitor, să se îndeplinească 
sarcinile privind scarificarea tere
nurilor grele.

Dar, in aceste zile. în agricultură 
sint de efectuat numeroase alte lu- 

, crări agricole, tot atit de impor
tante pentru viitoarea recoltă. Este 
vorba. în principal, de efectuarea 
lucrărilor de îngrijire a livezilor și 
înființarea de noi plantații pomico
le și viticole, de pregătirea pro
ducției de legume.

Tinind seama de volumul mare de 
lucrări agricole ce a tămas de efec
tuat. este necesar ca în fiecare uni
tate agricolă, cu sprijinul organelor 
și ăl organizațiilor de partid, mun
ca să fie astfel organizată incit 
toată recolta să fie pusă grabnic la ' 
adăpost, să se asigure toate condi
țiile necesare obținerii de producții 
mari in anul viitor.
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VALOARE EDUCAȚIE
Din vechi timpuri persistă între

barea privind șansele creației ar
tistice de a modela conștiința te-, 
lor ce o receptează. Iar răspunsu
rile la această interogație au fost 
cele mai variate, de la necondi
ționata încredere in puterea for
mativă a artei oină la neîncrede
rea in capacitatea ei de influen
țare. Ginditorii cei mai profunzi 
au, căutat să evite extremele si să 
ofere ipoteze credibile asupra im
pactului dintre opera de artă si 
beneficiarul ei. care, dacă este cu 
adevărat un beneficiar, nu poate 
să nu ii resimtă efectul. Dar ce 
fel de efect si cit de statornic ? 
De la ..catharsis", complexa si va
riat interpretata presupunere a Iui 
Aristotel despre rolul ..purifica
tor" al tragediei sau muzicii in 
raport cu stările sufletului si alu
viunile afective, problema n-a 
încetat să-i preocupe oe teoreti
cieni.

Totuși, felul în care arta • rever
berează si lasă urme in riadul pu
blicului a aiuns o problemă obse
sivă.abia in secolul nostru. De ce? 
Pentru Că timpul istoric s-a intetit 
Si a produs confruntări ' acute, in 
care au fost antrenate cele mai 
variate grupuri si interese Pentru 
că. alături de celelalte forme ex
presive si in strinsă legătură cu 
ele. arta tinea si ea să se implice 
în treburile obstei. transferînd 
chiar si sfera ei privată intr-una 
publică. E suficient să ne gindim 
la treptata îndepărtare de la an
terior impărtăsitele presupuneri 
..puriste" și „elitare". însăși viata 
socială, impetuoasă și dramatică 

a obligat — chiar dacă foarte va
riat in detalii — la asumarea ei 
de către artiști. Diferitele '. dome
nii și orientări de artă s-au pă
truns de nevoia interacțiunii _u 
ceea ce părea situat in afara lor. 
inclusiv un public variat, cu care 
țineau să-și adincească legăturile 
reciproc avantajoase. Pe de o 
parte, arta tindea să-si salvgardeze 
și să-și recîstige (in cazul in care 
ar fi fost periclitat) specificul ire
ductibil la altceva. Pe de altă parte, 
însăși această specificitate, oe care 
Maiorescu si maiorescienii au 
numit-o ..autonomia esteticului", 
lua act si de infuziile variate în 
propria ei structură, ca si de efec
tele diverse pe care ținea să le 
producă in rîndul cititorilor, privi
torilor. ascultătorilor.

Asumarea crescîndă a ceea ce 
Tudor Vianu numise ..eteronomii" 
(prezente în operă, creație si re
ceptare) s-a grefat si ,oe anumite 
realități naționale. Nu era vorba 
numai de presiunile globale ale 
t’moului istoric, solicitind si din 
partea artiștilor prezente din ce in 
ce mai active, ci si de imperative 
particulare ale cite unui spațiu 
distinct. In speță, devenirea si sta
tornicirea națiunii române moder
ne. la nivel existential si de con
știință. s-au împletit indisolubil 
incă din secuiul trecut cu dezvol
tarea artelor. Intre acestea un loc 
de frunte a dobîndit poezia, din 
cauza si de dragul limbii literare, 
secondată de limbajele folosite în 
pictură, muzică si alte arte. Im
portantă era permeabilitatea lor. a 
tuturor, față de principalele obiec

tive de ansamblu ale națiunii : ca 
și hotărîrea de a o servi cit mai 
eficient cu mijloacele care le erau 
proprii.

Sub acest raport beneficem de o 
indiscutabilă continuitate. ' căreia î 
s-au adăugat datele noi. Aceste 
noutăți privesc lumea si tara, ar
tele și rostul pe care îl au sau si-1 
asumă. Deceniile ultime au repus 
in discuție si legăturile reciproce 
dintre creator si ■ receptor, si măsu
ra in care opera răspunde cerințe
lor publicului, pe care il mai si 
modelează după chipul si asemă
narea ei. Dar aceste interacțiuni 
au fost, interpretate diferit de că
tre cei ce se revendicau de la 
obiective socialiste. Intr-o vreme 
de care ne mai aducem bine 
aminte. între artă si realitatea 
care o înconjura — ca sursă de 
inspirație si câ efect scontat — 
erau postulate legături oe cît de 
simple, tot oe atit de directe. 
Această reprezentare, in cel mai 
bun caz naivă, imagina extrem 
de lesnicios rolul artei în cadr.il 
unor sumare viziuni de ansamblu 
orivind desăvirsirile civili za torice 
si culturale. Intențiile outeau fi 
bune dar ele pavau drumul spre 
un teritoriu opus asteDtărilor. Nu 
o dată arta decretată cea mai 
..educativă" cu putintă tintea 
alături de nevoile reale si de aș
teptările purtătorilor lor. nu intra 
în nici un fel de relație cu ele si 
era curînd sortita deplinei uitări.

Ion IANOȘ1
(Continuare in pag. a IV-a)
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TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
-program revoluționar de muncă pentru partid, pentru popor

ÎNDEPLINIREA programelor de măsuri
-preocupare de prim ordin a comuniștilor

Dezbaterea, cunoașterea si însuși
rea aprofundată a Tezelor din apri
lie — amplu și cuprinzător program 
de muncă și acțiune pentru Întregul 
partid și popor — au fost însoțite, 
după cum se știe, de adoptarea de 
către organele și organizațiile de 
partid a unor hotăriri și măsuri de 
natură a contribui substanțial la per
fecționarea metodelor de conducere 
1 act>vității economico-sociale, a de- 
nocnației mtuncitorești-revoluționare. 
nentru mobillizarea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii, atit la 
elaborarea deciziilor, cit și ța trans
punerea lor neabătută in viață. Cum 
se acționează concret, cum se asigură 
urmărirea și îndeplinirea programe
lor speciale de măsuri stabilite 1 — 
iată tema prezentelor însemnări pri
vind activitatea Comitetului munici
pal de partid Bîrlad.

Așa oum subliniază cu pregnantă 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu. urmă- 
irea îndeaproape a îndeplinirii 
lotăririlor. a măsurilor adoptate 
constituie o etapă esențială, „o ne
cesitate obiectivă pentru buna des
fășurare a activității de conducere 
r construcției socialiste".

— Călăuziți de aoeastă orientare, 
te spunea Dumitțru Popa, prim-se- 
■retar al Comitetului municipal de 
partid Bîrlad, noi am înțeles și mai 
oine că nu este s'uficient doar să 
îlaborăm măsuri, ori cit de judicioa
se și bine fundamentate ar fi ele, 
determinante pentru: reușita acțiuni- 
or noastre, pentru ridicarea calită
ții și eficientei actului de conduce
re fiind grija, răspunderea ca real
mente ceea oe am hotărît să fie 
realizat întocmai, atit la nivelul co
mitetului municipal de partid, cit și 
in toate organizațiile de partid. De 
îoeea, pe baza cunoașterii detalia
te a realității, incă di.n timpul 
elaborării măsurilor am prevăzut și 
modalitățile practice. acțiunile orga
nizatorice menite să- determine în
făptuirea lor. Și cum adevărata mă
sură a activității, a acțiunilor des
fășurate o reprezintă faptele, rezul
tatele economice, este locul să ară
tăm că. în ultimele două trimestre, 
noi am reușit nu numai să recupe
răm restantele din prima parte a a- 
nului. ci să și realizăm suplimen
tar o producție-naarfă industrială în 
valoare de 20 milioane lei. un spol
ia productivitatea muncii de 2 300 lei 
de fiecare om al muncii și să de
pășim exportul pe relația C.T.S. 
Toate acestea sint. fără îndoială, ro
dul aplicării in viață a măsurilor din 
programele - speciale adoptate în 
plenarele cu activul și adunările ge
nerale de partid cu prilejul dezba
terii Tezelor din aiamlte,- abrlmpller 
cârti comiteteloB'.ii' birourilor. orga
nizațiilor dt;. ijjiză di n; cele mai mul
te unități în -conducerea; întregii acf. 
tivități economico-sociale, al ridică
rii conștiinței politice a comuniști
lor. a tuturor oamenilor muncii. Ur
mărirea săptăminală a stadiului În

Perfecționarea pregătirii profesionale
(Urmare din pag. I) 
producție, al economiei naționale și 
creșterea venitului național să fie 
condiționate prioritar de activitatea 
muncitorului productiv colectiv, 
care include specialiști de înaltă 
competență profesională ce depun o 
muncă deosebit de complexă.

Lntregul personal muncitor trebuie 
să gindească și să acționeze în spirit 
de bun gospodar în toate împrejură
rile, să elimine risipa și să asigure 
un efect economic util superior din 
aceeași unitate de resursă folosită. 
Mai mult, se impune dezvoltarea 
unei educații economice la toți 
membrii societății noastre pentru 
că, în ultimă instanță, fiecare bene
ficiază de rezultatele producției so
ciale. De asemenea, trebuie să avem 
în vedere că dezvoltarea puternică 
a științei ți tehnicii actuale necesită 
convertirea sistematică a tehnicului 
în economic, în scopul cuantificării 
cit mai exacte a eficienței economi
ce, incă din momentul conceperii și 

făptuirii măsurilor ți analizarea 
lunară in ședințe de birou si într-o 
recentă plenară cu activul ne dau 
posibilitatea de a interveni prompt, 
acolo unde este nevoie, așa cum a 
fost cazul la întreprinderile de 
vigonie. de confecții și altele.

Grăitoare pentru felul exigent în 
care comitetul municipal acționează 
este si modalitatea practică, simplă 
și operativă, dar eficientă, de Ur
mărire a stadiului îndeplinirii sar
cinilor. Pe birourile primului-secre- 
■tar și ale secretarilor comitetului 
municipal, alături de principalii in
dicatori economici in profil terito
rial „la zi", se află — pe un su
port — niște fișe-scadențar cu prin
cipalele măsuri de îndeplinit in luna 
respectivă, organizația și termenul 
prevăzut. Săptăminal, împreună cu 
cei ce răspund din partea biroului

VIAȚA DE PARTID

de înfăptuirea anumitor obiective și 
cu ceilalți activiști, se raportează 
despre realizarea măsurilor scaden
te pină la acea dată. In aoele sec
toare și unități unde‘apar greutăți, 
ori se tergiversează lucrurile, se în
treprind diferite acțiuni care duc, 
practic, la înfăptuirea celor stabili
te. Așa, de exemplu, după ce a 
fost analizată în biroul comitetului 
municipal de partid încadrarea in 
normele de consum prevăzute și 
s-au constatat neajunsuri la între
prinderile de confecții și de pro
duse abrazive, aici au fost reparti
zate colective care ap identificat 
cauzele nerespectării normelor, gă
sind soluții tehnice și organizatori
ce interne pentru diminuarea con
sumurilor. Un sistem similar de ur
mărire a îndeplinirii prevederilor 
este practicat și de secretarii co
mitetelor de partid din mai multe 
întreprinderi.

— în acest fel, preciza tovarășul 
Mihai Irimia, secretar al comitetu
lui municipal de partid, reușim să 
folosim mai bine cadrele, activul de 
partid, să le sporim răspunderea, 
direată și să Îmbinăm munca poli- 
tico-eduicativă cu cea organizatorică 
de îndeplinire a hotărîrilor si mă
surilor pe care ni le-am propus. A 
trebuit, in acest sens, să ne recon
siderăm unele metode și procedee. 
De pildă, de o deosebită importan
tă s-a dovedit pentru noi faptul că 
urțnărirea sistematică a îndeplinirii 
diferitelor prevederi' am'?înîepu.t-u 
încă din momențuT adoptării lor, di- 
mensionindu-ne jn mod corespunză
tor forțele și aritrehîndu-le „din 
start" la o activitate responsabilă, 
pentru a evita, incă din aoeastă 
fază, unele neajunsuri. Așa s-a pro- 

proiectării noilor produse, noilor 
tehnologii de fabricație. Această la
tură are o însemnătate deosebită în 
condițiile necesității creșterii consi
derabile a nivelului tehnic și cali
tativ al produselor. Realizarea aces
tui obiectiv strategic implică o pro
fundă muncă de creație științifică, 
tehnică, precum și o amplă gindire 
economică pentru a gospodări cit 
mai bine resursele, pentru a reduce 
costurile de producție, in primul 
rind cheltuielile materiale, asigurînd 
competitivitatea produselor româ
nești sub aspect calitativ și valoric.

In această perspectivă, calificarea 
presupune deopotrivă un ansamblu 
de cunoștințe tehnice, științifice, e- 
conomice și deprinderi practice, pre
cum și o înaltă conștiință politică, 
responsabilitate comunistă din par
tea fiecărui om al muncii pentru 
activitatea ce o desfășoară. In- fond, 
îmbinarea organică a invățămîntu- 
lui cu știința și educația, in servi- 

'ciul eficienței economico-sociale, al 
unei noi calități a omului muncii 

cedat la întreprinderile de rulmenți, 
unitate reprezentativă pentru indus
tria județului Vaslui și pentru cea 
de rulmenți a țării, de elemente 
pneumatice și aparate de măsură, de 
ulei ș.a., unde măsurile s-au in
clus in programe după studierea e- 
xactă a posibilităților existente. Am 
avut permanent în vedere, in a- 
eelași timp, să înfăptuim, pe teza 
unei riguroase evidențe, măsurile din 
toate domeniile, știut fiind că ele 
se întrepătrund, se condiționează re
ciproc. Hotărîtoare se dovedesc și la 
noi. organizarea, in timp util și in 
cele mai mici amănunte, a înfăp
tuirii măsurilor din programele spe
ciale. Nerespectarea peste tot a a- 
oestor cerințe ori tratarea lor su
perficială au făcut, trebuie să re
cunoaștem In mod autocritic, ca in 
unități cum sint întreprinderea de

în municipiul Bîrlad

confeețli, antrepriza de construeții- 
montaj, unele măsuri,, in special din 
domeniul economic, să nu fie reali
zate la timp.

Organizația de partid de la între
prinderea de rulmenți este cea mai 
mare și puternică din municipiu și 
județ. Ca urmare a unei activități 
bine organizate, a înfăptuirii inte
grale a măsurilor adoptate cu pri
lejul dezbaterii Tezelor din aprilie, 
aici au fost realizate pesta plan o 
producție-marfă industrială in va
loare de 37,7 milioane lei, o produc
tivitate a muncii mai mare cu 3 645 
lei de fiecare persoană, iar expor
tul total a fost depășit pe ambele 
relații, livrindu-se peste prevederi, 
la cererea beneficiarilor, rulmenți to- 
talizind 24,9 milioane lei.

— Cu toate acestea, arată Costi- 
că Foarfecă, secretarul comitetului 
de partid din unitate, comuniștii din 
cele 115 organizații, precum și a- 
nalizele exigente întreprinse au scos 
în evidentă faptul că noi mai avem 
încă mari consumuri de metal care 
influențează cheltuielile de produc
ție. In această situație biroul comi
tetului de partid a hotărît revede
rea si completarea programelor spe
ciale cu noi măsuri vizînd îndeosebi 
reducerea consumurilor cu circa 500 
tone metal anual. Dispunînd de un 
puternic potențial tehnico-ingine- 
reșc. de muncitori cu inițiativă și 
înaltă pregătire profesională, am a- 
sigttfat- introducerea uftbr1 noi teh-. 
nologii cum sint : extinderea forjă
rii profilate a inelelor de rulmenți, 
cu 'linia respectivă concepută' și e- 
xecuțată in unitate, și noi procedee 
de turnare in vederea obținerii unor 
semifabricate cit mai aproape de for
ma finită.

constituie cheia de boltă a conștiin
ței socialiste, a spiritului revoluțio
nar promovat stăruitor de conducă
torul partidului și al țării.

Oamenii muncii, în noua lor cali
tate de producători, proprietari și 
beneficiari ai avuției naționale, dis
pun de un larg evantai de drepturi 
și obligații în cadrul organismelor 
democrației noastre muncitorești-re- 
voluționare. Or, realizarea efectivă 
a acestor drepturi necesită o solidă 
pregătire profesională, tehnică, eco
nomică, de specialitate și, in același 
timp, o inaltă conștiință politică, 
patriotică, revoluționară. Au o în
semnătate fundamentală orientările 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu pri
vind instruirea oamenilor cu cele 
mai noi și avansate cuceriri ale ști
inței și cunoașterii umane și. conco
mitent, educarea lor în spiritul dra
gostei de patrie, al devotamentului 
față de partid, popor și socialism, 
formindu-se ca specialiști revoluțio
nari. in acest sens, școala, celelalte 
forme de pregătire a forței de mun

La întreprinderea de elemente 
pneumatice și aparate de măsură, a- 
plicarea tuturor celor hotărîte a dus 
la următoarele rezultate : producția- 
marfă a fost depășită cu 9,8 la sută, 
productivitatea muncii cu 0,8 la 
sută, iar exportul cu 15,1 la sută. 
Aplicarea a opt măsuri economi
ce și organizatorice mai însem
nate. între care realizarea pe calcu
lator a diagonalelor circulare pen
tru manometru! etalon, depunerea a- 
luminiului prin evaporare in vid, 
tehnologia de depunere a straturi
lor subțiri metalice prin radiofrec- 
vență au determinat obținerea unei 
producții-marfă de 23,6 milioane lei 
și reducerea însemnată a costurilor. 
Realizările comuniștilor din grupe
le de cercetare interdiscipllnară ale 
comitetelor de partid din secțiile tra- 
duotoare (secretar. Elena Pustianu). 
tehnică (secretar. Iancu Butunoi) ș.a. 
s-au materializat nu numai in în
noirea și modernizarea producției, ci 
și in posibilitatea organizării aici, in 
cursul lunii octombrie a.c.. a unui 
simpozion interjydețean pe proble
me ale aplicării tehnologiilor necon
venționale (SITNEC).

Pe de altă parte, la comitetul de 
partid al antreprizei de construc- 
ții-montaj nu prea se cunoștea cite 
și care anume dintre măsurile din 
programul adoptat in urmă cu șase 
luni au fost finalizate Și cu ce efi
ciență concretă. Sandu Valentin, se
cretar adjunct cu propaganda, es
timează că s-ar fi realizat... cam 
trei sferturi din ele. Se poate să 
fie așa, dar n-am putut vedea nici 
programul (punctele de lucru dis
persate. ni se spune, secretarul ple
cat. iar documentul... în fișet). nici 
să consemnăm mult dorita recupe
rare a restanțelor in construcția de 
locuințe. De fapt, cind lucrurile sint 
privite ,Ja general", rezultatele nu 
pot fi decit necorespunzătoare.

In pofida bunelor rezultate din 
municipiu, mai persistă, după cum 
se vede, și anumite neîmpliniri. Se 
impune, așadar, ca o dată cu ur
mărirea riguroasă a măsurilor cu 
termene precise comitetul municipal 
de partid să acționeze simultan în 
toate organizațiile pentru realizarea 
măsurilor și îndeosebi în organiza- • 
ții de partid cu rezultate necores- 
punzătoare. cum sint cele de la an
trepriza de construcții-montaj, co
operativele meșteșugărești. intre- i 
prinderile comerciale s.a. Peste tot 
trebuie acționat pentru perfecționa
rea pregătirii politice și profesiona
le și sporirea răspunderii în așa fel 
incit. In toate organizațiile, sectoare
le Si domeniile de activitate, spiri
tul nou. combativitatea și exigență ' 
Revoluționară să-și facă simțită'pre- ' 
,zența activă, ducind la indeplinirea 
exemplară a tuturor obiectivelor sta
bilite.

Petru NECULA
corespondentul „Scinteii" 

că, organismele autoconducerii mun
citorești, conlucrînd cu organizațiile 
de masă și obștești, sub conducerea 
organizațiilor de partid, au misiunea 
de a desfășura o muncă susținută, 
organizată, prospectivă in domeniul 
calificării și creșterii nivelului de 
pregătire profesională in concordan
ță cu cerințele producției moderne, 
ale obținerii unei calități și eficiențe 
superioare în toate sectoarele econo
mico-sociale, ale' dezvoltării com
plexe, armonioase a economiei na
ționale in profil de ramură și teri
torial.

Competența tehnico-profesională și 
conștiința politică inaltă ale tuturor 
oamenilor muncii, asigurate pe te
meiul concepției profund științifice 
și de largă perspectivă istorică a 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu, re
prezintă un factor calitativ decisiv 
in dezvoltarea intensivă, eficientă a 
economiei românești, în afirmarea 
personalității umane, în făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

Din noua arhitectură a orașului Roman

Sursele de energie neconvențională

Ce demonstrează experiența județului Arad
In recentul Decret al Consiliului 

de Stat privind asigurarea producției 
de energie, folosirea rațională a 
energiei electrice, termice și a gaze
lor naturale sint prevăzute măsuri 
de cea mai mare însemnătate pentru 
buna gospodărire a resurselor ener
getice de care dispune economia 
națională. In acest context se în
scrie și valorificarea surselor de 
energie neconvențională — surse 
nepoluante și, practic, inepuizabi
le, ceea ce constituie argumente 
pentru extinderea utilizării lor pe 
scară largă in toate localitățile 
țării. In. această privință, in mul
te județe, printre care si Arad, 
există o bună experiență in realiza
rea și utilizarea instalațiilor de 
producere a energiei neconvențio- 
nale. Dar lot atit de adevărat este 
că, in același timp, există incă mari 
posibilități de folosire deplină a re
surselor locale de asemenea energii. 
De altfel, după cum ne relata 
tovarășul Trifon Darie, prim-vice- 
președinte al comitetului executiv 
al consiliului popular județean, 
in programul privind valorificarea 
surselor noi și refolosibile se 
prevede extinderea realizării in
stalațiilor solare, instalațiilor de 
biogaz, forajelor, pentru ape geo- 
termale, instalațiilor eoliene, cit 
Si a Instalațiilor de valorificare a re
surselor energetice recuperabile din 
procese industriale. Multe consilii 
populare comunale și orășenești au 
obținut unele rezultate bune in În
făptuirea acestui program.

Piața soarelui
își merită numele

în cartierul Micălaca din Arad 
s-a construit Piața Soarelui ■ — 
cea mai mare instalație de energie 
solară din cuprinsul județului, care 
asigură apă caldă menajeră, din pri
măvară’ pîhâ "fit toamnă'.'"tjfehthf 900 
de apartamențe. .In acest an ințțța- 
lația fost ..-, pusă . in funcțiune la 
20 aprilie. furnizînd apă caldă la 
punctul termic fără nici .o întreru
pere. Economiile realizate Însu
mează 283 tone combustibil conven
țional pe an.

Captarea energiei solare — curată, 
nepoluantă, inepuizabilă, gratuită și 
aflată la indemînă circa șapte luni 
pe an — se află pe agenda de lucru a 
multor consilii populare, unități eco
nomice și instituții arădene. Remar
cabil este efortul, de a amplasa ase
menea instalații in unități mici, dis
persate, aparțin'înd cooperativelor de 
producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor din Chișineu Criș, Curtici, 
Ineu, Sintana, Sebiș. Vinga și altele. 
„Dispunem de 80 mp panouri solare 
care asigură apă caldă pentru dușuri 
și dependințe la hotel, restaurant, 
laborator-cofetărie, bar de zi — ne 
explică președintele CPADM Chiși
neu Criș, tovarășul Nicoiae Guțu. 
întreaga instalație s-a executat în 
regie proprie de către meseriașii 
cooperativei. După mai puț-in de trei 
ani de funcționare este amortizată. 
Avem apă caldă in permanență, zi 
și noapte, datorită folosirii, in sche
ma instalației, a unui boiler cu o 
capacitate de 1 000 1, astfel incit apa 
caldă stocată poate fi utilizată cind 
e cel mai mult solicitată, adică seara 
și dimineața".

— Pe baza experienței acumulate 
— ne spune tovarășul Ionel Ocoș, 
președintele UJECOOP — s-a prevă

zut construirea de instalații solare in 
toate cooperativele sătești. Progra
mul pe acest an a fost realizat inte
gral. iar pentru investițiile din anul 
viitor panourile solare cu o suprafață 
totală de patru sute mp au și fost 
procurate, pentru realizarea in de- 
vans a noilor instalații, incă din 
prima parte a anului 1989. Toate 
lucrările se fac cu forte proprii, cu 
echipe specializate.

Resursele de biogaz -
mai bine valorificate

Dintre sursele energetice necon- 
ventionale. un ral Însemnat il are 
biogazul, produs in tot cursul anu
lui. pe baza fermentării dejecțiilor 
din fermele zootehnice, a apelor re
ziduale din stațiile de epurare ale 
orașelor. In județul Arad funcțio
nează 44 instalații de biogaz de mare 
capacitate in diferite unități socia
liste si citeva zeci de instalații 
de mici dimensiuni apartinind gos
podăriilor populației. Un dublu 
rol au instalațiile de biogaz con
struire in- școlile generale din Siria. 
Sintana, Cermei, Groșeni, care, pe 
lingă asigurarea energiei, servesc ca 
modele de urmat. Același dublu rol 
il au și instalațiile de biogaz de pe 
lingă dispensarele din Sintea Mare, 
Felnac, Cermei. Craina, Bocsig, Bîr- 
zava, Arghiș. Berechiu, Apateu și 
altele.

Experiența arădeană, ca de altfel 
și cea din alte zone ale țării, con
firmă aprecierea că producerea bio
gazului este eficientă atit in stații 
de mare capacitate, cit si In unități 
mici. în cadrul stației de epurare a 
municipiului Arad, spre exemplu, se 
produc zilnic 3 000—3 500 mc de bio
gaz. Pe lingă economisirea a sute de 
tone de combustibil convențional 
destinat consumului propriu, stația 
produce o cantitate apreciabilă , de 
■biogaz' convertit prin pattu generâ- 
toșrțț proprii .ip. 10—12 mii kWh 
energie electrică' pe zi. ..Posibilită
țile sint însă mult mai mari — apre
cia inginerul Gheorghe Crăciun, șeful 
stației. în prezent se află in con
strucție un nou gazometru care va 
mări capacitatea de acumulare cu o 
mie mc de biogaz. Randamentul de 
transformare in energie electrică 
este deocamdată redus din cauza 
unor imperfecțiuni tehnice și a lipsei 
de piese de schimb la motoarele 
termice.

O sută de bune intenții
și o singură flacără
Consiliul popular al orașului 

Sebiș si-a propus ca. pină in 
1990. în o sută de gospodă
rii crescătoare de animale să fie 
amenajate stații pentru producerea 
biogazului. S-au Întocmit tabele, s-au 
nominalizat gospodăriile cu nume și 
adrese exacte... și atit. Pentru că 
nici una dintre cele o sută de surse 
posibile, reprezentind tot atitea in
tenții bune, nu a fost materializată. 
Motivațiile „n-avem experiență", „nu 
dispunem de posibilități", „nu-l ren
tabil" sint infirmate de însăși expe
riența existentă chiar in... Sebiș. Mai 
exact, acasă la loan Crișan, str. Bra
dului nr. 12, unde flacăra biogazului 
arde cit și cind e nevoie începind 
din anul 1985. „Instalația — poves
tește el — e cit se poate de simplă : 

un bazin pentru fermentarea dejec
țiilor amplasat sub nivelul solului; 
un capac ușor și rezistent sub care ' 
se acumulează biogazul. Pentru â ' 
asigura arderea eu flacără normală 
duzele de la aragaz au fost lărgite 
pină la 1.8 mm. Randamentul este 1 
asigurat și iarna datorită protejării 
instalației cu o folie de polietilenă, 
așezată la mică distantă de jur im- 
prejur, creîndu-Se ceea ce putem de- 1 
numi efectul de seră".

Sint și alte amănunte, detalii con
structive sau de exploatare a insta
lației pe care acest vrednic gospodar 
le prezintă clar și convingător. Pen
tru cine vrea să audă, să vadă și să 
treacă la fapte. Poate și cu mai 
multă preocupare din partea consi- ' 
liulul popular, care are îndatorirea 
de a metamorfoza bunele intenții 
în... flacără de biogaz.

Experiențe bune
există.

Cine le generalizează ?
Iată și o altă experiență bună. La : 

Curtici, cea mai mare sursă energetică 
locală o constituie apele geotermăle, 
care ating o temperatură de circa 
60 grade. Acestea sint utilizate in 
diverse sectoare de producție — in 
14 hectare sere de legume Si ga
roafe — la încălzirea atelierelor de 
reparații ale S.M.A,, a școlii cu 28 de ;> 
săli de clasă, a casei de cultură, cit • 
și a 24 de apartamente și a bazei de 
agrement.

Așadar, se poate spune că în ju
dețul Arad sint multe experimente 
reușite care pot și trebuie să fie ge
neralizate. „Sint pașii următori" 
— ni s-a spus fa consiliul popular 
județean. Dar tocmai acești „pași 
următori" se fac deeocamdată cu 
multă Încetineală.' Ne referim inter.» 
cest sens la intirzierile nejustificata. 1 
in ceea ce privește o largă populari- i 
zare a experiențelor existente inrtjv<Lm 
lorificarea diverselor surse de ener-,- 
gie neeonventională. dar cu deosebi
re a biogazului. In localitățile cu 
mari ferme si complexe zootehnice, 
programul județean prevede, spre e- 
xemplu, realizarea unor însemnate 
economii de combustibil, pe această 
cale : de circa 4 700 t.c.c. pe an. Cind 
se va produce biogazul necesar, din 
moment ce in cele mai multe com
plexe zootehnice lucrările nici nu au t 
început, iar unele nu au nici docu- ; 
mentatia necesară avizată 7 f

' Chiar dacă in diverse localități 
există o suită de bune experiențe in ; 
domeniul folosirii energiilor necon
venționale, cele mai multe dintre ■ 
prevederile programului privind va- > 
lorificarea acestor energii nu se ’ 
realizează, așa incit consiliul popular; 
județean nu se poate declara mulțu- . 
mit. Cu atit mai mult cu cit sint Încă 
prea mu’te consilii populare comu- : 
nale care, o dată cu întocmirea aces
tor programe si aprobarea lor. le-au 
stivuit printre alte hirtii, in diferite 
fișete. uitind cu totul de ele.

Noile măsuri stabilite de con
ducerea partidului și statului privind 
economisirea riguroasă a energiei 
impun, o dată în plus, ca și în jude
țul Arad toate sursele de energie ne
convențională să fie mai hine, mai 
operativ puse in valoare. în fiecare 
localitate, in interesul propriu al 
fiecărei localități, al fiecărui cetăV 
țean.

C. BORDEIANU

La ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. din 3 oc
tombrie a.c.. în care a fost dezbătut 
Programul privind autoconducerea 
sl autoaprovizionarea populației pe 
trimestrul IV 1988 și pe anul 1989, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu a apre
ciat că în fiecare județ sint create 
posibilitățile necesare pentru buna 
aprovizionare a populației, că fiecare 
județ trebuie să se lupte si să facă 
totul pentru ca prevederile în acest 
domeniu să fie îndeplinite integral.

Cum se știe, rolul principal in 
fundamentarea și materializarea pro
gramelor teritoriale de autocondu- 
cere și autoaprovizionare revine 
— conform legii — consiliilor popu
lare, ca organe locale ale puterii și 
administrației de stat care răspund 
atit de activitatea productivă din te
ritoriu, cit și de asigurarea condiții
lor pentru buna aprovizionare a 
populației. Iar unitatea de măsură 
a reușitelor pe această linie este da
tă de gradul de realizare a indica
torilor din programele județene, oră
șenești și comunale de autoaprovi
zionare. de nivelul livrărilor la fon
dul central al statului și, respectiv, 
pentru consumul local. Cum înțeleg 
să-și facă datoria din acest punct de 
vedere consiliile populare din jude
țul Alba 7

Condiții există ți trebuie făcut 
totul pentru fructificarea lor

Prin prisma factorilor de climă și 
a formelor de relief, județul Alba 
beneficiază de condiții dintre cele 
mai prielnice pentru realizarea pe 
plan local a întregii game de Pro
duse agroallmentare destinate auto- 
aprovizionării. De altfel. încă din 
1980, cind s-a trecut la aplicarea 
principiilor autoconducerii sl auto- 
aprovizionării. Alba s-a - numărat 
printre județele ..fără probleme" în 
privința acoperirii sortimentale, efor
turile localnicilor fiind canalizate în
deosebi spre latura cantitativă, pen
tru obținerea unor randamente supe
rioare de producție in unitățile agri
cole — de stat si cooperatiste —. ca 
și in gospodăriile populației. Așa se 

explică creșterile substanțiale ale 
livrărilor la fondul de stat din aceas
tă perioadă la aproape toate cate
goriile de produse agroalimentare : 
griu și secară — cu 46,5 la sută ; 
porumb — cu 98 la sută ; legume — 
cu 76 la sută ; fructe — cu peste 
200 la sută ; cartofi — cu 137 la sută 
etc.

Pe aceeași linie ascendentă se în
scriu si prevederile programului de 
autoconducere si autoaprovizionare a 
populației județului Alba pe trimes
trul IV din acest an. Față de rea
lizările perioadei similare din 1987. 
în trimestrul IV a.c. urmează să se 
pună la dispoziția populației jude
țului — conform programului — mai 
multe brinzeturi, mai multe prepa
rate din carne, mai mult pește și 
unt. creșteri importante fiind stabi
lite la aproape toate produsele ali
mentare. Sporuri sint prevăzute și 
la mărfurile nealimentare : un plus 
de 2.7 milioane lei la confecții și 
tricotaje si aproape 5 milioane lei la 
încălțăminte. Sint condiții pentru 
realizarea acestor prevederi ?

Din discuțiile purtate cu factori de 
răspundere de la consiliul popular 
județean și de la consilii populare 
comunale, ca și din unități de pro
ducție si comerciale, am retinut ho- 
tărirea unanimă de a mobiliza for
țele umane si materiale pentru a se 
obține cantități cit mai mari de pro
duse. astfel Incit să se asigure, deo
potrivă. livrările la fondul central al 
statului șl cele la fondul local de 
consum. La dorința generală de mai 
bine se adaugă și o serie de factori 
naturali prielnici, anul acesta condi
țiile climatice au fost deosebit de fa
vorabile pentru o serie de culturi.

Ce concluzii se desprind din situa
ția ..la zi“ a autoaprovizionăril în 
județul Alba, concluzii care să fie 
avute In vedere pentru perioada ur
mătoare 7

Nu numai numărul animalelor 
contează, ci și greutatea lor

La ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. din 3 oc
tombrie a.c., secretarul general al 

partidului a atras in mod foar
te serios atenția asupra răs
punderii ce revine fiecărui județ 
în legătură cu respectarea greutății 
legale la tăierea animalelor. In ju
dețul Alba această cerință trebuie 
să dea serios de gindit consiliilor 
populare, întrucit ceea ce s-a petre-

Cu toată răspunderea pentru 
realizarea autoaprovizionării

Exigențe actuale în fața consiliilor populare din județul Alba

cut aici in primele trei trimestre ale 
anului nu mai poate fi acceptat in 
continuare. Față de prevederile de 
plan, bovinele s-au tăiat. în medie, 
la o greutate cu aproape 38 la sută 
mai mică, porcinele — la o greutate 
cu 18 la sută mai mică, iar ovinele 

aproape la jumătate din greutatea 
stabilită. Dacă se respectau greută
țile minime obligatorii, județul ar fi 
putut obține un plus de mai multe 
mii de tone de carne care acopereau 
atit nevoile fondului central, cit si 
solicitările de aprovizionare ale 
populației locale.

Situația din ultimele luni. în evi
dentă îmbunătățire, poate constitui 
o garanție că. pe viitor, lucrurile vor 
intra aici pe un făgaș normat con
siliile populare, toți cei ce poartă 
răspunderea îndeplinirii programului 
de autoconducere și autoaprovizio
nare trebuind să înțeleagă că nu sint 
suficiente doar eforturile pentru 
creșterea efectivelor de animale 
— lucru desigur pozitiv si de apre
ciat — fără să se urmărească cu 

aceeașl răspundere si atingerea spo
rurilor de greutate prevăzute. Dacă 
Ia tăierea bovinelor preluate de 
la gospodăriile populației, consiliile 
populare se îngrijesc — și in bună 
măsură reușesc — să respecte greu
tatea de tăiere (exceptînd desigur 
sacrificările de necesitate), este ab

solut necesar ca aceeași exigentă si 
răspundere să manifeste și in pri
vința tăierilor de animale de la uni
tățile agricole de stat si cooperatiste.

Pentru o planificare riguroasă, 
realistă

Exceptînd citeva sortimente extra- 
timpurii, județul Alba dispune de 
condiții ca să-si asigure Întreaga 
gamă de legume si fructe. Cu toate 
acestea, unitățile I.L.F. de aici au 
rămas datoare cumpărătorilor în pri
mele nouă luni ale anului cu 9 000 
tone legume si peste 3 000 tone 
fructe, planul de desfacere la cele 
două grupe de mărfuri fiind realizat 
in proporție de numai 64 la sută și, 
respectiv, 39 la sută. De ce 7 In pri
mul rind. pentru că județul a fost 
planificat de specialiștii de la Direc
ția generală economică a horticul
turii (D.G.E.H.) din Ministerul 
Agriculturii să producă mai pu
ține legume și fructe decit ar 
trebui, urmînd ca diferența — 

și nu e vorba de citeva kilograme, 
ci de aproape 1 500 vagoane de pro
duse ! — să fie cărate (sau cum se 
spune in limbajul „ilefiștilor" — „mu
tate") de la sute și sute de kilo
metri. tocmai din Constanța, Teleor
man. Brăila. Dolj, Giurgiu, Bihor, 
Argeș și din alte colturi de tară. Și 

cum fiecare județ are propriul pro
gram de autoaprovizionare. iar chel
tuielile cu aceste „mutații" ar fi În
cărcat sensibil conturile I.L.F. din 
județul Alba, cantitățile de legume 
oferite de unitățile comerciale au 
fost mai mici decit cele stabilite.

Deficitul creat prin sistemul „mu
tațiilor" a fost și mai mult ampli
ficat de indisciplina organelor locale, 
care n-au respectat structurile de 
producție prevăzute. Ce să se mai 
complice unitățile din județ cu rea
lizarea culturilor mai pretențioase, 
cum ar fi cele de tomate. vinete, 
usturoi, fasole verde sau conopidă 1 
Le-au ocolit, cultivînd în locul lor 
alte sortimente, care le dau mai pu
tină bătaie de cap : varză., rădăci- 
noase, dovlecei. Așa se face că la 
prima grupă de legume livrările au 
fost cuprinse in primele trei trimes
tre ale anului între 11 și 36 la sută 
fată de necesar, iar la grupa a doua. 
— depășite cu 123—178 la sută. Cu 
alte cuvinte, unele legume aii lipsit, 
in timp ce altele âu fost ' realizate 

cu mult peste necesar, ajunglndu-ge 
pină acolo incit o parte din surplus 
a fost valorificat ca... furaje pentru 
animale (cazul cooperativelor agri
cole de producție Drimbari. Ciugun 
Ș.a.).

Superficialitate sau lipsă 
de răspundere ?

In cadrul ședinței Comitetului Po
litic Executiv din 3 octombrie s-a 
arătat că în privința produselor in
dustriale — care fac parte integrantă 
din programele de autoconducere Si 
autoaprovizionare a populației — 
n-ar trebuie să existe probleme, că, 
dacă ele au apărut sau mai apar in 
unele locuri, acestea se datoresc lip
sei de răspundere, neglijenței. Este 
o apreciere valabilă și pentru pro
gramul de autoconducere și auto
aprovizionare al județului Alba, unde 
mica industrie locală nu s-a înscris 
in primele trei trimestre ale anului 
in sarcina privind livrările la fon
dul pieței, iar acum este in situația 
să nti poată onora o bună parte din 
contractele de mărfuri ale trimes
trului IV.
' — Noi ne-am dezvoltat capacitățile 

de producție si sîntem in măsură să 
onorăm toate obligațiile contractuale 
din programul local de autocondu
cere șf autoaprovizionare — ne 
spune Radu Mănăilă. președintele 
Uniunii județene a cooperativelor 
meșteșugărești. Dar departamentele 
care coordonează balanțele materia
le tratează cu superficialitate — ca 
să nu spun lipsă de răspundere — 
solicitările noastre privind asigura
rea bazei de aprovizionare. Astfel, 
Ministerul Industriei Ușoare refuză, 
pur și simplu, să ne acorde repar
tiții pentru o serie de ' țesături și 
căptușeli absolut necesare realizării 
bunurilor prevăzute in programul de 
autoaprovizionare. La lei procedează 
Ministerul Industriei Metalurgice și 
Ministerul Industrializării Lemnului 
si Materialelor de Construcții. E ade
vărat. noi prelucrăm numeroase ma

teriale din resurse locale si materia
le refolosibile — aceasta fiind de 
altfel misiunea noastră principală —. 
dar și accesul la asemenea surse de 
aprovizionare ne este îngreunat. Fie 
că nu ni se asigură nici o repartiție 
pentru respectivele materiale — cum 
este cazul materialelor refolosibile 
din lemn, sticlă și cartoane — fie că 
ni se acoperă doar o mică parte din 
necesar — cum este cazul materia
lelor refolosibile din metal, textile' 
Si p.v.c. Oricit de multă pricepere 
ar dovedi meseriașii cooperației, 
aceștia nu pot acoperi nevoile pro
gramului local de autoaprovizionare 
doar cu produse din papură, răchită 
și materiale de balastieră. Fără înr 
doială. criticile formulate de secre
tarul general al partidului la ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C, 
al P.C.R. vor duce la schimbarea ac
tualei stări de lucruri, mai ales < ă 
furnizorii noștri dispun de resursele 
ce ne sint necesare.

...In Întreaga țară și, deopotrivă. 
In județul Alba, programul de auto
conducere și autoaprovizionare cu
prinde prevederi care să asigure 
— așa cum se aprecia la ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.G, 
al P.C.R. din 3 octombrie — o' 
bună, chiar o foarte bună apro
vizionare a populației. Pentru a- 
ceasta se cere insă să se acțio
neze cu toată răspunderea, mai 
energic, in spiritul exigențelor si in
dicațiilor formulate de secretarul 
general al partidului. „Nu sint sufi
ciente angajamentele — sublinia 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu nu 
sint suficiente numai declarațiile Si 
promisiunile. Autocritica își pierde 
din însemnătate atunci cind nu este 
urmată de activitatea practică, cind 
nu se demonstrează, practic, că s-au 
tras concluziile din stările negative 
de lucruri". în acest mod vor trebui 
să acționeze si consiliile populare, 
toți cei ce poartă răspunderea pentrit 
îndeplinirea programului de auto
conducere și autoaprovizionare a 
populației din județul Alba.

Mihai IONESCÎU
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Consumuri energetice reduse 
în fabricarea fiecărui produs

ARĂTURILE DE
— în ritm mai

TOAMNĂ
intens I

Prevederile recentului Decret al 
Consiliului de Stat, nrivind asigu
rarea producției de energie, folosirea 
rațională a acesteia pe perioada 
acestei ierni au lacut obiectul unor 
ample dezbateri la întreprinderea 
..Carbochim" din Cluj-Napoca. Secre
tarul comitetului de partid. loan 
Mărgineanu. cu care am discutat 
despre măsurile care se iau, in ve
derea aplicării acestor prevederi, 
spunea că. pe baza experienței, a 
rezultatelor bune obținute pină acum, 
au fost activizate comisia energetică 
pe intreprindere. comisiile pe secții 
Si ateliere, care au reanalizat sta
diile de realizare a măsurilor pre
văzute in programele adoptate de 
consiliul oamenilor muncii si au făcut 
noi propuneri pentru reducerea con
sumurilor de energie, de perfecțio
nare a proceselor tehnologice, imbu- 
nătătirea funcționării principalilor 
consumatori, intărirea disciplinei teh
nologice. Înlăturarea risipei. Ingine
rul Octavian Ileni, responsabil ener
getic pe întreprindere, menționa că 
aportul acestor comisii, din care fac 
parte ingineri, tehnologi, maiștri, 
muncitori cu înaltă calificare, la rea
lizarea unor produse abrazive cu con
sumuri energetice reduse este sub
stantial. ceea ce a determinat consi
liul oamenilor muncii să reactiveze 
aceste colective, să le determine să-si 
aducă o contribuție si mai mare la 
aplicarea decretului. Faptul că in pre
zent o tonă de carbură de siliciu se 
obține cu un conșum mai mic de 
466 kWh energie electrică și 5 me
tri cubi gaze naturale, fată de 1985, 
iar tona de electrocorindon. care con
stituie materia primă pentru produse 
abrazive, cu un consum redus cu 
45 kWh energie .electrică și 3,4 me
tri cubi gaze naturale, comparativ cu 
aceeași perioadă., este un efect si al 
activității acestor comisii, al preocu
părilor și participării directe la apli
carea . măsurilor de modernizare, ale 
oamenilor muncii din întreprindere, 
oameni care vădesc inițiativă si spi
rit gospodăresc pentru utilizarea eco-

nomicoasă a resurselor de producție. 
Printre ei se numără specialiști me
reu prezenti in bătălia pentru ener
gie. cum sînt inginerii Dan Gafenco 
și Mihai Roman, maiștrii Iulian Cos
tings și Oroszegy Gheorghe. care vin 
cu idei și soluții noi ■ și valoroase, 
urmăresc îndeaproape activitatea din 
secții, functionarea utilajelor si in
stalațiilor mari consumatoare de 
energie, intervin direct, cu pricepere, 
împreună cu conducătorii proceselor 
de producție, pentru respectarea nor
melor de consum, pentru economi-

maiiese cu forte proprii, altele, 
complexe, cu contribuția specialiști
lor din unități de cercetare, antre
nați in colective mixte in aplicarea 
programului de perfecționare a or
ganizării și modernizare a produc
ției. Se implementează astfel știința, 
rezultatele cercetării, procedee teh
nologice moderne, cu importante 
efecte atit în ceea ce privește redu
cerea consumurilor de energie elec
trică și combustibil, cît si pe linia 
creșterii productivității muncii, ridi
cării nivelului tehnic și calitativ âl

cluj: Prezență activă, eficientă
a comisiilor energetice

abrazive 
finisarea 
sectoare 

econom i-

sinea energiei. Așa s-a reușit, prin 
munca unor asemenea oameni, a în
tregului colectiv, ca in acest ah, pină 
acum întreprinderea să obțină o 
producție-marfâ suplimentară în va
loare de 22 milioane tei față de plan.

■ să producă peste prevederi impor- . 
tante cantități de corpuri 
folosite la prelucrarea și 
unor produse din diferite 
ale economiei naționale,
sind in același timp aproape 9 500 
MWh energie electrică și circa 600 000 
metri cubi gaze naturale.

Din analizele realizate pe parcursul 
anului și după apariția Decretu
lui Consiliului de Stat de către 
comitetul de partid si consiliul oa
menilor muncii rezultă că acțiunile 
și măsurile pentru reducerea con
sumurilor de energie si combustibil 
sint aici, la „Carbochim". bine gin- 
dite. fundamentate sub toate aspec
tele — tehnic, economic, al posibili
tăților de realizare. Directorul între
prinderii. inginerul loan Negrea, ne 
spunea că unele măsuri se infăptu-

produselor. Cu asemenea forte a fost 
automatizat procesul de elaborare a 
electrocorindonului prin utilizarea 
unui microcalculator la un cuptor 
electric, prin care se asigură urmă
rirea si conducerea diagramei de sar
cină. Rezultatul ? Anual se econo
misesc circa 30 MWh energie elec
trică. Pe baza experienței obținute 
urmează să se treacă la automati
zarea altor două cuptoare din aceas
tă secție. De asemenea, se lucrează 
la implementarea unui sistem de te- 
legestiune — tip EGOPEC-30 — prin 
care se urmărește operativ, tot prin 
calculator, modul de funcționare a 
cuptoarelor electrice, ceea ce va per
mite mai buna gospodărire a 
giei. încadrarea in puterea si 
aprobate.

Cu aceeași răspundere se acțio
nează de către comisiile energetice 
pentru reducerea consumului de gaze 
naturale. Din analizele periodice 
care se fac pe parcursul fiecărei luni, 
s-a constatat că prin optimizarea ar
derii. mentinindu-se excesul de aer

minim impus de procesul tehnologic, 
se realizează mari economii de com
bustibil. Pornind de la aceste con
statări. de la rezultatele obținute de 
unele formații fruntașe, s-a realizat 
optimizarea arderii la principalii con
sumatori de energie si combustibil, 
fapt care a permis să se obțină o 
economie de 30 000 metri cubi gaze 
naturale pe an. Alte soluții tehnice 
ce vor fi realizate în continuare in 
acest an au in vedere utilizarea la 
elaborarea electrocorindonului a unei 
bauxite superioare pentru topirea 
căreia . este necesar un consum mai 
mic de energie electrică, valorificarea 
spărturilor de corpuri abrazive, orga
nizarea mai bună a activității in 
unele sectoare de producție, utili
zarea corespunzătoare a capacităților 
de producție existente, prin mai buna 
programare și urmărire zilnică a fa
bricației. In 
cu eforturile 
deplinirea si 
trimestrul IV
anului viitor, se acționează intens la 
aplicarea unor măsuri scadente din 
programul de modernizare cu efect 
direct asupra reducerii consumurilor 
energetice. între altele, este vorba 
de punerea în funcțiune a unei pre
se de 300 tone-forță. care va lucra in 
regim complet automatizat, rezultînd 
o economie de 500 
electrică pe an.

Exemplele despre 
experiența acestui

același timp, in paralel 
care se fac pentru in- 
depăsirea planului pe 
si pregătirea producției

MWh energie

Unitate cu foc.continuu și cu o do
tare tehnică modernă. Combinatul de 
fire sintetice este unul din marii 
consumatori de energie electrică și 
termică din municipiul Vaslui. Con-, 
sum determinat atit de capacitățile 
de producție, de utilajele și mașinile 
folosite, cît. si de necesitatea exis
tentei in secțiile întreprinderii a unui 
mediu climatizat constant, cerut de 
procesele tehnologice de producție. 
..Iată de ce. conducerea unității. în
tregul colectiv, ne spune ing. Mircea 
Ciobanu. directorul combinatului, 
avem permanent în atenție încadra
rea în normele de consum. gospodă
rirea cu grijă și valorificarea supe
rioară a fiecărui kilowatt de energie 
electrică și a fiecărui gram de com
bustibil. In această perioadă, o dată 
cu apariția recentului Decret al Con
siliului de Stat, preocupările noastre 
s-au amplificat și diversificat și mai 
mult. încadrarea strictă in consumu
rile prevăzute constituind pentru noi 
o preocupare vitală, de care depinde, 
în fond, eficiența întregii activități. 
Programul anual al comisiei energe
tice a fost îmbunătățit și completat 
de îndată cu noi măsuri ce s-au ex
tins pe toate cele trei schimburi, pe 
formații de lucru, pe fiecare mașină 
și operator în parte și care au în
ceput să fie aplicate cu fermitate, 
înalta răspundere cu care este utili
zată acum energia este ilustrată de 
altfel și de rezultatele obținute. Ast
fel. de la începutul acestui an. noi 
am obținut, pentru fiecare tonă de 
fire poliesterice produsă, o economie 
de 5,9 kWh energie electrică și de 
0,019 Gcal energie termică față de cea 
planificată și de 3.2 kWh și 0.15 Gcal 
Ia o tonă de fire tehnice. De aseme
nea, față de aceeași perioadă a anu
lui trecut, economiile sînt sensibil 
mai mari în condițiile îndeplinirii 
principalilor indicatori de producție,

far normele de consum aprobate sint 
mai mici".

Cum se acționează concret pentru 
încadrarea in normative și diminua
rea continuă a consumurilor energe
tice ? Din cele constatate in secțiile 
de producție, defalcarea și cunoaște
rea cotelor zilnice și orare, la toate 
palierele, de către fiecare lucrător, 
buna organizare a urmăririi lor pe 
fiecare schimb, se poate afirma că, 
aici, energia constituie cu adevărat

."■r P!' ' ' • - '•

ener- 
cotele

care am vorbit. 
________________ colectiv arată o 
dată in plus că pentru reducerea 
consumurilor energetice trebuie să se 
acționeze pe toate planurile, comi
siile energetice să fie permanent an
trenate in acțiunile initiate de con
siliul oamenilor muncii si. o dată cu 
acestea. întregul personal muncitor 
care are datoria să acționeze cu răs
pundere. cu spirit gospodăresc pen
tru îndeplinirea și depășirea sarcini
lor de plan, respectind intocmai con
sumurile normate de energie.

Marin OPREA
corespondentul „Scînteii"

urmărirea parametrilor optimi de 
condiționare a aerului, pornindu-se 
ori opțindu-se instalațiile de clima
tizare- in funcție de necesitate, etan- 
șeizarea din vreme a ușilor și feres
trelor și funcționarea lor automată, 
întreținerea izolațiilor termice' la cup
toarele de ardere a blocurilor și a 
celor de preîncălzire, bilanțuri ener
getice și analize la nivel de secții 
ș.a.. a căror contribuție nu este cîtuși 
de puțin de neglijat. Dar determi

vaslui: Rezultatele confirmă
spiritul gospodăresc

o problemă de cea mai mare însem
nătate a întregului colectiv.

— Am întreprins asemenea măsuri 
tehnice și de organizare a activității 
înciț nu numai că ne încadrăm cu 
strictețe în normele de consum, ci și 
economisim zilnic 1—2 MW energie 
electrică. precizează subinginerul 
Gheorghe Popoaia, responsabilul e- 
nergetic al unității. Am creat ceea ce 
s-ar numi un climat propice bunei 
gospodăriri și economisiri, respectării 
disciplinei tehnologice. Măsurilor ge
nerale. cu caracter permanent, noi 
le-am asociat ■ unele cu un caracter 
mai special, specifice perioadei de 
iarnă, pe care Ie urmărim îndeaproa
pe. încît este exclusă orice posibili
tate de risipă, oricit de mică ar fi ea.

După cum aveam să ne convingem, 
aceste măsuri sînt dictate de bunul 
simt tehnic : încărcarea la capacitate 
a mașinilor și utilajelor din dotare.

nante pentru bunele rezultate obținu
te se dovedesc acele măsuri de 
substanță, din programele de moder
nizare și cele energetice speciale, cu 
aport mai mare asupra diminuării 
consumurilor in procesul de produc
ție. S-au aplicat în acest scop la 
combinatul vasluian noi- tehnologii 
și au fost realizate. instalații de re
cuperare care duc la economisirea 
unor mari cantități de energie elec
trică și termică. Ne referim anume 
la introducerea și. in curînd. extin
derea tehnologiei de vopsire în masă 
a firelor poliesterice. care sporește 
considerabil calitatea firelor și scade 
cu 50 la sută consumul de energie ; 
realizarea instalației de recuperare a 
condensului în procent de 80 la sută, 
cu o eficientă anuală de peste 550 de 
tone combustibil convențional ; pu
nerea in. funcțiune a două instalații 
de recuperare a aerului cald (120 gra-

de) de la utilajele pentru filare cla
sică și care se folosește in prezent 
Ia uscarea firelor (economisindu-se 
48 tone c.c. pe an).

Cu toate acestea, rezultatele înre
gistrate nu sint incă pe măsura po
sibilităților. nu mulțumesc incă pe 
deplin. De ce ? Pentru că. in pofida 
strădaniilor, pină la această dată, 
cheltuielile cu energia electrică 
combustibilul la 
marfă sint cu 6 
cele planificate, 
tuși ele ? După 
combinatul primește agentul termic 
de la o centrală de zonă, cu mult - 
sub puterea prevăzută. Pentru a-1 
aduce la parametrii necesari proce
sului de producție, este nevoie de in
tervenții, de o supraîncălzire supli
mentară care se efectuează in uni
tate, și de aici mărirea pe ansamblu a 
cheltuielilor materiale de producție 
prevăzute. Poate fi depășită această 
situație oarecum paradoxală ?

— Sperăm să fie rezolvată, in cel 
mai scurt timp, ne informează direc
torul unității, ing. Mircea Ciobanu. 
La Vaslui a fost construită o cen
trală termică pe cărbune, care a și 
intrat in funcțiune și este destinată 
asigurării agentului termic in primul 
rirtd pentru combinat. Rețeaua de 
transport a aburului este executată 
in procent de 85 Ia sută, inclusiv ra
cordul pentru combinat. Se impune 
însă să se urgenteze realizarea de 
către Trustul montaj utilaj chimic 
București. antrepriza Iași. lotul 
Vaslui a ceea ce a mai rămas : trei 
supratraversări și două subtraversări 
pentru care au lipsit pînă acum tu
burile. Chestiune de cel mult o lună 
de zile.

1 000 lei 
lei mai 

De unde 
cum ni

și
producție- 
mari decit 
provin to- 
se' spune,

Petru NECULA
corespondentul „Scînteii

Pentru a se pune o bază puternică viitoarei recolte, 
în această toamnă urmează să fie efectuate arături 
adinei pe o suprafață de cinci milioane hectare. Cu 
baza tehnico-materială de care dispune agricultura 
noastră există posibilitatea să se are zilnic o suprafață 
de 350 000—400 000 hectare teren. In acest scop, este 
necesar ca, printr-o temeinică organizare a muncii, 
toate tractoarele să fie folosite cu randamente supe
rioare. Aceasta presupune organizarea de schimburi 
prelungite si de noapte, iar concomitent să fie elibe
rate terenurile de resturi vegetale, astfel încît meca-

nizotorii să po-ată lucra intens.. Din datele furnizate de 
Ministerul Agriculturii 
ciabile intre județe in 
fost efectuate, pînă la 
de toamnă. Cum s-a 
arat ? Ce măsuri se iau in județele în care lucrările 
au intirziat pentru încheierea arăturilor la termenul 
stabilit ? Sint întrebări la care au căutat răspuns co
respondenții noștri 
fața locului.

rezultă că există diferențe apre- 
ce privește proporția în .care au 
data la care ne aflăm, arăturile 
acționat" în județele fruntașe la

județeni în analizele efectuate la

OLT Aceștia, așa cum

0 bună organizare 
a muncii, nici o clipă 
de răgaz intre lucrări

Faptul că în județul Olt au fost a- 
rate suprafețe mari nu este intîmblă- 
tor. Recoltele mari pe care le reali
zează, an de an, numeroase unități 
agricole din județ se datorea
ză. în principal, cultivării acestora 
pe terenuri arate adine din toam
nă. Iată de ce, in aceste zile, după 
finalizarea recoltării porumbului și 
soi-ei principatele mijloace mecanioe 
au fost concentrate la efectuarea a- 
răturilor adinei de toamnă, pe toa
te suprafețele prevăzute a se însă- 
minta în primăvară. Acestea se fac 
numai cu subsolier și sint asociate 
cu lucrările de scarificare. de ad
ministrare a amendamentelor calca- 
roase și a îngrășămintelor organice. 
Pină in ziua de 3 noiembrie ară
turile de toamnă au fost efectuate, 
la nivelul județului, pe 35 la sută 
din suprafața planificată. Sem
nificativ este modul cum se acțio
nează in vederea grăbirii acestei lu
crări in unitățile agricole din con
siliul agroindustrial Strejești.

„Pentru această toamnă trebuie să 
facem arături pe 7 324 hectare — ne 
relata Eleodor Mihai, organizatorul 
de partid. Din' acestea, 4 380 hecta
re au și fost arate, la adincimea de 
30 cm, la care se adaugă 10—15 cm 
cit asigură scormonitorul, cu care 
au fost dotate toate plugurile. în
trevedem ca în jurul datei de 10 
noiembrie să încheiem această lucra
re: firește în condiții de foarte bună 
calitate. Flnalizînd recoltarea sfeclei, 
de zahăr, a-,.porumbului, mai avem 
de. eliberat doar 420 hectare din su
prafață, Organizațiile de partid au 
mobilizat pe toți- oamenii muncii la 
lucrările specifice de sezon, prin a- 
ceasta asigurînd un front de lucru 
mecanizatorilor la arat".

La C.A.P. Curtișoara l-am aflat 
pe Constantin Năstașe,. inginerul-șef 
al consiliului agroindustrial. De ce 
aici ? „Pentru că — ni s-a răspuns — 
aici avem una din cele două for
mații mecanizate ce acționează la 
administrarea gunoiului de grajd și 
două formații, cu tractoare' A 1 800 
Si utilaje, pentru scarificat si sub- 
solaj. La Curtișoara. la Cîrlogani, 
Strejești, Pleșoiu și Teslui. cu te
renuri podzolioe sau supuse băltiri
lor, specifice Văii Oltului, urmăresc 
modul cum se fac arăturile de toam
nă pe terenurile ce vor fi însămin- 
țate în primăvară". Pe o altă solă, 
in aceeași cooperativă agricolă. I-am 
întilnit pe inginerul Ion Opriția, 
președintele unității. Măsura adin
cimea arăturii efectuate de grupul 
alcătuit din mecanicii de întreține
re. mai multi la număr. împreună 
cu Ion Geană, șeful secției S.M.A., 
și inginerii Ion Nicolae și Paul An- 
gelescu. Pentru ce aceasta ? Simplu. 
Tractoriștii serveau masa, pregătiță 
la cantina unității Și adusă caldă in 
tabără, timp in care cele 9 tractoa
re aflate la arat erau copduse de

„forțe din afară".
ni s-a șpus. efectuau cîteva „oco
luri" — ațitea cite erau necesare 
pentru ca tractoriștii „de drept" să 
servească masa, iar. pe de altă par
te. utilajele să nu staționeze.

Preocupări asemănătoare pentru 
folosirea integrală . a timpului, în 
schimburi prelungite ori in două 
schimburi, am constatat și la co
operativele agricole ,din Cîrlogani. 
Grădinari, Pleșoiu.

Printr-o bună organizare a mun
cii. mobilizarea tuturor disponi
bilităților. intensificarea forțelor or
ganizațiilor de partid, a comuniști
lor. a tuturor oamenilor muncii an
trenați in eliberarea terenurilor, a- 
oehstă importantă lucrare poate fi 
încheiată la termenul optim și in 
condiții de bună calitate. (Mihai Gri- 
goroșcuță).

IALOMIȚA :
Este necesar

sa se asigure 
front de lucru
mecanizatorilor

județul 
au 
de

Ialomița, pină joi 
fost executate ogoare 

toarnnă pe 20 la sută din 
prevăzută. Pentru ca Ri
se finalizeze pină la 20 no- 
ritmul zilnic trebuie să

BRĂILA

Un procent 
care nu reflectă

posibilitățile județului

Calitate,
Măsurarea este miezul asigurării 

calității, de aceea, metrologia repre
zintă cheia de boltă a sistemului de 
asigurare a calității — arătam in în
cheierea articolului precedent pe 
tema activității de metrologie a în
treprinderii de mașini grele Bucu
rești (publicat in ziarul „Scînteia" 
din 4 noiembrie). Astăzi vom pre
zenta o serie de trăsături ale a- 
sigurării metrologice realizate la 
I.M.G.B. în cadrul sistemului de a- 
sigurare a calității.

„LA NOI TOTUL ESTE... PROCE- 
DURAT". Verbul „a procedura“ este, 
intr-adevăr, puțin folosit în limbajul 
obișnuit. In cadrul sistemelor de a- 
sigurare a calității este una din no
țiunile de bază, care arată că toate 
acțiunile și operațiunile se execută 
pe baza unor proceduri scrise, care 
descriu cu precizie cine, cind, cum, 
cu ce mijloace realizează o opera
țiune sau alta. întreaga activitate de 
metrologie este „procedurată" : Re
gulamentul privind desfășurarea a- 
cesteia. aprobat de organul de con
ducere colectivă a întreprinderii, 
prevede sarcinile exprese care revin 
compartimentului specializat și sec
țiilor de producție, practic fiecărui 
om al muncii, pentru a asigura pre
cizia și legalitatea măsurătorilor. 
Respectînd acest regulament, au fost 
elaborate proceduri scrise ■ pentru 
toate operațiunile de verificare și 
măsurare. Astfel, verificarea A.M.C.- 
urilor se faoe nu după o „tradiție 
moștenită", ci după proceduri scrise, 
iar măsurătorile efectuate de fiecare 
muncitor pentru piesa ori reperul 
realizat sint prevăzute în tehnolo
gia de execuție, cu un consum de 
timp normat'

Să fie oare un exces de zel ? Cî- 
tuși de puțin ! înainte de lansarea 
în fabricație a unui produs se con
sumă. intr-adevăr. ceva mai mult 
timp pentru proiectare și normare. 
Timpul acesta este recuperat înzecit, 
pentru că fiecare participant la rea
lizarea produsului — muncitor, con
trolor de calitate, metrolog, șef de 
echipă — cunoaște exact atribuțiile 
care îi revin, eliminindu-se de la 
bun început neclaritățile, ambiguită
țile. discuțiile inutile, iar răspunde
rea pentru îndeplinirea sarcinilor nu

numai produse de cea mai bună calitate
mai poate fi „ocolită" sub pretextul 
necunoașterii lor exacte.

Ce semnificație au procedurile 
scrise pentru activitatea de metrolo- 

,gie ? „Esențială, ne spune fizicianul 
Radu Badiu. metrologul-șef al între
prinderii. Iată un exemplu elemen
tar : Cum trebuie folosit șublerul ? 
Știe și un copil ! Așa este, numai 
că mai puțini sînt cei care știu că 
șublerul trebuie să stea direct pe 
strungul sau pe mașina la care se 
execută piesa ce se măsoară, și nu 
într-o cutie de lemn ori pe o bucată 
de pîslă. De ce ? Pentru a se încălzi 
și dilata în aceeași măsură cu piesa, 
astfel incit măsurătoarea să fie co
rectă. Abia după ce au fost intro
duse proceduri scrise, pentru utili
zarea A.M.C.-urilor s-a renunțat la 
obiceiul — împămintenit de multă 
vreme — ca șublerul să stea pe o 
bucată de pislă «pentru a fi protejat 
de lovituri».

însă procesele tehnologice, deose
bit de complexe, reclamă evident și 
alte măsurători decit cele efectuate 
cu șublerul. iar unele dintre A.M.C.- 
uri Sînt extrem de complicate, nepu- 
tind fi utilizate decit de metrologi 
calificați. Și în aceste cazuri, nece
sitatea procedurilor scrise este indis
cutabilă".

...în secția de turbine am discutat 
despre activitatea de metrologie cu 
ing. Vasile Chițea. șef de secție : 
„Măsurile sint cit se poate de clare. 
La noi. totul este procedurat". Răs
puns simplu și edificator !

PRIMA ETAPA A EXECUȚIEI S 
PROIECTAREA. Calitatea unui pro
dus depinde în bună măsură de ca
litatea proiectării. Este rațiunea 
pentru care în cadrul- sistemului de 
asigurare a calității aplicat in 
I.M.G.B.. această primă etapă a rea
lizării unui produs este urmărită cu 
toată atenția. O etapă de verificare 
este și cea metrologică. De ce este 
necesară o asemenea verificare ? In
ginerul Paul 
Institutului i 
logie, 
tre motive 
proiectanților și tehnologilor nu au 
o pregătire prea bună în domeniul 
metrologiei. Este o carență ce por
nește încă din programele de invă-

țămînt ale facultăților tehnice, unde 
problema nu este abordată la nive
lul actual al exigențelor. Chiar dacă 
proiectantul și-a eliminat aceste la
cune. din pregătire, rolul metrologu- 
lui. cu „ochiul" șău format, nu poa
te fi neglijat. Ce precizie de exe
cuție se solicită și ce unelte de lu
cru au această precizie, cu ce anume 
este ea controlată și cine efectuează 
măsurătorile. — iată numai cîteva 
din întrebările cărora le poate răs
punde Cel mai bine specialistul me-

La întreprinderea

de mașini grele București

RIGOARE Șl PRECIZIE
In organizarea
METROLOGIEI (II)

din cadrul 
de metro- 
„Unul din- 

este că majoritatea

I Joița, 
național 

ne-a răspuns:

trolog, încă din etapa de proiectare 
a unui produs".

Cum se realizează, concret, la 
I.M.G.B. verificarea metrologică a 
proiectelor ? In oadrul compartimen
tului de metrologie există o „gru
pă de metode de măsură", care co
laborează cu tehnologii pentru a se 
stabili tipurile și1 categoriile de 
A.M.C.-uri necesare, condițiile de lu
cru și metodele de măsurare ce se vor 
folosi. „Tendința generală este de 
sporire a preciziei de execuție, pen
tru toate grupele- de produse — ne 
spune fizicianul Radu Badiu. De a- 
ceea nu este suficient să se preva
dă in tehnologie aparate de măsu
ră și unelte mai exacte, trebuie a- 
sigurate și condițiile necesare bunei 
lor funcționări : lipsa vibrațiilor pen
tru măsurătorile de presiune, tem- 
peratură constantă și absența cu- 
renților de aer pentru mașini-unel
te cu comandă numerică, de înal
tă precizie etc. Dacă nu sint prevă
zute prin tehnologia de execuție și 
nu sînt respectate cerințele de a-

ceastă natură, rezultatul nu este al
tul decit creșterea numărului de 
rebuturi și scăderea eficienței".

VERIFICAREA „CAPABILITAȚII" 
UTILAJELOR — O SARCINA DE 
STRINGENTĂ ACTUALITATE. La 
conținutul aoestei noțiuni ne-am 
referit in precedenta! articol. Prac
tic. in intreprindere sint circa 300 
utilaje și echipamente cu rol-cheie 
în desfășurarea proceselor tehnolo
gice : mașini-unelte de înaltă pre
cizie, cuptoare pentru tratamente 
termice, standuri de probă. Toate 
sint prevăzute cu instalații de mă
sură adecvate, verificate metrologic 
conform prevederilor legale. S-a 
constatat însă că, din diferite cau
ze. chiar la utilaje avînd aparate de 
măsură in bună stare se execută o- 
peratluni sau faze tehnologice cu a- 
bateri mari. De aceea, respectind 
spiritul legii, dar depășind intrucit- 
va litera ei, compartimentul de me
trologie de la I.M.G.B. se ocupă nu 
numai de precizia A.M.C.-urilor, ci 
și a mașinilor pe care acestea sint 
instalate, pentru toate cele 300 de 
utilaje-cheie. Cu alte cuvinte, nu se 
verifică numai instrumentul de mă
sură. ci și modul in care este în
deplinită funcția utilajului. Astfel, 
potrivit unei tehnologii riguros sta
bilite. se determină clasa de pre
cizie a cuptoarelor pentru tratamen
te termice. Detalii in legătură cu a- 
ceastă operațiune primim de la ing. 
Nicolae Herțog, șeful laboratorului 
de temperaturi :

„S-a realizat în întreprindere o in
stalație. cu ajutorul căreia se mă
soară temperatura de funcționare in 
diferite puncte ale cuptorului, sta- 
bihndu-se volumul util, adică spa
țiul in care temperatura obținută 
prin reglaje este aceea solicitată de 
procesul de tratare termică; opera
țiune denumită «calibrarea» instala
ției. In funcție de rezultatele măsu
rătorilor. cuptorul este încadrat in 
clasa intîi. a doua ori a treia de 
precizie. Dacă rezultatele sint nesa
tisfăcătoare. pînă cind se efectuea
ză reparația necesară, cuptorul este 
trecut in clasa a patra de precizie, 
ceea ce înseamnă că nu mai poate 
fi utilizat decit pentru operațiuni de 
preîncălzire". •

Asemenea măsurători șe efectuea
ză pentru toate utilajele-cheie. mâi 
întîi în momentul achiziționării, iar 
apoi de cite ori prevede tehnologia 
de, lucru. Fișele cu rezultate exis- 

in laboratorul : de" metrolo- 
pentru. control. — cit și : in 
pentru a se. programa. . pe 
mașină în parte, numai o-

tă atît 
gie — 
secție, 
fiecare 
perațiuni din clăsa de precizie pe 
care aceasta este aptă să te reali
zeze. ,

Faptul că această activitate este 
bine pusă la punct a permis de
celarea unor observații al căror in
teres depășește cadrul unei singure 
unități : '

„In ceea ce privește cuptoarele 
pentru tratamente terrtiice. am a- 
juns la concluzia că. de multe ori, 
lipsa de precizie apare ca urmare 
a unor deficiențe ce pornesc chiar 
din proiectare _  ___  __ _ .
logul-șef al întreprinderii. înainte de 
a se omologa un asemenea cuptor, 
cred că institutele specializate ar 
trebui să utilizeze nu numai mode
le teoretice, ci să aibă în vedere și 
rezultatele unor testări repetate, in 
funcție de condițiile concrete de e- 
xecuție.

In altă ordine de idei, am con
statat că unii producători de ma- 
șini-unelte „omit" să treacă în car
tea tehnică a utilajului parametrii 
de precizie in care aceasta operea
ză și tehnologia de control a aoes- 
tei precizii, omisiuni cu totul de 
neînțeles și inacceptabile. In beea ce 
ne privește, noi verificăm temeinic, 
după standarde internaționale, ma- 
șinile-unelte care intră in întreprin
dere. dar nu toate unitățile dispun 
de condițiile tehnice necesare unui 
asemenea control prealabil".

ne spune metro-

tntr-un viitor număr at ziarului 
vom prezenta alte forme prin care 
activitatea de metrologie este inte
grată in producția de zi cu zi a în
treprinderii de mașini grele Bucu
rești și concluziile ce se degajă din 
această experiență deosebită, ce me
rită a fi extinsă in cit mai multe 
unităfi industriale.

Euqen RADULESCU

In 
seara, 
adipci 
suprafața 
crarea să 
iembrie,
ajungă la peste 9 000 ha. Ținind sea
ma că în ultimele zile ale săptăminii 
trecute s-a ajuns doar la 7 600 ha, 
aoeasta trebuie să constituie un se
rios semnal de alarmă atit pentru 
organele agricole județene, cit și 
pentru unitățile agricole care trebilie: 
să ia măsurile ce se impun pentru 
a se crea un larg front de lucru 
tractoarelor aflate Ia arat prin elibe
rarea suprafețelor de coceni și res
turi vegetale. în același timp, este 
nevoie să se asigure aprovizionarea 
ritmică cu carburanți a stațiunilor 
pentru mecanizarea agriculturii, ast
fel încît să nu se producă nici o 
stagnare la executarea arăturilor.

Acolo unde sint suprafețe elibera
te. unde tractoarele au fost ritmic 
aprovizionate cu motorină, iar asis
tenta tehnică este asigurată de me
canici bine pregătiți se înregistrează 
depășiri față de programele stabi
lite. Este cazul unităților agricole din 
consiliile agroindustriale Slobozia, 
Fetești. Țăndărei. Movila si Gura 
Ialomița, unde s-au executat arături 
pe 30—35 la sută din suprafețele pre
văzute și care trebuie să constituie 
exemplu pentru cooperativele agri
cole de producție și întreprinderile 
agricole de stat din consiliile agroin
dustriale Urziceni. Balaciu și Fă- 
căeni. unde sint rămîneri in urmă. 
Pentru asigurarea frontului de lucru 
necesar celor 2 200 tractoare reparti
zate la arat, din care 1 600 în C.A.P., 
este nevoie ca unitățile agricole să-si 
intensifice eforturile pentru elibe
rarea de coceni si alte resturi ve
getale a terenurilor, actionînd cu 
toate atelajele de care dispun.

în consiliul agroindustrial Slobo
zia. din cele 7 200 ha prevăzute a se 
executa ogoare de toamnă au fost 
arate 3 050 ha, ceea ce reprezintă a- 
proape 40 la sută. In brazdă se află 
zilnic 70 tractoare, din care 55 lu
crează in schimburi prelungite și 15 
— în două schimburi. Pe tractoarele 
care ară in două schimburi se află 
mecanizatori -veniți în sprijinul uni
tăților agricole din alte sectoare de 
activitate din municipiul Slobozia. 
Așa cum ne-a informat directorul 
S.M.A. Slobozia, ing. Alexandru 
Gheorghe. se reușește ca in 24 de 
ore să se execute arături pe 285—300 
ha, depășindu-se programul stabilit. 
Dar S.M.A. Slobozia are posibilita
tea să aibă în brazdă 100 de pluguri, 
fapt ce ar conduce ca in 24 de ore 
să se are aproape 400 ha. Aceasta 
presupune însă din partea unități
lor agricole din Amara, Perieți și 
Slobozia o mai mare angajare la e- 
liberarea suprafețelor cu 
nuale. fără a lăsa totul; 
veste această lucrare, pe 
țiilor de mecanizare.

Peste media județului ,..._
veste realizarea ogoarelor adinei de 
toamnă se află și S.M.A. Țăndărei. 
care servește unitățile din consiliul 
agroindustrial cu același nume și 
unde pină acum s-au arat 3 250 ha 
din cele 8 400 ha prevăzute cu cul
turi de’ primăvară. Aici sint zilnic 
în brazdă 127 de tractoare U 650 și 
O grupă de 10 tractoare A 1 800. „Se 
ară pînă cînd se termină ultimul li
tru de motorină, ne spune Vasile 
Barbu, directorul’S.M.A. Țăndărei. In 
medie executăm arături pe 450—500 
ha. dar posibilitățile noastre sînt 
mult mal mari. Sintem bine orga
nizați și; la ora actuală, avem creat 
front de lucru în majoritatea uni
tăților. De exemplu, la C.A.P. Țăn- 
dărei. din 
rate 900 
colaborări 
păcate, in 
confrunta, 
către cooperativele agricole de pro
ducție din Valea Ciorii, Bucu. O- 
grada și Gheorghe Lazăr. cu lipsa 
frontului de lucru. în aceste con
diții. nu ne vom mai putea desfă
șura normal munca, fiind obligați să 
mutăm dintr-o solă in alta forma
țiile de tractoare de 2—3 ori pe zi". 
(Mihai Vișoiu).

Intrucit pină în seara zilei de 
3 noiembrie, in județul Brăila ară
turile adinei de toamnă au fost efec
tuate doar pe 14 la sută din 223 604 
hectare planificate, organele județe
ne de partid și de stat au luat mă
suri organizatorice și tehnice menite 
să ducă la intensificarea lucrărilor. 
Un calcul efectuat evidențiază fap
tul că., pentru încheierea, arăturilor 
in termenul stabilit, trebuie reali
zată o viteză zilnică de peste 10 000 
hectare. în acest scop, urmează să 
fie utilizate la arat peste 70 la sută 
din tractoarele existente și, totodată, 
să se lucreze în schimburi prelun
gite și de noapte. Rezultatele a nu
meroase unități agricole, unde for
mațiile au fost judicios organizate, 
fiind dimensionate în raport de mă
rimea solelor, demonstrează că rit
mul arăturilor poate spOri mult. Ast
fel. majoritatea oelor din consi
liile agroindustriale „1 Mai" Brăila 
și Ianca au realizări superioare me
diei județului". Și nu întimplător.

Ne aflăm pe terenurile consiliului 
agroindustrial „1 Mai" Brăila. De la 
inginerul-șef al consiliului. Violeta 
Popescu, aflăm că, pînă în seară zilei 
de 2 noiembrie au fost arate 4 OR) 
hectare. Se acționează, bine organi
zat., pe un front larg, în cooperative
le agricole Tichile.ști. Tudor Vladimi- 
rescu. Scorțaru Vechi și la I.A.S. 
„Dunărea". Măsuri importante s-au 
luat la I.A.S. Baldovinești, unde 
urmează să se treacă cu toate for
mațiile do • tractoare Ța executarea > 
ogoarelor pe Cela 3 293 ha (unitatea 
mai are de recoltat orezul de pe circa 
250 hectare). In acest consiliu, for
mațiile de tractoare au fost organi- ' 
zate și în schimburi de noapte. 
Exemplul consiliului agroindustrial 
„1 Mai" Brăila va trebui urmat și de 
o serie de unități agricole din consi
liile Stăncuța. însurăței. Șutești. Du- 
dești etc. (Candiano Priceputu).

SATU MARE

Să se devanseze 
livrarea 

carburanților!

forțe ma
in ce 

seama

în ce

pri-
sec-

pri-

oele 1 750 ha au fost a- 
ha ca rezultat al bunei 
cu unitatea agricolă. Din 
următoarele zile ne vom 
dacă nu se va acționa de

In unitățile agricole din județul Satu 
Mare s-au efectuat arături adinei pe 
15 la sută din cele 94 531 hectare pla
nificate. Pentru încheierea lucrărilor 
pină la 20 noiembrie, comandamentul 
agricol județean a stabilit un nou 
grafic care prevede realizarea unei 
viteze zilnice de 6 000 hectare. Unele 
unități agricole, ca cele din consiliile 
agroindustriale Valea Vinului. Ardud. 
Sanislău. Supur. au reușit să se în
cadreze în noile viteze zilnice stabi
lite la nivelul acestora și să asigure 
totodată nivelul calitativ corespunză
tor al arăturii. Faptul, se datorează 
aplicării unor măsuri organizatorice 
și tehnice eficiente, ca și controlului 
nemijlocit exercitat de specialiști in 
teren. Astfel, in cadrul consiliului 
agroindustrial Valea Vinului, după 
cum ne-a inform,-it președintelc aces
tuia. Augustin Sfara. pe lingă fiecare 
formație sint repartizați specialiști 
din unitatea respectivă și din perma
nența consiliului agroindustrial, care 
urmăresc îndeaproape ritmul si cali
tatea lucrării. Și în consiliul agroin
dustrial Ipvada. președintele aces
tuia, Alexandru Pișcoti, ne-a relatat 
că in vederea intensificării arături
lor, celor mai1 buni specialiști din 
permanența consiliului li s-a încre
dințat să răspundă de unitățile cu 
condițiile cele mai grele și complexe. 
Rezultatele, nu,au intirziat, să șe facă 
simțite. La C.A.P. Halmeu. bunăoară, 
pină lă data de 1 noiembrie se arase 
o suprafață de 300 hectare, adică 
anroaoe jumătate din cît s-a realizat 
pină în acel moment Ia nivelul în
tregului consiliu agroindustrial. Fap
tul, este explicabil., aici fiind organi
zată o formație puternică de 22 
tractoare, din căre 8 lucrează șl 
schimb de noapte.

In scopul efectuării la timp si 
calitate bună a arăturilor adinei „ 
toamnă, au fost luate, măsuri aparte. 
Inginerul Vasile Marinescu, directo
rul trustului județean S.M.A., ne 
spune că. începind cu 1 noiembrie, 
acționează 2 7 7____ ___
industrial comisii alcătuite din spe
cialiști ai trustului si din stațiunea 
de mecanizare a agriculturii respec
tive, care urmăresc modul cum sint 
folosite utilajele si calitatea lucrări
lor efectuate. Constatările sint ana
lizate operativ. luindu-Se măsurile 
necesare pentru înlăturarea cauzelor 
care generează rămînerile în urmă 
sau abaterile de la normele de cali
tate. De la oonduoerea trustului ju
dețean S.M.A. si a direcției agricole 
județene am retinut că pentru în
cheierea arăturilor la termenul pla
nificat. centrala PECO ar trebui să 
devanseze livrarea cotei de motorină 
pe luna noiembrie pînă cel mai 
tîrziui la 29 noiembrie. Cantitățile zil
nice de 80 tone livrate Pină în pre
zent nu sinț în măsură să asigure 
realizarea volumului mare de lucrări 
ce trebuie efectuat la arături, pentru 
aceasta fiind necesar ca zilnic să se 
livreze cel puțin 130 tone motorină. 
(Octav Grumeza).

de 
în

de 
de

în fiecare consiliu agro-
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70 DE ANț DE LA FĂURIREA ȘȚAȚULUț NAȚIONAL UNITAR ROMÂN

UNIREA, UNITATEA
- supreme, istorice idealuri ale poporului

La căldura simțămintului național 
s-a topit, așa cum -memorabil s-a 
spus in epocă, intîlul hotar despăr
țitor de frați : anacronica frontieră 
de pe Milcov. dintre Moldova și 
Muntenia. Așa cum era firesc, așa 
cum era drept, cei ce au făurit Uni
rea Principatelor — milioanele de 
inimi și conștiințe însuflețite de vi
brația aceluiași dor — au subliniat 
că prin istoricul act de la 24 ianua
rie 1859 se făcuse doar primul pas, 
se așezaseră numai temeliile pentru 
edificiul național, pentru întregul 
care trebuia realizat. Milioane și mi
lioane de români ce se aflau încă 
sub dominația străină, expuși unei 
crunte prigoniri naționale, vedeau in 
existența României libere garanția 
apropierii momentului de izbîndă a 
idealului unității naționale. Erau 
gînduri cărora le-a dat expresie unul 
din eroii transilvăneni ai revoluției 
române pașoptiste, ALEXANDRU 
PAPIU ILARIAN, care. în 1860. îi 
adresa lui Alexandru Ioan Cuza, 
domnul Unirii, cuvintele :

„Românii din Transilvania. in îm
prejurările de fată, numai la Princi
pate privesc, numai de aici așteaptă 
semnul, numai de aici iși văd scă
parea. Cind s-a ales Cuza domn, 
entuziasmul la românii Transilvaniei 
era poate mai mare decit in Princi
pate (...). Un lucru mi se pare a fi 
mai mult decit sigur : că românii de 
peste Carpați, bărbați si femei, bă- 
trini ;i tineri, toți ar fi pata de a 
muri pentru domnul Cuza (...). O, 
principe și domn al românilor ! fie 
ca să vă stea in ajutor geniul nației 
române, ca să răzbunați cu înțelep
ciune moartea și să fiți executorul 
fericit al planului celui mai mare 
domn și român ce a avut vreodată 
Dacia lui Traian".

Acelorași simțăminte le dădea glas 
și profesorul și publicistul transilvan 
ALEXANDRU ROMAN, care scria 
intr-un ziar din 1863 :

„Cunoaștem, fraților din România, 
cunoaștem starea voastră politică, 
cea morală și gradul culturii la care 
ați ajuns (...). luăm parte la bucurii
le și durerile voastre ; simțim feri
cirea și nefericirea, onoarea sau 
dezonoarea ce se revarsă peste voi 
precum le simțește inșivă inima 
voastră ; simțim mișcarea electrică 
care pulsează in arterele voastre ; 
cind vă copleșește vreo neputință, 
atunci scad și puterile noastre ; de 
ați muri voi, noi încă am muri îm
preună cu voi. căci sintem mădulare
le aceluiași trup însuflețit prin unul 
și același spirit vital".

Erau gînduri care arătau marea 
forță a conștiinței de sine a poporu
lui. profunda înțelegere a adevărului 
că destinele viitoare ale națiunii ro
mâne nu puteau fi modelate altfel 
decit prin unitatea tuturor fiilor săi, 
că aceasta era condiția hotărîtoare a 
împlinirii menirii sale istorice. Scria, 
astfel, marele lingvist de pe melea
gurile Blajului. TIMOTEI CIPARIU, 
in august 1867 :

„Simțul national s-a deșteptat in 
toată româmmaa. Națiunea română 
a venit la cunoștința -pozițiunii care 
> se cuvine intre națiunile Europei ; 
ea va face toți pașii cuveniți pentru 
a ocupa această pozițiune cu demni
tate. Națiunea română de aci înainte 
va fi solidară pentru corpul întreg și 
nu vor mai fi partide care să ne 
dezunească de la unul și același scop 
solidariu, cultura națională. Pină aci, 
patria română, limba și naționalita
tea ne-au fost călcate (...). Am în
ceput a ne libera patria, am început 
a ne libera limba. Am început, dom
nilor, abia am început, dară nu am 
terminat ; rămîne ca să continuăm și 
să terminăm. Bărbații de stat ai ro
mânilor vor îngriji pentru eliberarea 
perfectă a patriei române. Sint de 
convingere că ei iși vor împlini cu 
exactitate înalta misiune — si patria 
română in urmă va deveni liberă".

Certitudinile exprimate în aceste 
gînduri se întemeiau pe profunde ar
gumente. pe adevăruri ce străbăteau 
întreaga istorie românească — anume 
acelea că oamenii pămîntului româ
nesc. dincolo de denumiri locale 
(munteni, moldoveni, ardeleni, dobro
geni. maramureșeni, bănățeni, cri- 
șeni, bîrsani etc.), s-au simțit și s-au 
știut mereu români, s-au numit pe 
ei înșiși doar cu acest nume, moște

nit din moși-strămoși. amintind de 
strălucita lor obirșie și exalînd 
parfumul limbii străvechi pe care o 
vorbeau. Adevăruri despre care eru
ditul BOGDAN PETRICEICU HAS- 
DEU scria in 1867 :

„Nu numai in privința limbei. ci 
și in aceea a teritoriului este abso- 
lutamente imposibil de a trage o linie 
de demarcațiune intre moldoveni, și- 
munteni (...), moldovenii sint mun
teni. muntenii sint moldoveni, mol
dovenii și muntenii sint transilvani, 
transilvanii sint moldoveni și mun
teni. iată singurul aspect adevărat și 
posibil al acestui majestuos tablou, de 
o unitate națională fără exemplu in 
analele lumii ! (...). Moldova, Tran
silvania. Muntenia, nu există pe fata 
pămîntului ; există o singură Româ
nie, cu un picior in Dunăre și cu 
altul pe ramificațiunile cele mai de
părtate ale Carpatilor ; există un 
singur corp și un singur suflet. în 
care toți nervii și toate suspinele vi
brează unul către altul".

Una dintre expresiile cele mai 
înalte ale solidarității românești a re
prezentat-o participarea românilor 
transilvăneni și bucovineni la efortul 
uriaș cerut de marele și eroicul 
război de independentă din anii 
1877—1878. Românii au văzut în cauza 
pentru care sîngerau dorobanții, că
lărașii și roșiorii o cauză generală a 
tuturor românilor, semn limpede că 
România devenise, așa cum aprecia 
revista „Albina“ încă din 1870. „un 
soare ale cărui raze încălzesc și 
luminează pe toți românii". Îndrep
tățite erau deci cuvintele cu care re
marcabilul ziar „Telegraful român", 
ce apărea la Sibiu, aprecia însemnă
tatea anului 1877 pentru români :

„La Plevna, la Rahova, la Palan
ca românii au dovedit că sint ade- 
vărați urmași ai străbunilor lor, că 
știu să apere o cauză, că sint un po
por de bărbați. $i astăzi nimeni nu 
mai cutează a deosebi pe români de 
români: fie oriunde, in Moldova, in 
Muntenia, in Ardeal, in Banat (...) 
Asta ne leagă, ne impreună și ne 
încheagă, asta silește lumea să re
cunoască in noi un popor compus 
din oameni de același fel binecu- 
vintat".

Lupta întregului popor român pen
tru unitate națională era dreaptă și 
legitimă pentru că de-o parte și de 
alta a Carpaților, în vatra lor mul
timilenară, trăiau și munceau fiii 
aceluiași popor ; ea era, deopotrivă, 
dreaptă și legitimă pentru că in te
ritoriile românești, aflate sub domi
nație străină, era periclitată însăși 
ființa lor de neam, se încerca modi
ficarea fizionomiei etnice a acestor 
teritorii românești, sub apăsarea unei 
politici oprimatoare, cu obiectivul 
proclamat al desnaționalizării for
țate a românilor. Împotriva acestei 
politici iși ridica glasul „Liga pen
tru unitatea culturală a românilor"; 
intr-unui din manifestele sale, pu
blicat în anul 1891, într-o zi scumpă

tuturor inimilor românești — 24 ia
nuarie —. erau subliniate rațiunile 
care au prezidat constituirea ei, fap
tul că activitatea sa răspundea unei 
imperioase cerințe naționale :

„Intr-adevăr, cind națiunea româ
nă din afară de regat iși sleiește 
ultimele sale forțe in lupta contra 
străinului care, după ce i-a răpit 
orice parte a vieții publice, caută 
să-i ia prin violență și în disprețul 
legilor fundamentale mijloacele de 
cultură națională, atacindu-i școala, 
limba și credința străbunilor și smul- 
gind cu o cruzime barbară copilașii 
de trei ani de la sinul mamei româ
ne spre a-i desnaționaliza și a-i în
văța să-și urască neamul, graiul, re- 
ligiunea și chiar familia ; cind cei 
ce reclamă aplicarea și respectarea 
legilor sint aruncați in temnițe, cind 
un strigăt de desperare iese din gura 
mai multor milioane de frați ai noș
tri. cind un șovinism tiranic tinde a 
modifica o mare parte din corpul 
poporului nostru, orice nepăsare ar 
fi o sinucidere națională. Pentru 
aceea Liga iși propune a deschide și 
întreține necontenit lupta pentru 
apărarea naționalității noastre, pină 
la încetarea acestor persecuțiuni 
străine secolului nostru și moravu
rilor europene".

Lupta românilor pentru unitate na
țională a cunoscut o nouă etapă, 
mai amplă și mai profundă, în îm
prejurările declanșării primului răz
boi mondial. Atunci motivațiilor 
multiseculare ale luptei pentru uni
tate politică li s-a adăugat și faptul 
de o deosebită gravitate că sute de 
mii de fii ai neamului românesc de 
pe teritoriile supuse monarhiei aus- 
tro-ungare erau trimiși să sîngereze 
și să moară pe fronturi pentru idea
luri străine neamului românesc. In 
aceste împrejurări s-au intensificat 
acțiunile politice menite să deter
mine România să treacă • la elibe
rarea fraților aflați sub opresiune 
străină. Una dintre aceste acțiuni a 
reprezentat-o congresul de la Bucu
rești al românilor din teritoriile 
aflate sub dominația monarhiei bi
cefale. în discursul rostit cu acest 
prilej, în martie 1915, istoricul IOAN 
URSU spunea :

„Neamul nostru a avut soarta unui 
pom roditor, așezat la margine de 
drum. Toți drumeții i-au furat din 
fructe. Dar nu s-au mulțumit să-i 
rupă fructele, ci fără de nici o pie
tate i-au smuls crengile și i-au ciun
tit tulpina. Și totuși pomul roditor 
al neamului nostru a rezistat tutu
ror vijeliilor și neomeniilor trecăto
rilor și vecinilor, căci răsărise din 
sămânța viguroasă romană care i-a 
dat tărie să infrunte furtunile, să- 
reziste devastărilor, să crească și să 
se dezvolte (...). Pentru noi însă Ar
dealul e nu numai o chestie de via
ță, dar și o chestie de dreptate. 
N-aveți decit să vă uitați pe harta 
țării noastre și veți vedea la mijloc 
o scobitură, un gol, care arată că

forma de azi de semilună a țării 
noastre e necompletă și că n-avem 
decit un arc din cercul complet care 
trebuie să fie in mod firesc forma 
țării noastre. Carpații ardeleni sint 
destinați de natură să formeze dia
metrul cercului românesc. Ei au fost 
de la început și pină astăzi centrul 
nostru etnic, iar Ardealul e destinat 
prin natură să fie centrul statului 
de la Dunărea de Jos, dar nu ex
tremitatea statului de la Dunărea de 
mijloc (...). Pe lingă necesitatea con
servării ne mai îndeamnă la aceasta 
sentimentul dreptății și spiritul vre
mii care cere ca toți cîți locuiesc un 
teritoriu compact și au aceeași ori
gină și vorbesc aceeași limbă să fie 
uniți sub același drapel".

Aceleași idei și idealuri, aceleași 
aspirații întemeiate pe drept și drep
tate s-au rostit în acei ani, deopo
trivă. la alte mari mitinguri și de
monstrații care arătau că voința uni
că a poporului era realizarea unită
ții național-statale. Dădea expresie 
acestui adevăr un remarcabil dis
curs rostit in mai 1915 de NICOLAE 
TITULESCU :

„Din împrejurările de azi. Româ
nia trebuie să lasă întreagă și mare ! 
România nu poate fi întreagă fără 
Ardeal; România nu poate fi mare 
fără jertfă ! Ardealul e leagănul care 
i-a ocrotit copilăria, e școala care 
i-a făurit neamul, e farmecul care 
i-a susținut viața ! Ardealul e scin- 
teia care aprinde energia (...) Ar
dealul e românismul in restriște, e 
întărirea care depărtează vrăjmașul, 
e viața care chiamă viața ! Ne tre
buie Ardealul I Nu putem fără el ! 
Vom ști să-l luăm și mai ales să-l 
merităm ! Pentru Ardeal nu-i viață 
care să nu se stingă cu plăcere ; 
pentru Ardeal nu-i sforțare care să 
nu se ofere de la sine (...) Ardealul 
nu e numai inima României poli
tice ; priviți harta : Ardealul e inima 
României geografice".

Așa gindeau oamenii politici și 
cărturarii patrioți, așa gindeau cei 
mulți, milioanele de oameni pe care 
urma să se sprijine efortul in lupta de 
reîntregire națională. Iar dovada su
premă a profunzimii acestor sim
țăminte au făcut-o ei. cei multi, 
incepmd din augustul de foc al anu
lui 1916, cînd- România a pornit răz
boiul său drept, eliberator de frați și 
de pămînt românesc. întregitor de 
țară liberă și unită. Pe această una
nimitate de gind și simțire româ
nească se răzima încrederea că, din
colo de restriști vremelnice. Izbin- 
da dreptății avea să sosească, că 
idealul unirii avea să devină reali
tate. Și el a devenit astfel in anul 
greu, dar eroic 1918, cind. prin lupta 
poporului în întregul său, prin sta
tornicie într-uâ ideal, s-a desăvîrșit 
procesul de formare a statului na
țional unitar român.

Grupaj realizat de
Silviu ACHIM

Centrul de creație și cultură „Cintarea României" al sindicatelor din municipiul Miercurea-Ciuc
Foto : E. Dichiseanu

Concepția modernă de 
organizare aflată la te
melia multor așezăminte 
de cultură se regăsește, 
cu notele specifioe ine
rente. și in alcătuirea 
Muzeului județean din 
Bistrița. înțelegerea mai 
adincă a capacității in- 
structiv-educative și ce- 
tățenești-patriotice a in
stituțiilor muzeale a con
dus. în primul rind, la 
■găsirea și amenajarea u- 
nor spații de referință, 
prin însăși valoarea lor 
arhitectonică piese mu
zeistice care să adăpos
tească colecțiile. Așa este 
la Iași. Timișoara. Ora
dea. Craiova etc., așa se 

.străduiesc multe alte ju
dețe să-și alcătuiască și 
să dezvolte o zestre cu un 
patrimoniu cit mai va
riat. reprezentativ științi
fic și artistic. Pe această 
cale au avansat în ulti
mul țimp și forurile din 
județul ■ Bistrița-Năsăud, 
oferind ca spațiu pentru 
exponatele de bază ale 
muzeului o construcție 
spațioasă, funcțională, cu 
evidente caracteristici ar
hitectonice de epocă. Ma
siva clădire, parter și e- 
taj, in formă de U. a de
venit astfel nu de mult 
timp noul cămin al mu
zeului. care iși vede ast
fel addnate împreună 
toate secțiile într-o am
plă expoziție muzeistică.

Vizitatorilor — și aceș
tia sint anual de ordinul 
a zeci de mii. grupuri 
organizate de tineri mun
citori jȘi elevi, oameni ai 
muncii de pe platformele 
industriale, pionieri și 

> șoimi ai patriei, turiști in 
tneoere prin zonă — le 
stă la dispoziție un tra
seu muzeistic complet o- 
ferit de secțiile de științe 
naturale, istorie, etno
grafie și artă populară, 
artă plastică, dispuse in
tr-un circuit evolutiv. 
Astfel, pot fi cunoscute 
natura, bogățiile, frumu
sețile locurilor bistrițene 
și năsăudene. cu minera
lele din Rodna. mărtu
riile fosile, diversa faună 
și floră. Secția etnogra
fică realizează o convin
gătoare trecere în revistă 
a ocupațiilor tradiționale, 
a meșteșugurilor și por
tului popular printr-o se
rie de exponate de mare 
originalitate și frumuse
țe. De asemenea, pe un 
itinerar amplu, este ur
mărită istoria celor mai 
de seamă momente ale 
locului, de la inceputurile 
ilustrate de obiectele de 
silex, bronz sau metal la 
mărturiile .devenirii și a- 
firmării poporului ro

mân, ca primul si stator
nicul locuitor al acestor 
meleaguri străbune, pină 
in zilele noastre marcate 
de progresul hotărî tor în 
toate domeniile. „Organi
zarea spațiului muzeistic, 
observa istoricul George 
Marinescu, directorul mu
zeului, permite, așa cum 
cer documentele de 
partid, expunerile tovară
șului Nicolae Ceausescu 
din Tezele pentru apro
piata plenară a C.C. al 
P.C.R., folosirea mai in
tensă a virtuților educa
tive a exponatului mu
zeistic. care se adresea
ză cu mijloace specifice 
unor largi categorii de 
oameni. A-i atrage în ex-

convingător al dezvoltării 
muzeului.

Rezultatele cercetării 
se regăsesc deopotrivă 
intr-o largă manifestare 
..Săptămina muzeelor", 
unde alături de expoziții 
itinerante, au loc sesiuni 
de comunicări, mese ro
tunde. simpozioane ale 
căror materiale sint pu
blicate periodic in „File 
de istorie", ajunse la 
lumul al V-lea. Alte ma
nifestări prilejuite de 
„Sărbătoarea cetății Ci- 
ceului" sint folosite spne 
a cultiva pasiunea pen
tru istorie, mai ales a 
tinerilor și școlarilor. Ma
rile momente ale istoriei 
noastre sint cu deosebi-

MUZEUL
-o permanență 
a vieții culturale
poziție pentru a cunoaște 
numeroase valori de pa
trimoniu a devenit pen
tru colectivul muzeului o 
îndatorire cetățenească, 
patriotică, aportul nostru 
la formarea generațiilor 
actuale".

De-a lungul anilor, ex
poziția de bază s-a îm
bogățit continuu, pe- mă
sură ce tot mai multe re
zultate jale cercetării au 
fost pregătite pentru in- 
tilnirea cu publicul. Pen
tru. aceasta, colectivul de 
muzeografi este angajat 
într-o permanentă ac
țiune științifică de in
vestigare pentru mai 
buna cunoaștere a reali
tăților zonei. Astfel, după 
cum arăta muzeograful 
Lazăr Ureche, secția de 
istorie desfășoară o per
manentă activitate de 
depistare și explorare 
a mărturiilor trecutu
lui nostru istoric din a- 
ceste locuri, prin deschi
derea unor șantiere ar
heologice de mare inte
res. cum ar fi castrul de 
la Ilișua. Din aceste 
șantiere, dar și din ex
plorarea altor mărturii de 
epocă : documente, cărți, 
monede etc. s-a alcătuit 
tezaurul de exponate pre
zentate în muzeu. Așadar, 
ceroetarea științifică a 
colectivului de aici, a 
grupului de colaboratori 
constituit de-a lungul a- 
nilor asigură temeiul

re cercetate și puse în 
valoare prin expoziții te
matice, așa cum se intim- 
plă cu anul revoluționar 
de la 1848 concentrat în 
casa memorială „Andrei 
Mureșanu". loc îndrăgit 
de bistrițeni pentru ră
sunetul lui în conștiința 
românească, tot așa cum 
așezăiWîntele memoriale 
„Liviti Rebreanu" și 
„George Coșbuc". cu o 
bogată activitate co
tidiană. se impun în via
ța culturală a județu
lui ca puternise centre 
de educație patriotică și 
estetică. Un program spe
cial a fost alcătuit pen
tru aniversarea a șapte 
decenii de la Unirea din 
1918, in care se eviden
țiază cu o mare bogăție 
de documente de epocă 
preocuparea oamenilor 
jocului de a fi in miezul 
desfășurării evenimente
lor. forte active pe toa
te planurile, conștiente 
pentru unitate și inde
pendentă națională. Toa
te acestea se regăsesc 
clar și în ‘expoziția de 
bază, iar momentul ani
versar le concentrează 
periodic in diverse loca
lități sub forma unor ex
poziții itinerante, cu pri
lejul unor lecții deschise 
adresate elevilor sau în 
adunările festive de pri
mire în rîndurile organ!" 
zațiilor de pionieri sau 
tineret. Cunoașterea tre

cutului zonei se asociază 
pcrwianent cu preocu
parea de a situa în oen- 
trutl atenției realizările 
prezentului. care au 
Schimbat din temelii În
fățișarea județului. O 
mare parte a secției de 
istorie subliniază su
gestiv. prin exponate, ma
chete. panouri, grafice, 
fotografii, marea dezvol
tare economico-socială, 
științifică, culturală, edi
litară din ultimele dece
nii. rolul hotăritor al po
liticii partidului in dez
voltarea echilibrată a tu
turor zonelor țării.

Natura complexă a ac
tivităților muzeului se 
extinde mult dincolo de 
sălile' de expoziție. Intre 
acestea, cum am văzut, 
șantierele arheologice o- 
cupă un loc de seamă. 
Dar cel puțin la fel 
de importante sint și 
frecventele prezente ale 
muzeografilor in brigăzi
le științifioe complexe, 
unde participă Ta educa
rea materialist-științifică, 
ateistă, istorică sau este
tică. în municipiu sau în 
județ, cu forțe proprii sau 
cu sprijinul unor in
vitați de prestigiu, mu
zeul organizează intilniri, 
conferințe. simpozioane, 
expuneri pe cele mai di
ferite teme, urmărite eu 
interes de publicul larg. 
Stăruințele depuse pen
tru a face cunoscute va
lorile muzeului, parte a 
valorilor naționale, aa 
imprimat activităților un 
dinamism specific, depă
șind mai vechile idei 
preconcepute, după care 
este suficient să aranjezi 
o expoziție cuprinzătoare 
și funcțiile muzeale sint 
realizate. Solicitările co
tidiene au dovedit că e 
nevoie de mai mult, de 
o continuă implicare in 
viata județului, de apro
piere de oameni prin 
acțiuni diverse, atractive. 
Din aoest contact cu pu
blicul larg, cu experien
ța altor instituții simila
re a reieșit neoesitatea 
reorganizării expozițiilor 
de bază pentru a înca
dra mai exact istoria, 
realitățile județului în 
marea istorie, in realita
tea vastă a țării. Preo
cupări care, adăugate so
licitărilor zilnice, În
trețin o vie și perma
nentă emulație creatoare, 
voința de perfecționare a 
întregii activități pentru 
a da muzeului o și mai 
pregnantă participare la 
viața spirituală a oame
nilor din această parte a 
țării.

Emil VASILESCU

Cercurile științifice studențești in fața unui nou examen
în cadrul manifestărilor profesio- 

nal-științifice prevăzute pentru anul 
universitar 1988/1989. in organizarea 
Consiliului Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România și a 
Ministerului Educației și învățămin- 
tului. vineri au început lucrările oe- 
lei de-a XlX-a ediții a Conferinței 
naționale a cercurilor științifice stu
dențești — manifestare menită să 
prezinte cele mai semnificative rea
lizări din activitatea de cercetare a 
tinerei generații universitare, contri
buția sa la soluționarea unor pro
bleme concrete ale dezvoltării eco
nomiei, științei și tehnologiei româ
nești.

Reunind oele mai valoroase comu
nicări științifice din institutele de 
învățămint superior realizate în ca

drul celor peste 5 000 de cercuri ști
ințifice studențești și colective mixte 
de cercetare ale studenților, cadrelor 
didactice și specialiștilor din produc
ție. conferința are Ioc sub semnul 
hotăririi ferme a întregului tineret 
universitar de a participa la reali
zarea obiectivelor oe decurg din do
cumentele Congresului al XIII-lea și 
Conferinței Naționale ale Partidului 
Comunist Român, în spiritul Tezelor 
din aprilie pentru plenara C.C. al 
P.C.R.. al orientărilor și Indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu
prinse in cuvîntarea rostită la marea 
adunare populară de la Timișoara 
cu prilejul deschiderii noului an de 
învățămint.

Pornind de la rolul cercetării știin
țifice în prooesul de formare multi-

ROMĂNIA-FILM prezintă

„MUZICA E VIAȚA MEA“
producție a Casei de filme unu

laterală a viitorilor specialiști, ac
tuala ediție a Conferinței naționale 
a cercurilor științifice studențești iși 
propune, prin structura și formele 
sale de desfășurare, să pună în evi
dentă valențele de creativitate și in
ventivitate din activitatea de cerce
tare a tineretului studios, să facă 
larg cunoscute rezultatele originale, 
de mare eficientă și aplicabilitate 
practică ale acestei activități, menite 
să contribuie nemijlocit la progresul 
economico-social al patriei.

Conferința, organizată pe structura 
a 12 secțiuni tematice, se va desfă
șura în perioada 4—20 noiembrie 1988 
la Institutul politehnic din Bucu
rești. Institutul politehnic din Cluj- 
Napoca. Institutul politehnic din Ti
mișoara. Institutul politehnic din 
Iași, Universitatea din București, 
Universitatea din Cluj-Napoca, Uni
versitatea din Iași. Universitatea din 
Craiova, Institutul de mine din Pe
troșani, Institutul de medicină și far
macie din Iași, Institutul de teatru 
din Tirgu Mureș.

(Urmare din pag. I)

Scenariul șl regia : Iulian Mlhu. 
Imaginea Alexandru Groza.
Decorurile și costumele : Marga 

Moldovan.
Coregrafia : Aneta Păunescu.
Muzica : H. Mălineanu, Ion Vasi- 

lescu, Gică Petrescu, Gherase Den- 
drino. Temistocle Popa. Aurel Gi- 
roveanu, Pepu Popescu. Richi 
Stein.
Texte : Cezarina Moldoveanu, Eu
gen Mirea. Mihai Maximilian. Jack 
Fulga. H. Mălineanu. Aurel Storin, 
Nicolae Dumitru. Hary Negrin.

Orchestra dirijată de Cornel Po
pescu, Alexandru Wilmanyi, Sandu 
Avramovici, Dan Ardelean.

Sunetul : ing. Mihâi Orășanu.
Consultanți : Ioana Bogdan. Bițu 

Făltlcineanu.
Un film cu îndrăgitul cîntăreț 

Gică Petrescu. personalitate a 
scenei muzicale românești, cunos
cut și apreciat de public.

Împreună cu invitații săi. cîntă- 
reți și actori, cu participarea cor
pului de balet al Teatrului „C. Tă- 
nase" și beneficiind de concursul 
Radioteleviziunii și Casei de 
discuri ..Electrecord". Gică Pe
trescu recreează o atmosferă fa
miliară iubitorilor de muzică de 
toate vlrstele.

tv
13,00 Telex
13,05 La sfirșlt de săptămină (color)
14.45 Săptămina politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.25 Sub tricolor, sub roșu steag. Ver

suri patriotice, revoluționare (co
lor)

19,40 Teleenciclopedia (color)
20.10 Ce tinăr ești, iubite București ! 

Emisiune muzical-llterară (color)
21.00 Film artistic (color). „Pămînt na

tal"
22,00 Telejurnal
22.10 Romanțe (color)
22,30 închiderea programului

A trebuit să ne maturizăm pentru 
o nouă înțelegere a mecanismelor 
sociale contemporane in totalitatea 
lor si pentru o nouă situare a ar
telor în cuprinsul lor.

Care ar fi condițiile principale 
pentru a oferi o consistentă au
tentică ideii educației prin (și pen
tru) artă, idee ireductibilă la va
riantele ei mecanice, idee demnă 
de a fi mlădiată tocmai de către 
o viziune socialistă asupra lumii?! 
Mă limitez aici numai la citeva 
premise ce mi se par indispensa
bile pentru o înțelegere corectă a 
formării conștiințelor prin artă. 
Prima — condiție a celorlalte con
diții — este ca arta să fie mereu 
recunoscută ca valoare artistică. 
Oricine poate greși în omologarea 
oricărei valori, dar mai ales a 
uneia de natură individuală ire- 
petabilă și. cum i se mai spune, 
inefabilă. Important e ca această 
presupusă valoare să nu fie cumva 
ignorată sau pusă între paranteze. 
Una dintre cele mai păgubitoare 
erori dogmatice in raport cu arta 
a constat in paradoxala, dar des 
întilnita uitare a artisticitătii. Dog- 
maticul judeca aproximativ astfel: 
opera trebuie să educe —- valoa
rea ei intrinsecă importă mai pu
țin. Ceea ce el nu vroia să prioeană 
e că fără valoare intrinsecă arta 
nu poate avea efectul formativ 
scontat. Nu trec cu vederea necon- 
cordanțele întîlnite în decursul is
toriei între substanță și reverbe
rarea cite unei opere. Au fost ca
zuri în care cîte o creație me
diocră a repurtat un mare succes, 
iar una remarcabilă a întîrziat să 
acționeze. Problema e ca aseme
nea cazuri să nu fie ridicate la 
rang de principiu si să nu justi
fice neîmplinirile. în principiu, se 
cuvine să urmărim (si să impulsio
năm) acordul dintre valoare si 
valorizare. Un principiu de neelu
dat in teoria si practica estetică 
e cel care coordonează strîns va
loarea artistică („interioară") si 
valoarea educativă („exterioară")

— ne cit posibil în cazul fiecărei 
opere luate in discuție sau pro
movate pentru receptare. Excep
țiile n-ar trebui decît să confirme, 
să reconfirme regula.

în al doilea rind. procedăm co
rect dacă avem in vedere diferen
tele specifice formative ale dife
ritelor ramuri, genuri, specii ar
tistice. tocmai in temeiul naturii 
lor intrinsece. A fost ridicol cind 
i s-a pretins muzicii de cameră 
același efect formativ ca si al ro
manului social, cînd arhitecturii i 
s-au prescris îndatoriri modela
toare asemănătoare cu ale pictu

boli sociale. Să ne abandonăm în 
cazul acesta scepticismului ? îl 
vom evita dacă vom centra efi
cienta pe putință. Ca formă a 
conștiinței, arta modelează tot 
conștiința. Dar. mai precis, cum 
ajunge s-o modeleze? Spiritul pre
supune o stare de spirit, dar si o 
stare de suflet. N-ar fi. poate, 
inutil să reactualizăm vechea di
sociere între corp, suflet si spirit, 
nu pentru a le rupe, ci pentru a 
Ie regîndi anume interacțiunea. 
Arta îsi are propriul corp, care îsi 
emană mesajele către spirit de 
obicei prin mijlocirea sufletului.

Valoare și educație
rii de șevalet, iar acesteia — cu 
ale picturii monumentale. Fiecare 
formă artistică procedează la o 
articulare proprie si. in consecință, 
reverberează în datele ei proprii. 
Există arte destinate receptării in
dividuale si colective — de fapt 
tot individuale în cadrul colecti
vității care audiază un concert sau 
vizionează un spectacol. Una e să 
citești o poezie, alta — să ți-o 
recite cineva pe oalea undelor. 
Există arte „grele" si- arte „ușoa
re". unele destinate mai degrabă 
meditației, altele — destinderii. 
Fiecare manifestare artistică poate 
realiza numai ceea ce poate pre
tinde : și poate pretinde numai 
ceea ce îi este dat...

Ajungem astfel la a treia nuan
țare. a chiar efectului produs. 
Acesta nu e nici absent, și nici ab
solut. Ar fi deprimant să ne în
doim de orice consecință a unei 
opere valoroase, ar fi însă iluzo
riu să ne incredem total în pu
terea ei. Arta — s-a spus ne drept 
— nu a zădărnicit războaie, nu a 
zăgăzuit nedreptăți, nu a lecuit

Această zonă intermediară a su
fletului. afectivitatea, sentimen
tele. s-ar cuveni mai atent și mai 
in detaliu reexaminată si prin 
prisma esteticii. înnobilarea sufle
tului e probabil cea mai adecvată 
modalitate, pentru valorile artisti
ce. de a înnobila spiritul. Arta ve
hiculează. fără îndoială, idei, dar 
sub forma propriilor ei forme, care 
nu se adresează totdeauna sau in 
primul rind intelectului, ci de obi
cei sau preferențial afectivității. 
Arta, oricit de legată de științe 
sau de filozofie, nu va pretinde să 
li se substituie integral. Tot astfel, 
ea va filtra deseori mesajele so
ciale prin psihologie. Arta are o 
înrădăcinare personalizată si în 
privința creatorului, si in cea a 
receptorului. Psihicul unuia intră 
în impact cu al celuilalt. Dacă, 
așadar, se întimplă ca valorile in
telectuale să fie mijlocite ca va
lori afective, se întîmplă si ca 
valorile sociale să se răsfrîngă în 
valori psihologice. Situația s-ar 
cuveni, cum am spus, particulari
zată. pe arte si formule de artă :

muzica e altceva decit plastica, 
liricul decît epicul, sonetul decît 
nuvela. Dar, chiar și într-o privire 
globală, arta va trebui studiată ca 
relativ alt tip de gindire decît 
gînclirea științifică, filozofică, po- 

• litică.
Un posibil centru de greutate al 

gîndirii și simțirii artistice poate 
fi identificat in moralitate. Valo
rile morale sint. probabil, cele 
mai adecvate pentru a lega valo
rile estetice de cele sociale. Mora
litatea îsi găsește in artă una din
tre cele mai pregnante exprimări 
și configurări. Efectul înnobilator 
al artei este tot de esență morală. 
Moralitatea atinge, de fapt. întrea
ga sferă a trăirilor si acțiunilor 
umane. Ea nu numai că nu eli
mină coeficientul formativ, dar il 
îndreaptă pe un făgaș cuprinzător 
și bine centrat. Arta poate servi 
foarte bine, si anume prin im
pulsuri de ordin moral, ideea unei 
personalități multilateral dezvol
tate. în planul intimității sale, 
omul evoluează (dacă evoluează, și 
in măsura in care evoluează) în 
ordirie morală. Marea artă a mile
niilor a avut în vedere tocmai 
această ordine morală. Contempo
raneitatea. cu tot ce-i este specific, 
continuă experiența. Confruntările 
vremii noastre. în contextele ac
tuale. tot intre opțiuni morale se 
desfășoară, in extrem — între acte 
de moralitate si de imoralitate, 
însuși conținutul fiecărei morali
tăți e. indiscutabil, supus reveri- 
ficării si redefinirii. Dar un „sîm- 
bure tare" se menține, dovadă 
reactivitatea conceptului de uma
nism. în strinsă legătură cu recu
noașterea omeniei. Arta educă 
omenia din om. Secolul nostru a 
multiplicat si formele de neome
nie. un motiv în plus pentru ca 
arta să-si ia menirea în serios. 
Socialismul nu-si poate fi siesi 
consecvent decît numai dacă si 
întrucît instituie o nouă treaptă a 
omeniei. La statornicirea ei parti
cipă. cu o pondere considerabilă, 
și arta românească valoroasă a 
zilelor noastre.
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte.
■In numele poporului și al Guvernului Ciprului, precum și al meu per

sonal, vă transmit ceie mai profunde mulțumiri pentru amabilul dumnea- 
. voastră mesaj transmit» cu prilejul aniversării Zilei naționale a Ciprului.

Vă adresez, la rindul meu, aceleași bune urări de sănătate pentru dum
neavoastră personal, iar poporului român urări de bunăstare, de progres 
■continuu si. prosperitate.

■îmi exprim convingerea că legăturile de prietenie și cooperare dintre 
țările noastre se vor extinde și intări și in viitor.

GHIORGHIOS VASSILIOU
Președintele Republicii Cipru

REPORTAJE • NOTE 9 INFORMATE

Panoramic maramureșean

A 71-a aniversare a Marii Revoluții

Socialiste din Octombrie

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe,
Dorim să exprimăm aprecierile noastre sincere pentru mesajul dumnea

voastră de felicitare adresat cu ocazia celei de a 80-a aniversări a zilei de 
naștere .a tovarășului Kenji Miyamoto, președintele' Comitetului Central al 
Partidului Comunist Japonez.

Am luat cunoștință de mesajul pe care ați binevoit să ni-1 trimiteți, cu 
ocazia celei de-a 80-a aniversări a zilei de naștere a președintelui Miyamoto, 
aniversare care a avut loc, la sediul partidului, la 19 octombrie. Textul 
mesajului dumneavoastră a fost publicat in ziarul „Akahata", organul cen
tral de presă al Partidului Comunist Japonez.

In speranța că relațiile de prietenie și solidaritate dintre partidele 
noastre se vor dezvolta pe baza principiilor unanim recunoscute, vă rugăm 
să primiți salutările noastre tovărășești.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST JAPONEZ

• Prin punerea in 
funcțiune a carierei de 
minereu Răzoare — 
Tirgu Lăpuș, Maramu
reșul și-a îmbogățit 
nomenclatorul meta
lelor cu care partici
pă la asigurarea bazei 
de materii prime a 
țării cu încă două : 
fierul și manganul. In
ginerul Virgil Roman, 
șeful carierei, ne-a 
spus că au fost dizlo- 
cate primele 30 000 
tone de masă minieră, 
instalația de prepara
re a prelucrat primele 
.5 000 tone minereu, iar 
peste 3 000 tone au 
ajuns la rampa de ex
pediție pentru a fi li
vrate la Combinatul 
siderurgie de la Ga
lați.

de apă din riul Lăpuș 
spre unitățile indus
triale.

Cronica zilei
La București au avut loc lucrările 

celei de-a Vil-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale de cooperare 
economică dintre Republica Socialis
tă România și Republica Democrati
că^ Socialistă Sri Lanka.

Au fost examinate stadiul actual 
al relațiilor economice bilaterale, noi 
acțiuni și măsuri menite să contri
buie la dezvoltarea in continuare a 
cooperării dintre România și Sn 
Lanka in domeniile industriilor con
structoare de mașini, chimică, ener
getică și in agricultură, precum și 
in alte sectoare de interes comun, la 
lărgirea și diversificarea schimburi
lor reciproce de.mărfuri.

La incheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți in comisie — 
Mihail Micu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării e-

conomlce Internaționale, și Mahen
dra Wijeratne, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și navigației 
al R.D.S. Sri Lanka '— au semnat 
protocolul sesiunii.

♦
Cu prilejul Zilei Forțelor armate 

italiene, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Italiei la București, Ste
fano Jedrkiewicz, și atașatul militar, 
aero și naval, col. Pietro Novali, au 
oferit, vineri, o recepție.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Minis
terului Apărării Naționale, ofițeri, 
ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in tara noastră, 
atașați militari, ' alți 
corpului diplomatic.

• Prin specificul a- 
șezării sale. orașul 
Borșa oferă numer a- 
se posibilități de va
lorificare a potenția
lului hidroenergetic. 
Numeroase piraie și 
riuri repezi, care brăz
dează cartierele și că
tunele aflate la mari 
distanțe de centru, au 
inceput să fie folosite 
de cetățeni ingenioși 
pentru producerea e- 
nergiei electrice in 
gospodăriile proprii. 
Pină acum, au apărut 
12 asemenea instalații, 
de care beneficiază 
peste 50 de familii.

• Pentru atragerea 
in circuitul economic 
a tuturor resurselor 
secundare de materii 
prime. întreprinderea 
județeană de produc
ție și prestări a des
chis noi secții de pro
ducție la 
Marmației 
meți — 
rie la 
carieră 
unde se 
fasonate 
care, iar 
Mare se 
instalarea 
prelucrare 
a rocilor minerale uti
le pentru întreprinde
rile producătoare de 
lacuri și vopsele. In
ginerul Ioan Trif, di
rectorul unității, ne-a 
infqrmat că, in curind, 
pe strada Emineșcu 
din Baia Mare va in
tra in funcțiune o 
nouă capacitate pen
tru producerea de bu
nuri

ră. Aici s-au construit 
blocuri cu 135 aparta
mente, ateliere pres
tatoare de servicii, 
spații comerciale. Un. 
nou bloc de locuințe 
va fi predat „la che
ie" in această lună.

Adunarea festivă din Capitală

membri ai
(Agerpres)

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Etapa de iarnă a „Daciadei

Pregătiri pentru primele întreceri de masă
în cursul lunii noiembrie, in întreaga țară se dă startul in etapa de 

iarnă a celei de-a Vl-a ediții a competiției sportive naționale „Daciada", 
urmind să se organizeze ample acțiuni și întreceri sportive in aer liber 
și in săli, pentru asigurarea unei participări cit mai ample a întregului 
tineret, a. oamenilor muncii la practicarea continuă a exercițiului fizic, 
a turismului și sportului.

Ca si in etapa de vară recent încheiată, se va acționa pentru dez
voltarea continuă a activităților sportive de masă, creșterea calității 
competițiilor, concursurile transformindu-se intr-o veritabilă bază de 
selecție pentru sportul de performanță. Comisia centrală a „Daciadei", 
apreciind rezultatele bune obținute in etapa din vară, in special in ce 
privește acțiunile de inițiere și competiții de largă audiență (precum 
„Aleargă pentru sănătatea ta", „Amicii drumeției", „înotul pentru toți"), 

. a recomandat perfecționarea cadrului competițional, in vederea cuprin
derii și in etapa de iarnă a „Daciadei" a mii ți mii de copii, tineri și 
oameni ai muncii.

Din programul de acțiuni pentru 
cei 3 200 de membri ai asociației 
sportive bucureștene C.P.B. (a Com
binatului poligrafic „Casa Scînteii") 
rețin atenția, spre exemplu, întrece
rile ce se vor desfășura chiar zilele 
acestea, in sala -clubului, la șah șl 
tenis de masă, precum și excursiile 
in zone montane (pe Valea Praho
vei, pe Valea Oltului). Membrii aso
ciației ■ sportive C.P.B. se vor nu
măra printre participanții la fazele 
finale ale unor întreceri ale breslei, 
întreceri ce poartă de asemenea egi
da' „Daciadei" : „Cupa tipografilor" 
(la șah, volei, tenis de masă), „Cro
sul tipografilor". Secretarul asociației 
sportive, Emilian Enescu. ne spunea 
că in general sportul este foarte 
mult îndrăgit și practicat de oa
menii muncii din marele combinat 
poligrafic, că in afara sporturilor 
amintite (prioritare in etapa de 
iarnă a „Daciadei") se mai practică 
oină și voleiul (ambele la nivel de 
performantă), handbalul, fotbalul, 
baschetul, popicele.

★
Asociația sportivă „Arctic", a oa

menilor muncii de la binecunoscuta 
întreprindere de frigidere din.Găești, 
are o frumoasă activitate. Cu pre
cădere. consiliul asociației acordă 
atenție acțiunilor sportive de masă 
inscrise sub egida „Daciadei". răs
punzând astfel solicitărilor numeroși
lor săi membri. Președintele asocia
ției (ing. Viorel Drumea, directorul 
adjunct al întreprinderii) ne relata 
că sint organizate numeroase intre-

<c

ceri, campionate de casă, intre altele, 
la fotbal, șah, atletism, handbal, pri
lej cu care disputele pasionante ale 
competitorilor sint urmărite cu in
teres și entuziasm de numeroși co
legi și concetățeni ai celor din arenă. 
O dată cu începerea etapei de iarnă 
a ..Daciadei", și aici sint 
țiuni adecvate menite 
continuitate și varietate 
sportive. Ca rezultantă 
unele sporturi (handbal 
sportivii de la „Arctic" ; 
bată la „porțile" 
tr-un colectiv puternic se constituie 
cei, ce practică atletismul', alergătorii 
de cros (unii trecuti de prima tine
rețe) au o prodigioasă activitate, 
participind și afirmindu-se in com
petiții internaționale (la „Crosul ve
teranilor", spre exemplu). Deși încă 
in campionatul județean, fotbaliștii 
de la „Arctic" sint preocupați, la 
rindul ]or, să urce pe noi trepte ale 
afirmării sportive. Echipa masculină 
de handbal este de citeva sezoane 
intre fruntașele diviziei B. De la 
primul ei antrenor. Nicolae Ralea 
(acum, la fel de inimos susținător 
al sportului), aflăm că toti handba- 
liștii — cei mai tineri, ca si cei mai 
experimentați — sint animați de do
rința ea echipa lor (antrenată acum 
de Virgl] Hnat, cu ani in urmă com
ponent de bază in „echipa de aur" 
a handbalului românesc) să promo
veze in rindul divizionarelor A.

; inițiate ac- 
să asigure 
întrecerilor 
firească, la 
și atletism) 
au ajuns să 

performanței. în-

I. DUM1TRIU
FOTBAL : Ieri, azi, mîine, în divizia A

în cadrul etapei a 11-a a campio
natului diviziei A la fotbal, ieri, la 
Oradea, F.C. Bihor a întâlnit pe Vic
toria București. Partida s-a. încheiat 
cu' scorul de 2—1 pentru bucureș- 
teni, după ce la pauză Conduceau 
gazdele cu 1—0. Pențru învingători 
a marcat Coras (minutele 55 și 87), 
iar pentru învinși N. Mureșan (min. 
15). Astăzi se vor disputa două me
ciuri : Dinamo — Flacăra Morenl 
(stadionul Autobuzul) și Sportul 
studențesc — Steaua (stadionul Spor
tul 6tudentesc). Celelalte jocuri ale 
etapei se vor desfășura mîine. după 
următorul program : Rapid — Farul

Constanta (stadion Giulești) ; F.C. 
Inter Sibiu — S.C. Bacău ; F.C. Ar
geș Pitești — Oțelul Galați ; Univer
sitatea Cluj-Napoca — F.C.M. Bra
șov ; F.C. Olt — Corvinul Hune
doara ; Universitatea Craiova — 
A.S.A. Tg. Mureș.

Partidele vor începe la ora 14.

• La mina Buri oa
ia. subinginerul Fran- 
ctsc Maidik a realizat, 
prin autodotare și din 
materiale recuperabi
le, o microhidrocen- 
trală, care a. fost ra
cordată la sistemul 
nergetic național.

e-

• In aceste zile 
început lucrările la 
nou sistem de alimen
tare cu apă a indus
triei băimărene. An- . 
(repriza de construcții 
industriale Baia Mare 
a realizat conducta de 
aducțiune și două sta
ții de pompare, care 
vor asigura transferul 
unui important debit

au 
un

Siglțetu 
șl la Re

cite o croito- 
Budești — o 
de andezit. 

produc blocuri 
pentru pla

ta Mireșu 
lucrează la 

unei Unii de 
superioară

de uz casnic.
Un nou cos de 
a fost ridicat la 

metg- 
metale 

Baia 
înălțime 
fi un 

3 metri, 
necesitat 
cura) și'

• 

fum _ __  .
întreprinderea 
lurgică de 
neferoase din 
Mare. Are o 
de 102 metri 
diametru de 
Construcția a 
ingeniozitate, 
dăruire, pentru a îm
bina confecțiile meta
lice in greutate de 250 
tone. S-au remarcat 
macaragiii Aurel Pre
mia și Ioan Radu, 
care au mânuit cea 
mai înaltă macara 
existentă in țară, ca
pabilă. sd ridice greu
tăți pină la 108 metri.

• Zestrea edilitară 
a municipiului Baia 
Mare se îmbogățește 
cu noi cartiere de lo
cuințe. In activitatea 
de proiectare a locu
ințelor, o deosebită 
atenție s-a acordat de
finitivării zonelor cen
trale ale municipiu
lui. Prin proiectare 
s-a. urmărit dublarea 
productivității muncii 
pe șantiere cu un grad 
cit mai mare de in
dustrializare. In acest 
an și in . cel viitor, 
peste 55 la sută din 
totalul locuințelor sint 
prevăzute a se realiza 
integral cu prefabri
cate din panouri mari. 
Eleganța noilor con
strucții este o mîndrie 
pentru băimăreni. O 
știre, de ultimă oră 
confirmă acest lucru : 
blocurile de pe strada 
Progresul din Baia 
Mare, date in folo
sință in anul trecut, 
au primit premiul 
Uniunii arhitecților din 
România. Proiectanti : 
arhitecta Angela Mu- 
reșan șl Mircea Pop.

• Comuna Ocna $u- 
gatag. cunoscută pen- ■ 
tru izvoarele de apă 
minerală sulfuroase, 
dar și pentru stațiu
nea de odihnă și tra
tament balnear oferit 
în tot timpul anului, 
cunoaște o impetuoa
să dezvoltare edilita-

• în organizarea 
Comitetului municipal 
de educație politică și 
cultură socialistă, la 
Complexul astrono
mic popular din Baia 
Mare a avut loc sim
pozionul „Astrono
mia in slujba educa
ției materialist-știin- 
țifice a oamenilor 
muncii", cu partici
parea specialiștilor de 
la Complexele astro
nomice populare din 
București, Constanța, 
Suceava, și Bacău. Cu 
acest prilej, s-a inau
gurat și stația de ob
servații a sateliților.
Gheorghe PARJA

SUCEAVA : In funcțiune, noi microhidrocentrale
Constructorii de obiective micro- 

en-ergetice din județul Suoeava au 
reușit ca. prin mobilizarea forțelor 
și mai buna organizare a produc
ției și a muncii, să finalizeze și să 
pună in funcțiune microhidrocen- 
tralele de la Șuvarița și Izvorul 
Alb. precum și centrala hidroelec
trică de mică putere Gălănești. Nu
mărul obiectivelor de acest fel din 
județ sc ridică acum la 27, urmind

• ca pină la sfirșitul anului să mai 
fie conectate la sistemul energetic 
national alte 8 microhidrocentrale 
și centrale electrice de mică pu
tere. Semnificativ este faptul că, 
de Ia Începutul anului și pină a- 
cum, in instalațiile care valorifică 
potențialul hidroenergetic al jude
țului a fost produsă o cantitate de 
peste 21 milioane kWh energie e- 
lectrică (Sava Bejinariu).

ZIMNICEA : Cantină muncitorească
platforma industrială a ora- 
Zimnicea a fost dată in folo- 
o nouă și modernă cantină

Pe 
sulul 
sintă 
muncitorească. Aici servesc masa 
oamenii muncii de la întreprinde
rea de industrializare a sfeclei de 
zahăr, care au contribuit efectiv la- 
construirea acestui edificiu social, 
dar si din alte unități economice 
învecinate. Cantina dispune de mo-

bilier modem și de aparatura ne
cesară preparării in condiții Optime 
a hranei. Este de evidențiat și fap
tul că. prin gospodăria-anexă a în
treprinderii de industrializare a 
sfeclei de zahăr, se-realizează di
versificarea gamei de preparate cu
linare si îmbunătățirea calității 
meniufilor. (Stan Ștefan).

OLTENIȚA Motonave livrate înainte de termen
Rada portului Șantierului naval 

Oltenița : o nouă motonavă de 
5 000 tdw este livrată la export. 
„Livrarea acestei . motonave are 
pentru întregul nostru colectiv o 
semnificație sțparte : ea marchează 
Îndeplinirea angajamentului pe 
care ni l-am luat la începutul aces
tui an de a ne onora planul la ex
port pe 1988 înainte de termen — 
ne spune inginerul George Bozea- 
nu, directorul tehnic al șantierului 
naval. Sint create astfel condiții 
pentru ca, pînă la sfirșitul anului.

BUZĂU : Se extinde
In cel mai mare și mai nou an

samblu de locuințe „Dorobanți" din 
mupicipiul Buzău, unde numai în 
actualul cincinal s-au mutat peste 
2 000 de familii de oameni ai mun
cii, s-au dat în folosință, in aceas
tă lună, noi și moderne spatii co
merciale. După cum ne-a precizat 
tovarășul Aurelian Tufan. directo
rul Direcției comerciale județene, 
la stabilirea profilurilor si a locu
rilor de amplasare a noilor maga
zine s-a ținut seama de propune
rile făcute de locuitorii acestui car
tier in cadrul ..Tribunei democra

SERVICII PENTRU POPULAȚIE

o nouăsă livrăm, tot la export, 
motonavă peste prevederi".

Printr-o bună organizare 
cii, prin statornicirea unui 
de ordine și disciplină, prin apli
carea cu perseverentă a programu
lui de modernizare a producției și 
a muncii, harnicii constructori de 
nave din Oltenița au reușit ca toa
te motonavele din planul acestui 
an să fie livrate, fără excepție, 
inainte de termenele prevăzute 
contracte. (Mihai Dumitrescu).

rețeaua comercială

a mun-
climat

în

ției". Astfel, zestrea comercială 
tinârului cartier ..Dorobanți" 
sporit cu un magazin alimentar_
autoservire, o unitate pentru des
facerea legumelor si fructelor si 
una pentru pline si lapte. . toate 
fiind dotate cu mobilier modern si 
încadrare cu personal calificat. De 
asemenea, pină la finele anului, 
tot în acest cartier, vor fi date în 
folosință un magazin tip „Agro- 
coop“, unul de difuzare a presei, 
o farmacie si o patiserie. (Stelian 
Chiper).

v r a

a
a 
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HOCHEI PE GHEAȚA. • Asea
ră. la patinoarul „23 August" din 
Capitală s-a disputat meciul dintre 
echipele bucureștene Steaua și Di
namo. contind pentru campionatul 
republican de hochei pe gheață. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 
5_il (3—0. 1—1, 1—0) în favoarea 
hocheiștilor de la Steaua. Astăzi, de 
la ora 17, are loc întilnirea revanșă.

VOLEI. Turneul internațional 
masculin de volei „Cupa Japoniei" 
s-ij incheiat la Hiroshima cu victoria 
echipei U.R.S.S.. care a întrecut in 
finală cu scorul de 3—2 (11—15, 
15—7, 10—15, 15—12, 15—12) selecțio
nata S.U.A. în partida pentru locul 3 
reprezentativa Argentinei a invins 
cu 3—0 (15—12, 15—4, 15—12) forma
ția Japoniei. Azi incepe la Osaka 
turneul feminin „Cupa Japoniei", 
care va reuni selecționatele U.R.S.S., 
R.P. Chineze, Perului, Cubei și Ja
poniei.

ȘAH. Cea de-a 15-a partidă a 
meciului pentru titlul mondial femi- 
niri de șah dintre Maia Ciburdanidze 
și Nana Ioseliani s-a incheiat la mu
tarea 41-a cu victoria șalangerei. 
Cațnpioana lumii. Ciburdanidze, con
duce cu 8—7 puncte.

TENIS DE MASA. în continuarea 
turneului pe care ii întreprinde in 
Anglia, echipa masculină de tenis de 
masă a R.P. .Chineze a jucat la 
Hipckley cu selecționata țării-gazdă, 
în fata căreia a cîștigat cu 4—2.

în marile ansambluri de locuințe 
din orașele județului Bacău au fost 
amenajate si date in funcțiune noi 
unităti de mică industrie si presta
toare de servicii ale cooperației 
meșteșugărești. în centrele munci
torești Buhuși. Comănești. Moinesti 
și Tirgu Ocna au fost diversificate 
prestările de servicii prin înființa
rea a circa 90 de noi profiluri : În
trețineri și reparații de locuințe, re
parații televizoare, metalografie. 
reparații aparate medicale etc. Cu 
acestea, numărul unităților de mică 
industrie si prestatoare de servicii 
apartinind Uniunii iudetene a coo
perativelor meșteșugărești a ajuns 
la 580. Tovarășul Constantin Pătrăș- 
canu, președintele uniunii, ne spu
nea că. prin folosirea materiilor 
prime si materialelor din resurse 
locale si recuperate, colectivele de 
muncă din aceste unităti au obtinut 
in acest an o productie-marfă in
dustrială mai mare cu 100 milioane 
lei fată de cea realizată în perioada 
corespunzătoare a anului trecut 
Prevederile de plan la producția fi
zică au fost realizate integral 
pășite, livrindu-se in plus 
latiei si Ia export însemnate 
tăti de tricotaie. confecții,
tăminte. mobilier, produse din mase 
plastice, marochinărie etc. De notat 
că aceste sporuri de producție au

si de- 
popu- 
canti- 
încăl-

fost realizate pe seama creșterii 
productivității muncii. în pregătirea 
producției anului viitor se lucrează 
Ia deschiderea unor noi unltăti de 
mică industrie, diversificarea pres
tărilor de servicii in orașele Bacău, 
Tirgu Ocna si Comănesti. precum 
si ța dezvoltarea gamei producției 
bunurilor de consum prin valorifi
carea mai intensă a materiilor pri
me recuperate. (Gheorghe Baltă).

ir
Acordlnd o atentie deosebită, di

versificării si extinderii serviciilor 
către populație. Uniunea județeană 
a cooperativelor meșteșugărești 
Constanța a deschis, in mai multe 
localități ale județului, noi unităti 
prestatoare de servicii. La Man
galia, Eforie-Nord, Eforie-Sud și 
Cernavodă au fost înființate, ca 
răspuns la solicitările cetățenilor, 
activități noi. Pină la sfîrsitul anu
lui vor fi înfiintâte alte ateliere si 
unităti cu o activitate diversă. Ast
fel. în municipiul Constanta. în 
Piața Gării, la parterul noilor 
blocuri, se vor deschide o unitate 
de confecții si tricotaje si un ma
gazin pentru desfacerea produselor 
proprii, iar la Năvodari se vor 
inaugura secții de blănărie, con
fecții pentru femei, reparații arti
cole de uz casnic, reparații încăl
țăminte si altele. (Lucian Cristea).

Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 5 noiembrie, ora 20 — 
8 noiembrie, ora 20. In țară : Vremea 
va fi rece pentru această perioada, iar 
cerul variabil, mal mult noros. Preci
pitații sub formă de ploaie, lapovițâ 
și ninsoare vor cădea, izolat, la înce
putul intervalului in sud-estul țarii, 
apoi, pe alocuri, in majoritatea regiu
nilor In partea a doua a intervalului. 

- Vintul va sufla slab pina la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre minus 10 și zero grade, mal scă
zute în prima noapte. iar maximele 
Intre zero șl 10 gradd. Dimineața, 
local, se va semnala ceață, mal ales 
in centrul țării. In București : Vremea 
va ti rece, iar cerul variabil, favo
rabil precipitațiilor slabe sub formă de 
ploaie, lapovița și ninsoare In partea 
a doua a intervalului. Vintul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperatura 
aerului in creștere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 5 grade 
șl minus un grad, maximele Intre S 
șl 9 grade. Dimineața ceață.

Cu prilejul celei de-a 71-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, vineri a avut loc in Ca
pitală o adunare festivă organizată 
de Comitetul municipal București al 
P.C.R.. Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia. Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist. Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste, Institu
tul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea și Consiliul de con
ducere al Asociației de prietenie 
româno-sovietică.

în prezidiul adunării au luat, loc 
tovarășii Gheorghe Radulescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului. Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, membri ai conducerii unor 
ministere, instituții centrale, organi
zații de masă și obștești, ai organe
lor de partid si de stat, reprezentanți 
ai oamenilor muncii.

în prezidiu se aflau, de aseme
nea, E.M. Tiajelnikov. ambasadorul 
Uniunii . Sovietice la București, 
B. I. Hioșin. vicepreședinte al con
ducerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-română, redaetor- 
șef adjunct al ziarului ..Izvestia", 
conducătorul delegației A.P.S.R. care 
ne vizitează tara.

La adunare au luat parte membri 
ai C.C. al P.C.R., reprezentanți ai 
organizațiilor de masă și obștești, 
ai vieții științifice și culturale, oa
meni ai muncii din întreprinderi și 
instituții bucureștene. generali și 
ofițeri, studenți și elevi.

De asemenea au participat mem
brii delegației Asociației de priete
nie sovieto-română, precum și ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Uniunii Sovietioe si Republicii 
Socialiste România.

Despre semnificația celei de-a 71-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie au vorbit Du
mitru Alecu. adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de mașini, 
și E. M. Tiajelnikov. ambasadorul 
Uniunii Sovietice.

înfăptuită de proletariatul rus în 
strinsă alianță cu țărănimea, sub 
conducerea Partidului Comunist 
creat și condus de Vladimir Ilici 
Lenin — a subliniat in cuvintul său 
tovarășul Dumitru Alecu — Revolu
ția din Octombrie a inaugurat o eră 
nouă în istoria omenirii, deschizind 
calea edificării societății socialiste 
și comuniste. în cele peste șapte de
cenii care au trecut de la acest eve
niment memorabil, în Uniunea So
vietică a fost edificată cu succes 
baza tehnico-materială a socialismu
lui, au fost dobindite realizări im
portante în toate sferele vieții so
ciale. Prin munca eroică a oameni
lor sovietici au fost asigurate dez
voltarea puternică a industriei, agri
culturii. științei, invățămintului, cul
turii și artei, creșterea nivelului de 
viață materială și spirituală.

în noua etapă a dezvoltării istori
ce, oamenii muncii sovietici acțio
nează pe baza hotăririlor celui de-al 
XXVII-lea Congres și celei de-a 
XlX-a Conferințe unionale ale 
P.C.U.S. pentru aplicarea liniei 
strategice a accelerării dezvoltării 
economico-sociale a țării, orientată 
spre perfecționarea organizării și 
conducerii vieții sociale, dezvoltarea 
democrației socialiste, valorificarea 
deplină a potențialului orinduirii so
cialiste, , creșterea substanțială a ca
lității vieții și muncii celor ce mun
cesc. De o apreciere deosebită se 
bucură propunerile și inițiativele 
Uniunii Sovietice pe arena interna
țională, contribuția sa importantă la 
înfăptuirea dezarmării și salvgar
darea păcii.

In continuare, vorbitorul a spus : 
Proletariatul român, forțele demo
cratice și progresiste din țara noas
tră, incă din primele zile ale exis
tenței puterii sovietelor, și-au mani
festat in diferite forme — inclusiv 
prin participarea voluntarilor ro
mâni la lupta pentru apărarea cuce
ririlor revoluționare ale proletaria
tului și țărănimii ruse, a tînărului 
stat sovietic — simpatia și solidari
tatea lor militantă cu Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie, în
scriind astfel o nouă pagină in 
îndelungata tradiție a conlucră
rii și întrajutorării celor ' două 
popoare și țări. întemeindu-se pe 
aceste puternice și bogate tradi
ții de prietenie și solidaritate și 
bazate ferm pe principiile socialis
mului științific, deplinei egalități, 
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc, rela
țiile româno-sovietice au cunoscut în 
anii construcției socialiste, și indeo- 
sebi in ultimii ani, o puternică dez
voltare in toate domeniile. întărirea 
continuă a prieteniei șl colaborării 
multilaterale cu Uniunea Sovietică 
reprezintă o orientare statornică, ce 
se înscrie organic in politica externă 
de ansamblu a partidului și statului 
nostru. în centrul căreia se situează, 
ca un obiectiv central. întărirea și 
amplificarea relațiilor de prietenie 
și colaborare cu toate țările socialis
te, in primul rind cu țările vecine.

Un rol de importantă hotărîtoare 
in dezvoltarea generală a relațiilor 
româno-sOvietice il au vizitele reci
proce, convorbirile și înțelegerile la 
nivel înalt. O nouă și puternică ex
presia a trăiniciei legăturilor dintre 
partidele, țările și popoarele noastre

a constituit-o și recenta vizită oficială 
de prietenie efectuată în U.R.S.S. 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu — eveni
ment de o deosebită semnificație in 
cronica relațiilor româno-sovietice.

Referindu-se, in continuare, la 
victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 
1944. vorbitorul a subliniat : în cei 
peste 40 de ani ai construcției socia
lismului, în țara noastră au avut loc 
profunde transformări revoluțio
nare, care au schimbat Înfățișarea 
României. îndeosebi după Congre
sul al IX-lea al partidului, care a 
inaugurat o epocă de mari înnoiri'în 
toate sferele vieții economico-șo- 
ciale, au l'ost obținute remarcabile 
succese în dezvoltarea industriei și 
agriculturii, științei, culturii și invă
țămintului.

O atenție deosebită s-a acordat 
dezvoltării armonioase a întregii 
economii naționale, creșterii puter
nice a forțelor de producție, pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii moderne. întăririi perma
nente a proprietății socialiste și ridi
cării, pe această bază, a nivelului de 
trai material și spiritual al întregu
lui popor. Totodată, a fost creat și 
dezvoltat un cuprinzător sistem de 
organisme ale democrației muncțțo- 
raști-revoluționare, care asigură 
participarea nemijlocită a întregu
lui popor la conducerea societății, se 
desfășoară o intensă activitate pen
tru educarea revoluționară, patrio
tică a oamenilor muncii, pentru 
făurirea omului nou, cu o concep
ție inaintată despre lume și viață, 
cu un larg orizont științific și cul
tural.

Pornind de la principiul construirii 
socialismului cu poporul și pentru 
popor, comuniștii, întreaaa națiune, 
strins uniți in jurul Partidului Co
munist Român, al secretarului ge
neral a! partidului, președintele țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, acțio
nează cu fermitate pentru aplicarea 
in viață a Tezelor Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. din 
luna aprilie a.c., pentru indeplinirea 
obiectivelor strategice stabilite de 
Congresul al XIII-Iea și Conferința 
Națională ale P.C.R. privind dezvol
tarea intensivă a economiei națio
nale. realizarea unei noi calități a 
muncii și vieții întregului popor, 
trecerea României intr-un stadiu 
nou, superior de dezvoltare — cel de 
tară socialistă mediu dezvoltată. Pu- 
nîrțd în centrul Întregii noâstre ac
tivități realizarea obiectivelor stra
tegice ale dezvoltării ,pe calea socia
lismului, țara noastră participă ac
tiv la viața internațională, la efor
turile pentru soluționarea probleme
lor majore ale omenirii.

Cu prilejul aniversării a 71 de ani 
de la victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie — sărbătoarea 
națională a Uniunii Sovietice —■ 
adresăm popoarelor sovietice urarea 
ca. sub conducerea Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, să ob
țină noi și tot mai impor
tante realizări in înfăptuirea hotă
ririlor Congresului al XXVII-lea 
și celei de-a XlX-a Conferințe unio
nale ale P.C.U.S., în edificarea so
cietății socialiste și comuniste, pen
tru creșterea continuă a bunăstării 
popoarelor sovietice, a forței econo
mice a tării, precum și în lupta pen
tru pace, securitate și colaborare in
ternațională, pentru instaurarea pe 
planeta noastră a unei lumi mai 
bune și mai drepte — a spus în în
cheiere vorbitorul.

în cuvintul său. ambasadorul 
U.R.S.S., E. M. Tiajelnikov, a mulțu
mit pentru înalta apreciere dată vic
toriei Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, pentru frumoasele cuvin
te rostite la adresa poporului sovie
tic. a partidului lui Lenin și a trans
mis celor prezenți la adunare, tuturor

oamenilor muncii din România un 
salut prietenesc, împreună cu urări 
de hoi succese în muncă și creație, 
de fericire și prosperitate.

După ce a evidențiat importanța 
deosebită a Revoluției din Octombrie, 
drumul plin de mărețe înfăptuiri 
străbătut de popoarele sovietice, vor
bitorul a arătat că marcarea aniver
sării acestui eveniment., care consti
tuie o tradiție in U.R.S.S.. capătă in 
prezent o semnificație aparte. în 
acest context, vorbitorul s-a referit 
pe larg la prefacerile petrecute in 
ultimii ani in Uniunea Sovietică, me
nite să asigure accelerarea dezvoltă
rii social-economice a tării, creșterea 
continuă a bunăstării popoarelor so
vietice. arătind că au căpătat cimp 
larg inițiativa, creația și spiritul în
treprinzător al maselor, au fost in
tensificate ritmurile progresului teh- 
nico-știintific in toate ramurile de 
producție.

Vorbitorul a infătișat, de aseme
nea. direcțiile prwr»tare ale politicii 
externe a țării sale, subliniind, in 
acest context, preocuparea constantă 
a U.R.S.S. pentru lărgirea și adinci- 
rea continuă a relațiilor sovieto- 
române in toate domeniile. Rădăcini
le prieteniei multiseculare a popoare
lor noastre, a arătat ambasadorul so
vietic. sint adinei. O pagină aparte in 
cronica ei o ocupă Octombrie 1917, 
care a fost întimpinat cu entuziasm 
de oamenii muncii din România.

Victoria asupra fascismului a mar
cat Începutul unei etape noi in rela
țiile dintre partidele, popoarele si 
statele noastre. Piatra lor de încer
care a constituit-o respectarea prin
cipiilor egalității in drepturi, inde
pendentei. suveranității, neameste
cului reciproc în treburile interne. 
Baza colaborării sovieto-romăne o 
constituie conlucrarea dintre P.C.U.S. 
și P.C.R.. dialogul sistematic Ja cel 
mai inalt nivel. Rezultatele vizitei 
oficiale de prietenie pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România. a efectuat-o In 
U.R.S.S. cu o lună in urmă, convor
birile pe care le-a avut cu tovarășul 
Mihail Gorbaciov au Întărit și mai 
mult temelia, politică a relațiilor bila
terale. Cu acest prilej, s-a exprimat 
aspirația comună de a se lărgi co
laborarea in toate domeniile, de a 
se îmbogăți legăturile dintre P.C.U.S. 
și P.C.R., de a se materializa inte
resul reciproc fată de schimbul de 
experiență in problemele actuale ale 
teoriei și practicii socialismului.

înțelegerile convenite la cel mai 
înalt nivel definesc cadrul colaboră
rii reciproc avantajoase, constituie 
reperele pentru dezvoltarea armoni
oasă a tuturor domeniilor din rela
țiile sovieto-romăne. P.C.U.S., gu
vernul sovietic vor depune toate 
eforturile pentru transpunerea lor 
cu succes în viată.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la o serie de domenii ale co
laborării economice și tehnico-stiin- 
țifice sovieto-românS. subliniind că 
țările noastre, alături de celelalte 
tăti socialiste, participă activ la 
realizarea cu succes a prevederilor 
Programului complex al progresului 
tehnico-știintific al stateîor mem
bre ale C.A.E.R.

Oamenii sovietici, a subliniat, in 
Încheiere ambasadorul sovietic, apre
ciază prietenia cu poporul român, ei 
aspiră neabătut ca relațiile dintre 
partidele, popoarele si statele noas
tre să servească ferm idealurilor so
cialiste. cauzei întăririi socialismului, 
păcii generale si progresului. El a 
urat comuniștilor. întregului popor 
român noi succese în munca spre 
binele României socialiste, in înfăp
tuirea cu succes a hotăririlor Con
gresului al XIII-Iea si Conferinței 
Naționale ale Partidului Comunist 
Român.

★
în incheierea adunării a fost pre

zentat un program artistic.

Manifestări consacrate aniversării 
Revoluției din Octombries

Ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, E. M. Tiajelnikov, a or
ganizat, vineri, o conferință de presă 
la care au participat reprezentanți 
ai ziarelor oentrale, Radioteleviziu- 
nii, Agenției române de presă — A- 
gerpres, ai Ministerului Afacerilor 
Externe, membri ai corpului diplo
matic.

Ambasadorul sovietic a evocat în
semnătatea istorică a evenimentului 
de la 7 Noiembrie și a evidențiat 
principalele direcții ale dezvoltării 
politice și economico-sociale a 
U.R.S.S.. in lumina hotăririlor Con
ferinței Unionale a .P.C.U.S., precum 
Și liniile principale ale politicii ex
terne a Uniunii" Sovietioe.

Vorbitorul a relevat, totodată, bu
nele relații de prietenie și cooperare 
dintre partidele, țările și popoarele 
•noastre, rolul hotăritor al întîlnirilor 
și înțelegerilor la cel mai inalt nivel 
în dezvoltarea și diversificarea' con
lucrării româno-sovictioe pe multiple 
planuri.

★
Cu același prilej, la întreprinderea 

de exploatare a flotei maritime 
Navrom din Constanța a avut loc o 
adunare festivă la care au luat parte 
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 Gabriel Popescu, 
vicepreședinte al consiliului popular 
municipal, și A. I. Krugleak, consu
lul general al Uniunii Sovietice la 
Constanța.

După adunare, a avut loc un spec
tacol festiv.

★
în aoeeasi zi. la Consulatul Gene

ral al Uniunii Sovietice la Constanța 
a avut loc o conferință de presă, 
prilejuită de cea de-a 71-a aniver
sare a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

★
La Institutul român pentru rela

țiile culturale cu străinătatea a fost 
deschisă, vineri, o expoziție de foto
grafii artistice din U.R.S.S.

La vernisaj au luat parte membri 
ai conducerii I.R.R.C.S. și Asociației 
de prietenie româno-sovietică, un 
numeros public.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la București, 
precum și delegația Asociației de 
prietenie sovieto-română, care se 
află in vizită in țara noastră.

(Agerpres)

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

NOIEMBRIE 1988
I ; 83 20 ' 67 63 68 59

din 4
Extragerea

34 75 5
Extragerea

66 86 6 52 
Fond total . _ ......

din care 35 931 lei report la catego
ria I.

a II-a : 32 16 26 80 28
de Cîștlguri : 589 173 lei

cinema
• Transport secret: BUCUREȘTI
(15 8154) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 13; 
17; 19, EXCELSIOR (65 49 45) — 9: 11; 
13; 15; 17; 19
• Cei cinci poznași — 9; 11; 13,
Apașii — 15; 17; 19: DOINA (16 35 38)
• Șatra : FERENTARI (80 49 85) —
15; 17; 19
• Ali-Baba șl cel 40 de hoți : PA
CEA (71 30 85) — 9; 12; 15; 18
• Dragonul alb : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17; 19
• Misiune specială: ARTA (21 31 86)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare): Bădăranii — 18; (sala Amfi
teatru): Torquato Tasso — 18; (sala 
Atelier): Pe la ceasul cinci spre sea
ră... — 18
• Filarmonica ..George Enescu * 
(15 68 75, sala Studio): Portret came
ral Matei Socor — 17: (Ateneul Ro
mân) ; Recital de harpă Ion Ivan-

• Muzica c viata mea : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
GLORIA (47 46 75) — 9: 11; 13; 15; 17; 
19, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Hanul dintre dealuri ; GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Nelu î DACIA (50 35 94) — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19, COSMOS (27 54 85) — 9; 
11,30: 14; 16,30; 19
• Cucoana Chirița: TIMPURI NOI 
(1561 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Fiul stelelor: FLOREASCA (33 29 71) 
— 9: li; 13, LIRA (317171) — 9; 11; 
13
• Răzbunarea haiducilor : FLO- 
REASCA — 15: 17; 19
• Drumul oaselor : LIRA — 15; 17; 
19
• * Agentul straniu ; VIITORUL 
(10 67 40) — 14,30; 16.43: 19
• Ciudata poveste a doctorului Je
kyll f FESTIVAL (15 63 84) — 8,45;
10,15; 13: 15; 17; 19.15

Roncea. Colaborează: Vîrgil Frîncu 
— flaut, Gabriel Bălă —■ violă și 
cvartetul „Serioso" — 18
• Opera Română (13 18 57): Rlgolet- 
to — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48): 
Mam’zelle Nitouche — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44): A 
treia țeapă — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): 
Noapte bună, mamă — 19
• Teatrul „Nottqra- (39 31 03, sala
Magheru): Livada de vișini — 18;
(sala Studio): Complotul miliardari
lor — 18.30
• Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic): Regele bear — 18; (In foa
ier) : Pasărea măiastră — Maria Tă- 
nase ■— 18,30: (sala Giulești): Aștep
tam pe altcineva — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, sala Savoy): Belmondo 
al II-lea — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
David Copperfield — 9
• Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77. sala 
Victoria): Arvint.e și Pepelea — 15
• Circul București (10 41 95): Mara
tonul circului — 15,30: 18,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. (15 72 39): 
Steaua fără nume — 18



LUCRĂRILE SESIUNII O.N.U.

Proiect de rezoluție privind răspunderea 
statelor pentru protejarea mediului 

inconjurător, prezentat din inițiativa României
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). — La inițiativa României, in cadrul 

Comitetului pentru problemele economice și financiare al Adunării Ge
nerale a O.N.U., a fost prezentat un important proiect de rezoluție pri
vind răspunderea statelor pentru prevenirea traficului ilegal, acumulării 
și deversării de produse și deșeuri toxice și periculoase, care afectează 
îndeosebi țările in curs de dezvoltare.

Propunerea românească a fost în
sușită de „Grupul oelor 77". ceea ce 
reflectă preocuparea crescândă a nu
meroase țări în curs de dezvoltare 
față de practicile frauduloase in do
meniul respectiv, cărora le cad vic
timă. tot mai frecvent, țările în cau
ză. Aceasta reprezintă, totodată, o 
necunoaștere a importanței deosebite 
a temei supuse dezbaterii sesiunii 
prin punctul special înscris de 
România pe ordinea de zi a sesiunii.

Proiectul de rezoluție subliniază 
răspunderea tuturor statelor de a 
proteja mediul inconjurător. pe calea 
prevenirii traficului ilicit și a dever
sării deșeurilor toxice în țările în 
curs de dezvoltare, precum și in a- 
pele internaționale, măsură oe încal
că legislația națională existentă și 
instrumentele juridice internaționale 
pertinente. Toate statele sint chema
te să ia măsuri eficiente pentru o- 
prirea și prevenirea unor asemeneâ 
practici. De asemenea, toate statele 
care produc deșeuri toxice și pericu

Rezoluții ale Adunării Generale a O.N.U. in legătură cu 
conflictul din Afganistan și situația din Kampuchia

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat prin consens o rezoluție in 
care cheamă toate ' părțile implicate 
în conflictul din Afganistan să co
laboreze pentru instaurarea păcii în 
Afganistan, in conformitate cu acor
durile de la Geneva. Națiunile Unite 
confirmă dreptul Afganistanului de 
a hotărî singur, fără nici un amestec 
din afară, forma de guvernământ si 
de a-și alege sistemul social-politic 
cel mai convenabil. Rezoluția re
afirmă necesitatea retragerii tuturor 
trupelor străine din Afganistan, a 
stabilirii unui dialog constructiv în 

loase sint chemate să le neutralizeze 
și să le elimine în țara de origine.

Prin proiectul de rezoluție se ur
mărește, in același timp, ca aspec
tele juridice legate de răspunderea 
statelor pentru prevenirea traficului 
ilegal și deversării deșeurilor toxice 
și periculoase să fie examinate în 
vederea completării lucrărilor în curs 
de elaborare a unei convenții glo
bale privind controlarea transportării 
peste frontieră a deșeurilor pericu
loase. aflată in curs de negociere în 
cadrul programului Națiunilor Unite 
pentru mediul inconjurător.

O prevedere importantă se referă 
la chemarea adresată comunității in
ternaționale în vederea întăririi co
operării științifice și tehnice, precum 
Si a acordării asistentei corespunză
toare pentru țările in curs de dez
voltare în eforturile lor de eliminare 
a consecințelor negative ale deșeuri
lor toxice asupra sănătății omului și 
mediului înconjurător.

vederea instaurării * unui guvern 
unanim acceptat.

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.U. a 
încheiat dezbaterile asupra situației 
din Kampuchia. A fost adoptată cu 
120 de voturi, contra — 19 și 13 ab
țineri o rezoluție cu privire la Kam
puchia în care se cere retragerea tu
turor trupelor străine din această 
țară. Documentul cheamă, de ase
menea, la reconciliere națională, la 
organizarea de negocieri imediate, la 
care să participe toate părțile inte
resate. și la înfăptuirea altor măsuri 
menite să ducă la restabilirea păcii 
și a independenței Kampuchiei.

Inițiative și acțiuni pentru dezarmare 
și pace

ORIENTUL
MIJLOCIU

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
— In Comitetul pentru probleme po
litice și de securitate al Adunării 
Generale a O.N.U. a fost prezentat 
un proiect de rezoluție referitor la 
dezarmarea convențională, care cere 
marilor puteri șl alianțelor militare 
să depună eforturi sporite pentru re
ducerea arsenalelor lor convenționa
le. Documentul recomandă acestor 
state să negocieze cu seriozitate pen
tru a se ajunge cît mai grabnic la 
un acord privind limitarea si redu
cerea treptată și echilibrată a for
țelor lor militare și armamentelor 
convenționale. Se subliniază că este 
necesar ea aceste reduceri, care ar 
trebui efectuate sub un control in
ternațional eficient, să aibă loc in 
toate regiunile, dar mai ales în Eu
ropa. unde există cea mai mare con
centrare de arme și forțe din lume.

în același timp, proiectul de rezo
luție cere tuturor statelor- să-și in
tensifice eforturile și să adopte mă
surile care se impun, la nivel națio
nal sau regional, pentru a' promova 
progresul în domeniul dezarmării 
convenționale.

BONN 4 (Agerpres). — în favoa
rea continuării procesului de dezar
mare s-au pronunțat, intr-o rezolu
ție, delegații la Congresul sindicate
lor vest-germane H.B.V. (Handel, 
Banken und Versicherungen), care 
se desfășoară la Essen. în document 
se subliniază necesitatea împiedicării 
așa-zisei modernizări a rachetelor 
nucleare cu rază scurtă de acțiune, 
a armelor chimice și a sistemelor de 
arme convenționale.

Hermann Scheer, expert in pro
bleme militare al Partidului Social- 
Democrat din R. F. Germania, s-a 
pronunțat în favoarea realizării unui 
acord în problema reducerii armelor 
convenționale din Europa. Pentru a- 
ceașta, a . spus el. este necesară or
ganizarea unei conferințe a șefilor 
de guvern din țările membre ale 
N.A.T.O. și din cele ale Tratatului 
de la Varșovia. Un asemenea acord

Sporirea cheltuielilor militare ale Franței
PARIS 4 (Agerpres). — Adunarea 

Națională a Franței a adoptat, in 
prima lectură, proiectul de buget 
pentru apărare pe anul 1989. care se 
ridică Ia 182,36 miliarde franci (pes
te 30 miliarde dolari), ceea ce în
seamnă cu 4,6 la sută mai mult decît 
anul acesta, transmit agențiile China 
Nouă și Efe. 

ar trebui să cuprindă toate punctele 
esențiale ale reducerii armelor con
venționale.

VIENA 4 (Agerpres). — într-o de
clarație dată publicității la Viena, 
Organizația Tineretului Socialist din 
Austria își exprimă protestul împo
triva oricăror încercări de dotare a 
forțelor armate ale țării cu rachete. 
Asemenea măsuri, se arată in decla
rație, contravin tendințelor interna
ționale de destindere, de asigurare a 
încrederii și colaborării, contravin 
primelor acțiuni concrete in dome
niul dezarmării nucleare.

în prezent, cînd șomajul în rindul 
tineretului crește, iar problema lo
cuințelor pentru generația tînără ca
pătă o acuitate și mai mare, cînd 
există numeroase probleme nesolu
ționate in domeniul ocrotirii mediu
lui înconjurător, mijloacele desti
nate achiziționării de rachete trebuie 
să fie cheltuite în primul rînd pen
tru soluționarea acestor probleme, se 
arată în document.

TOKIO 4 (Agerpres). — Un miting 
de protest împotriva prezenței mili
tare a S.U.A. în Japonia, a tendin
țelor de întărire a alianței militare 
nipono-americane s-a desfășurat în 
zona poligonului militar Odziodzi- 
hara, din prefectura Miyagi. Au luat 
parte reprezentanți ai unor organi
zații antirăzboinice și ai unor par
tide politice progresiste din Japonia. 
In luările de cuvînt s-a subliniat că 
militanții pentru pace din Japonia 
nu pot ignora faptul că pe teritoriul 
acestei prefecturi sint activizate 
exercițiile militare ale S.U.A. Tot
odată s-a arătat că pentru prima 
dată în acest an aici a fost simulat 
un atac aerian la care au participat 
bombardiere americane „F-16" capa
bile să transporte arme nucleare. 
Protestăm ferm împotriva transfor
mării părții de nord-est a insulei 
Honsu într-un poligon pentru pregă
tiri in vederea unui război nuclear, 
au relevat participanții la miting.

O treime din sumele alocate pen
tru echipamente sint destinate forțe
lor nucleare, iar două treimi — for
țelor clasice. Bugetul militar al 
Franței prevede o creștere substan
țială a sumelor destinate cercetărilor 
spațiale.

® Rezoluție a Adunării Gene
rale a O.N.U. ® în favoarea 
unei conferințe internaționale 

de pace în zonă
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres).

— Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat cu 130 de voturi pentru, 2 
împotrivă (S.U.A. și Israel) și 16 ab
țineri o rezoluție pe marginea ra
portului Comitetului special al Na
țiunilor Unite pentru cercetarea 
practicilor israeliene față de popu
lația palestiniană din teritoriile ocu
pate.

Rezoluția condamnă acțiunile is
raeliene „care încalcă drepturile po
porului palestinian in teritoriile a- 
rabe ocupate, inclusiv in Ierusalim", 
și exprimă îngrijorarea profundă 
față de situația din respectivele te
ritorii.

Documentul oere Consiliului de 
Securitate al O.N.U. să examineze 
această situație.

BRUXELLES 4 (Agerpres). — Per
spectivele realizării păcii in zona O- 
rientului Mijlociu vor fi analizate de 
miniștrii afacerilor externe ai țărilor 
Pieței comune, care se vor reuni la 
Atena. în zilele de 8 și 9 noiembrie
— informează agenția ANSA, citind 
surse ale C.E.E. din Bruxelles. Sta
tele Pieței comune se pronunță in 
favoarea organizării unei conferințe 
internaționale de pace în Orientul 
Mijlociu, sub auspiciile O.N.U. și cu 
participarea tuturor părților intere
sate, precum si a membrilor per
manent ai Consiliului de Securitate
— notează agenția.

Rezultatele alegetilor 
din Israel

TEL AVIV 4 (Agerpres). — în 
Israel au fost anunțate rezultatele 
definitive ale alegerilor parlamen
tare desfășurate marți Potrivit pos
tului de radio israelian. Blocul 
Likud, condus de actualul prim-mi- 
nistru, Yitzhak Shamir, a obținut 40 
de locuri in Knesset, iar Partidul 
Muncii, avînd ca lider pe vicepre- 
mierul și ministrul de externe Shi
mon Peres .— 39 mandate. Partidele 
religioase dețin 18 mandate. Și-au 
consolidat pozițiile comuniștii și re
prezentanții forțelor progresiste, 
care au obținut 5 locuri, față de 4 în 
parlamentul precedent.

„Datoria externă a țărilor latino-americane constituie 
principala cauză a sărăcirii maselor populare din regiune" 

relevă un raport al P.N.U.D.
BOGOTA 4 (Agerpres). — Dato

ria externă a țărilor latino-ameri
cane. evaluată la peste 414 miliar
de dolari, constituie princioala 
cauză a sărăcirii maselor populare 
din regiune, se- arată într-un ra
port al Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.). 
dat publicității la Bogota. Numai 
în ultimii cinci ani. arată raportul, 
țările regiunii au restituit statelor 
industrializate 150 miliarde dolari 
reprezentind valoarea serviciului la 
datoria lor externă. Datoria state
lor latino-americane continuă să 
crească, iar creditorii. în cea mai 
mare parle bănci americane. înăs
presc condițiile de acordare a îm
prumuturilor. Astfel, dacă în anii 
’70. arată raportul, creditele oe 
termen lung se acordau cu o do- 
bîndă medie de 6.8 la sută si Pe o 
perioadă de 17 ani. in anii ’80 do- 
bînzile au sporit la 9.95 la sută, iar 
perioada s-a redus Ia 13 ani.

Pentru a pune capăt sărăciei in 
America Latină, țările regiunii au

va intensifica lupta pentru 
obținerea independenței Namibiei

LUANDA 4 (Agerpres). — Organi
zația Poporului din Africa de Sud- 
Vest — S.W.A.P.O. — are deplină 
încredere in succesul luptei pentru 
independenta Namibiei, în pofida 
campaniei de calomnii orchestrate de 
R.S.A. împotriva organizației — a 
arătat Sam Nujoma. intr-un interviu 
acordat presei la Luanda. Subliniind 
că această campanie destinată dis
creditării S.W.A.P.O. ca avangardă 
a luptei poporului namibian dove
dește încă o dată lipsa de dorință a

Angola denunță concentrarea de trupe de către R.S.A.
la frontiera de sud dintre cele două țări

LUANDA 4 (Agerpres). — R. P. 
Angola a denunțat conoentrarea de 
către Republica Sud-Africană a 
50 000 de militari de-a lungul fron
tierei de sud dintre cele două țări, 
informează agenția ANGOP.

Desfășurarea de trupe sud-africa- 
ne in nordul Namibiei încalcă spiri

nevoie de o sumă de peste 280 mi
liarde do.a.i. Dar. pe de altă parte, 
lipsa de fonduri datorate tocmai 
datoriei externe determină aceste 
țări să-și reducă investițiile în di
recția creării de noi locuri de 
muncă, ocrotirii sănătății si dez
voltă-ii învătămîntului. Statisticile, 
atestă că în aceste țări a sporit nu
mărul soma ilor. iar cal al săraci
lor ca ridică la 130 milioane, ceea 
ce reprezintă 40 la sută din popu
lara Americii Latine.

BOGOTA 4 (Ager'res). — Ex- 
perți financiari si reprezentanți ai 
sectorului particular din America 
Latină ai subliniat că datoria ex
ternă a regiunii nu poate fi plătită 
în actua'ele condiții. Intr-o decla
rație difuzată la încheierea unei 
întîlniri pe această temă, desfășu
rată 1a- Bogota, participanții au 
arătat că serviciul datoriei externe 
latino-americane trebuie limitat 
la un nivel compatibil cu creșterea 
economică a țărilor lor.

R.S.A. de a garanta libertatea și inr 
dependenta Namibiei. Sam Nujoma 
a exprimat convingerea că poporul 
namibian. încercat în luptele pline 
de sacrificii duse ani îndelungați, vă 
putea să aprecieze corect situația. El 
a avertizat, totodată, că dacă Pre* 
toria nu manifestă seriozitate în 
aplicarea Rezoluției 435 a Consiliu
lui de Securitate, S.W.A.P.O. Va in* 
tensifica acțiunea armată, pină la 
obținerea independentei depline a 
Namibiei.

tul acordului de pace în sudul Afri
cii adoptat de către Angola, Cuba, 
R.S.A. și S.U.A. la negocierile cva- 
dripartite desfășurate la New York 
luna trecută, se arată într-o declara
ție a agenție» angoleze de presă 
ANGOP.

MOSCOVA

Suspendarea operațiunii de retragere 
a trupelor sovietice din Afganistan

O declarație a primului-adjunct al ministrului afacerilor externe 
al U.R.S.S.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — A. Bes- 
smertnih. prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe al U.R.S.S.. a 
declarat în cadrul unei conferințe 
de presă că operațiunea de retrage
re a trupelor sovietice din Afganis
tan a fost suspendată ca urmare a 
situației politice care s-a creat în 
această țară. El a precizat că trupe
le sovietice vor fi retrase numai in 
condiții corespunzătoare ; situația

HELSINKI

Aderarea Finlandei Ia C.E.E. ar aduce prejudicii 
statutului de neutralitate al țării

HELSINKI 4 (Agerpres). — Con
cluzia dezbaterilor care au avut loc 
in Parlamentul finlandez asupra o- 
portunității aderării Finlandei la Co
munitatea Economică (Vest-)Euro- 
peană este că un atare demers ar 
aduoe prejudicii statutului de neu
tralitate al țării.

pe care încearcă să o impună in 
prezent grupările opoziției afgane nu 
este în măsură să favorizeze retra
gerea normală a contingentului so.t 
vietic. U.R.S.S. intenționează..să-și
îndeplinească obligațiile asumate 
prin acordurile de la Geneva dacă 
aceste obligații nu vor fi încălcate 
de către celelalte părți —; transmite 
agenția T.A.S.S.

După cum relevă agenția Efe, atît 
partidele din coaliția guvernamenta
lă și cele din opoziție, care subli
niază necesitatea păstrării identității 
naționale, se pronunță, in schimb, 
pentru consolidarea relațiilor cu ce
lelalte țări nordice, precum și cu cele 
din Asociația (vest-) Europeană a 
Liberului Schimb (E.F.T.A.).

Spre realizarea 
de reforme politice 

și economice 
în Algeria

ALGER 4 (Agerpres). — Rezulta
tele finale ale referendumului con
stituțional desfășurat la 3 noiembrie 
în Algeria relevă că 92,27 la sută 
dintre participanții la scrutin s-au 
pronunțat in favoarea realizării unor 
reforme politice în țară —s-a ânim- 
țat oficial în capitală. După cum a 
precizat ’ Ministerul de Interne, din 
cei 10 477 896 participanți la referen
dum. 9 374 801 au votat . în favoarea 
reformelor politice preconizate. Par
ticiparea la vot a fost de 83 la sută 
din totalul celor înscriși pe liste.

In urma referendumului, președin
tele Chadll Bendjedid urmează să 
numească pe șeful guvernului, că
ruia ii va reveni sarcina desemnării 
viitorului cabinet. Acesta’ va răs
punde de activitatea sa in fața Par
lamentului, fapt ce constituie un 
element nou în viața politică a țării.

Un comunicat oficial difuzat la 
Alger informează că în perioada 
27—29 noiembrie se va desfășura cel 
de-al Vl-lea Congres al Frontului 
Național de Eliberare din Algeria. 
Delegații la congres vor dezbate un 
program de reformă economică, pre
cum și un plan global de reforme 
politice, care vor face ulterior obiec
tul unui referendum popular.

ILE DE PRESA
e scurt

LA ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE au fost difuzate ca docu
mente oficiale ale Adunării Generale textele Comunicatului ședinței 
Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tra
ctatul de la Varșovia, care a avut loc, la Budapesta, in perioada 28—29 
octombrie 1988. și Declarației în legătură cu măsurile de întărire a în
crederii si securității și de dezarmare in Europa.

LA VARȘOVIA a avut loc vi
neri o nouă rundă de convorbiri 
între președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Polone, Wojciech Ja
ruzelski, și primul ministru al Ma
rii Britanii. Margaret Thatcher. Au 
fost abordate aspecte ale dezvol
tării relațiilor bilaterale, ca și 
unele probleme ale actualității in
ternaționale.

CONGRES. La Hanoi »-au în
cheiat lucrările 1 celui de-al III-lea 
COngres al Frontului Patriei din 
Vietnam. In ședința de închidere 
a lucrărilor a fost adoptat, in pre
zența conducerii de partid și de 
stat, programul de acțiune al 
Frontului pe perioada 1988—1993, în 
vederea traducerii în viață a sar
cinilor care ii revin. Au fost 
alese organele de conducere ale 
Frontului.

CONSULTĂRI. La Moscova au a- 
vut loc consultări sovieto-america- 
ne, Ja nivelul reprezentanților mi
nisterelor de externe din cele două 
țări. Reprezentantul american la 
aceste consultări, Richard Solo
mon, a fost primit de ministrul 
sovietic al afacerilor externe, 
Eduard Șevardnadze, fiind abordate 
cu acest prilej relațiile bilaterale, 
precum și unele probleme ale vie
ții internaționale actuale.

CONVORBIRI FRANCO—VEST- 
GERMANE. Cancelarul R. F. 
Germania, Helmut Kohl, și pre
ședintele Franței, Francois Mitter
rand. au încheiat vineri la Bonn 
convorbirile din cadrul celei de-a 
52-a runde de consultări periodice 
la nivel înalt franco—vest-germa
ne. Intr-o conferință de presă, ei 
au arătat că au discutat probleme 
privind Piața comună, raporturile 
bilaterale, relațiile R.F.G. și Fran- 

tei cu țările socialiste din Europa, 
precum și alte chestiuni de interes 
reciproc.

ATAC TERORIST. Un grup de 
teroriști înarmați au atacat un tren 
de pasageri ' care se îndrepta 
dinspre R.S.A. spre Mozambic. In 
cursul atacului au fost ucise opt 
persoane și rănite alte 38. Atacul 
s-a produs pe o porțiune de cale 
ferată situată la 50 km nord-vest 
de Maputo.

PERU ȘI CHINA AU SEMNAT 
UN ACORD DE COOPERARE E- 
CONOMICA ȘI TEHNICA in ve
derea întăririi legăturilor bila
terale în diverse domeniu A- 
cordul pe cinci ani a fost sem
nat de ministrul peruan al re
lațiilor externe. Luis Gonzales Po
sada. și ministrul chinez al comer
țului exterior si relațiilor econo
mice. Zhetig Țuobin. aflat intr-o 
vizită oficială la Lima. Documen
tul prevede cooperarea, in special' 
în sectoarele agriculturii, pescui

Activitate cosmică
Cosmonauta sovie

tici Vladimir Titov și 
Musa Manarov se află 
de 320 de zile la bor
dul stafiei științifice 
orbitale ,.Mir“, in timp 
ce colegul lor. medicul 
cosmonaut Valeri Po
liakov, are la activ 

doar 68 de zile. Cei 
trei membri ai echipa
jului și-au continuat 
programul de experi
mente astrofizice și 
tehnice la bordul com
plexului orbital, au 
făcut un control de ru
tină a aparaturii și in

tului. energiei, industriei metalur
gice și siderurgice.

MONUMENTUL ANTIFASCIST 
DIN CENTRUL ORAȘULUI GRAZ 
A FOST PROFANAT si aproape 
complet distrus de neonaziști. Or
ganizația veteranilor din lupta de 
rezistență împotriva nazismului. 
Partidul Comunist din Austria si 
organizația de tineret au cerut in
terzicerea activității grupărilor 
neonaziste din Austria, conform le
gislației antinaziste si prevederilor 
acordului de stat cu privire la in
dependența Austriei.

PRODUCȚIA ZILNICA DE PE
TROL A TARILOR O.P.E.C. s-a 
cifrat săptămina trecută la aproa
pe 23 milioane de barili, cel mai 
ridicat nivel din ultimii șapte ani. 
Producția medie zilnică a .fost in 
luna octombrie in jur de 22 .mili
oane. de barili, acesta reprezentind 
cel mai mare spor lunar — 1,1 mi
lioane de barili zilnic din cursul 
acestui an.

stalațiilor blocului de 
pază al stației „M'.r“.

Potrivit datelor tele
metries și raportului 
transmis de pe orbită, 
starea sănătății celor 
trei cosmonaut! este 
bună. Zborul comple
xului științific „Mir1' 
se desfășoară normal.

———— »/V ACTUALITATEA POLITIC^) -

Falsele dileme ale „modernizării
De două ori pe an, o dată primă

vara și o dată toamna, are loc întru
nirea așa-numitului Grup de plani- 
fioare nucleară al N.A.T.O., însuși 
acest fapt demonstrînd, în ciuda 
unor repetate afirmații despre do
rința de pace a alianței nord-atlan- 
tice, locul central pe care-1 ocupă 
înarmările atomice in planurile res
pectivei organizații militare. Anul 
acesta, reuniunea de toamnă s-a ți
nut la sfirșitul lui octombrie, în lo
calitatea olandeză Scheveningen, de 
lingă Haga, și pe ordinea de zi s-a 
aflat, în principal, dezbaterea unui 
raport informativ pe marginea pro
iectelor de așa-zisă „modernizare" a 
armelor nucleare cu destinație tac
tică ale Pactului Atlanticului de 
Nord, problemă pusă pentru prima 
oară în discuție incă din 1983, cu 
prilejul reuniunii de la Montebello 
(Canada) a grupului, și care a fost 
considerată de către membrii aces
tui organism, de N.A.T.O. in gene
ral, ca avind un caracter de urgență 
o dată cu încheierea acordului so- 
vieto-american de eliminare a rache
telor cu rază intermediara de acțiune 
(I.N.F.). In optica respectivelor 
cercuri ale N.A.T.O., traducerea in 
fapt a prevederilor acordului ar lăsa 
alianța atlantică „descoperită" sau 
„dezavantajată" in special in ceea ce 
privește armamentul convențional ; 
ca urmare, respectivele cercuri pre
tind că asimetriile create se cer nea
părat „corectate" ori „compensate" 
prin sporirea și. mai ales, perfecțio
narea armamentului nuclear cu rază 
scurtă de acțiune sau tactic, cum i se 
mai spune. Cu alte cuvinte, ce s-ar 
micșora din potențialul rachetonu- 
cleâr cu rază de acțiune medie ar 
urma să fie înlocuit prin asemenea 
„modernizări".

în această optică, raportul prezen
tat particioanților la reuniunea de 
la Scheveningen recomandă, sub 
forma unor măsuri compensatorii, 
mărirea capacității de distrugere a 
proiectilelor (obuzelor) destinate arti
leriei nucleare de cimp a N.A.T.O., 
modernizarea rachetelor americane 
„Lance" staționate în R.F.G., rache
te cu rază scurtă de acțiune (deci 
care nu intră sub incidența acordu
lui americano-sovietic) și majorarea 
acestei raze de la 110 km la 450 km, 

precum și dotarea avioanelor aparți- 
nind alianței cu un nou tip de ra
chetă de croazieră, cu o rază de 
acțiune de 400 km.

Caracterul destabilizator al aces
tor „recomandări" apare evident 
dacă se ține seama de faptul că li
mita inferioară de acțiune a rache
telor ce urmează a fi distruse (ope
rația de distrugere a și început), in 
conformitate cu amintitul acord, este 
de 500 km. Deosebit de destabiliza
toare sint proiectele de amplasare a 
rachetelor de croazieră la bardul 
unor avioane de luptă și bombarda
ment : dacă se ține seama de raza 
de acțiune apreciabilă a acestora din 
urmă, noile rachete sint în măsură 
să atingă — chiar dacă distanța pe 
care sint programate să o parcurgă 
nu depășește 400 km — obiective, tot 
atit de îndepărtate ca și acelea ce 
puteau fi lovite cu rachetele prevă
zute a fi eliminate in baza trata
tului I.N.F. Altfel spus, ceea ce pe 
de o parte se distruge, pe de alta 
se reface, cu toate consecințele ce 
pot decurge de aici.

Așa se și explică cunoscutele re
ticențe față de astfel de planuri ma
nifestate în primul rînd in R.F.G., 
pe al cărei teritoriu ar urma să fie 
amplasate rachetele terestre „mo
dernizate" și care ar fi, deci, cea 
mai expusă in ipoteticul caz al unui 
conflict, ca și in Olanda ori în ță
rile nordice membre ale alianței 
(Norvegia, Danemarca), în timp ce 
Grecia s-a distanțat de la bun înce
put de aceste intenții. Or, iată că 
acum, la Scheveningen, s-a produs o 
adevărată „lovitură de teatru" (cum 
a apreciat-o presa oocidentală) prin 
faptul că in rindurile reticenților a 
intrat o nouă țară, Belgia — mai 
mult, aceasta situîndu-se pe pozi i- 
ile cele mai intransigente. Ministrul 
belgian al apărării, Guy Coeme. in 
conformitate cu orientările Partidu
lui Socialist Flamand de guver- 
nămint, din care face parte, a 
contestat oportunitatea măsurilor 
propuse, arătind că „problema 
prioritară" a momentului de față 
in Europa nu este sporirea număru
lui de arme nucleare cu bătaia sub 
500 km și că oricum este de prefe
rat să se aștepte încheierea de către 
Consiliul atlantic a elaborării unui 

raport care să exprime „un punct 
de vedere global" asupra controlului 
armamentelor. In orice caz, a decla
rat ministrul belgian, in ce privește 
Belgia, „problema modernizării tre
buie supusă in prealabil unei ample 
dezbateri democratice".

Determinate de protestele opiniei 
publice din propria țară, ca și din 
alte țări vest-europene, rezervele 
ministrului belgian al apărării aveau 
in vedere faptul de necontestat că, 
la ora actuală, potrivit unor date 
publicate cu puțin înaintea reuniu
nii de la Scheveningen, în Europa 
occidentală se găsesc 4 600 arme 
nucleare de diferite tipuri, fără a 
pune la socoteală cele ce urmează 
a fi lichidate în conformitate cu 
acordul I.N.F. De altfel, raportul pe 
anul in curs asupra înarmărilor 
mondiale, întocmit sub egida cunOs-r 
cutului Institut de Studii Strategice 
britanic și publicat tot în preajma 
reuniunii, aduce precizarea că in 
ultimele 12 luni a sporit cantitatea 
de arme nucleare (de alte tipuri decit 
cele cu rază intermediară de acțiu
ne) amplasate în Europa occiden
tală, putîndu-se astfel aprecia, pe 
baza cifrelor concrete furnizate, că 
practic reducerile preconizate prin 
tratatul I.N.F. au și .fost „recupe
rate". O recuperare care nu este,', 
desigur, în favoarea intereselor păcii 
și care contravine cerințelor înțele-l 
gerii și destinderii pe continent. 
Practic, „dilemele" modernizării sint 
o falsă problemă deoarece, pe de o 
parte, modernizarea a și început, iar, 
pe de alta, sub paravanul ei, in loc' 
de a-și diminua ritmul, înarmările 
nucleare continuă...

în aceste condiții, venită ca o sur
priză. poziția reprezentantului Belgiei 
a pus la un moment dat sub sem
nul întrebării însăși adoptarea comu
nicatului comun, pînă la urmă con- 
venindu-se să nu se ia nici o decizie 
în ce privește preconizarea unor mă
suri specifice, întreaga problemă ur- 
mind a fi transmisă viitoarei reu
niuni a Grupului de planificare, re 
va avea loc la Bruxelles, în primă
vara ahului 1989. Evident, amînarea 
unei decizii nu poate ține loc de so
luție, problema răminînd, ca atare, 
deschisă. •

Pe acest fundal, un înalt funcțio-

nucleare11
nar al N.A.T.O. a ținut să avertize
ze, în mod categoric, că alianța 
nord-atlantică „nu ia, in nici un 
caz, in considerare, în momentul de 
fafă, posibilitatea de a negocia eli
minarea forțelor nucleare cu rază 
scurtă de acțiune — «tripla opțiune 
zero» — care ar însemna denuclea- 
rizarea Europei". Iar generalul de- 
misionar James Abrahmson, șeful 
programului „războiul stelelor", pre
zent și el la reuniunea din Olanda, 
a făcut un nou apel către aliați 
spre a-i convinge să participe finan
ciar și tehnologic la realizarea aces
tui program. Dar răceala cu care 
a fost primit‘acest apel arată că 
argumentele aduse nu au fost cîtuși 
de puțin Convingătoare.

Nu de modernizarea armamente
lor nucleare, nici de militariza
rea Cosmosului au nevoie po
poarele continentului, ci, dimpo
trivă. de măsuri de întărire a 
încrederii /și securității, de dezar
mare, așa cum subliniază consecvent 
România socialistă și după cum au 
propus din nou, zilele trecute, statele 
participante la Tratatul de la Var
șovia. Propunerile avansate de aces
te țări se referă la toate categoriile 
de forțe armate, vizînd ' aspecte șl 
laturi din cele mai diverse — de la 
notificarea oricăror activități mili
tare la extinderea transparenței și 
previzibilității acestor activități, prin 
măsuri de verificare și control, 
schimb de informații, consultări etc., 
și de la realizarea unor zone ale în
crederii și securității in diferite 
părți ale continentului la „înghe
țarea" efectivelor și armamentului 
existent și renunțarea la crearea de 
noi baze pe teritorii străine. Neîn
doios, inițierea de negocieri cu pri
vire la toate aceste aspecte ar sta
tornici . condițiile, propice înfăptuirii 
practice a unor măsuri substanțiale 
de dezarmare, in cadrul unui proces 
treptat, dar continuu, care să ducă, 
in ultima instanță, la eliberarea 
Europei și a lumii de coșmarul dis
trugerii nucleare. Aceasta este sin
gura cale rațională și realistă, sin
gura alternativă dictată, in spiritul 
noii gindiri politice, de interesele 
supraviețuirii umanității.

Romulus CAPLESCU

In sprijinul unei soluții 
politice a crizei 

din America Centrală
CIUDAD DE. GUATEMALA 4 (A- 

gerpres). — Intr-o declarație făcută 
la Ciudad de Guatemala, candidatul 
alianței de stingă Convergența De
mocratică. Guillermo Ungo. la ale
gerile prezidențiale din Salvador, de 
anul viitor, a arătat că va participa 
la acest scrutin pentru a contribui 
la soluționarea pe cale pașnică a cri
zei cu care tara sa se confruntă de 
opt ani — informează agenția I.P.S. 
La o conferință de presă organizată 
după o întrevedere cu președintele 
guatemalez, Viniclo Cerezo, el a lan
sat. totodată, apelul la realizarea ți
nui consens național al tuturor for
țelor politice salvadoriene în vede
rea rezolvării problematicii interne, 
pe care a calificat-o „foarte com
plexă".

CIUDAD DE GUATEMALA 4 (A- 
gerpres). — Problematica centro- 
americană va constitui una dintre 
temele pe care președintele ales al 
Mexicului, Carlos Salinas de Gortari, 
le va examina. în cursul vizitei sale 
în Guatemala, la 11 noiembrie, cu 
președintele Vinicio Cerezo — s-a 
anunțat oficial la Ciudad de Guate
mala, potrivit agenției Prensa La
tina. De asemenea, urmează să fie 
abordate aspecte privind schimburile 
comerciale, culturale și în alte do
menii.

Eșuarea tentativei 
de lovitură de stat 

din Maldive
MALE 4 (Agerpres). — Tentativa 

de lovitură de stat, declanșată joi 
dimineața la Male — capitala Mal- 
divelor — de meroenari străini cu 
sprijin local, a eșuat — a declarat 
președintele Maumoon Abdul Ga- 
yoom. citat de agenția EFE. Merce
narii au reușit să fugă cu puțin timp 
înainte de intrarea in acțiune, in 
cursul nopții de joi. a contingentului 
de desant indian, totalizind 1 600 de 
oameni, la cererea guvernului Mal- 
divelor. S-au înregistrat cîteva zeci 
de morți și circa 100 de răniți.

REALITĂȚI DIN LUMEA 

CAPITALULUI
R. F. GERMANIA : Proliferarea criminalității

BONN 4 (Agerpres). — Potrivit 
cifrelor oficiale publicate la Bonn, 
in R.P. Germania o infracțiune este 
săvirșită la fiecare șapte secunde. 
Ca urmare, în întregul an 1987 au 
fost comise 4,444 milioane delicte, 
infracțiuni și crime, cifră care este 
considerată totuși de autorități ale 
poliției vest-germane ca nerepre- 
zentind imaginea reală, mult mai 
gravă, a criminalității din această 
țară. Ministerul vest-german de In
terne a precizat că doar 44 la sută 
dintre delictele șl infracțiunile co
mise in 1987 au putut fi lămurite 
intr-un fel. Statisticile precizează 
că in fiecare zi au fost săvirșite 
210 delicte avind o legătură directă 
sau indirectă cu drogurile, in fie
care oră s-au inregistrat 12 crime 
violente și in fiecare minut — 5—6 
furturi. Tot in contul anului 1987

ITALIA : Preocupare profundă față 
de extinderea consumului de droguri

ROMA 4 (Agerpres). — Problema 
luptei împotriva traficului și a 
consumului de droguri continuă să 
se afle in centrul dezbaterilor par
tidelor politice italiene in această 
perioadă premergătoare definitivă
rii de către Consiliul de Miniștri a 
proiectului de lege in materie pre
zentat de ministrul pentru proble
mele sociale — notează agenția

SPANIA : Ravagiile alcoolismului
MADRID 4 (Agerpres). — Luinl 

cuvintul in Senat, președintele Fe
derației spaniole pentru lupta îm
potriva alcoolismului. Francisco 
Vila Gomez, a arătat că in Span'a 
există în prezent patru milioane de 
alcoolici cronici. iar 16 milioane de 
persoane suferă din cauza alcoolis
mului. Vorbitorul a menționat că 
95 la sută dintre narcomani au în
ceput prin consumul de alcool. 
Daunele economice cauzate de al

au fost consemnate 2 600 de omu
cideri, 5 300 violuri, iar 108 000 per
soane au fost victime ale atacurilor 
violente.

Pentru 1988, experții estimează că 
c’.fra tndicind criminalitatea se va 
apropia de 5 milioane, sporind ast
fel gradul de insecuritate in rin
dul cetățenilor țării.

Poliția vamală vest-germană a 
descoperit și confiscat o cantitate 
de 16,1 kg heroină, ascunsă la bor
dul unui microbuz care se deplasa 
spre Luxemburg. Au fost arestate 
trei persoane, care vor fi deferite 
justiției sub acuzația de trafic de 
droguri. Alte trei kilograme de co
caină au fost descoperite in baga
jele unor persoane cu pașapoarte 
spaniole care călătoreau de la Frie- 
burg spre Basel.

ANSA. Astfel, secretarul general 
al Partidului Socialist Italian. B'et- 
tino Craxi, a deschis, la Palermo, 
lucrările Direcțiunii P.S.I. consa
crate luptei împotriva „criminalită
ții organizate" și a drogurilor. Li
derul P.S.I. s-a pronunțat pentru 
adoptarea de măsuri severe contra 
traficului de droguri, care se bucu
ră și de sprijinul Mafiei.

coolism ae ridică anual la 269 
miliarde pesetas, relevă agenții 
T.A.S.S.. refer'ndu-se la date pre
zentate de federație. De ase nenea, 
15 la sută din accidentele de muncă 
sint legate direct de folosirea bău
turilor alcoolice, tn plus, opt la sută 
dintre copii se nasc cu insuficiențe 
intelectuale ca urmare a folosirii 
alcoolului de către mame in peri
oada sarcinii.
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