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ÎNCHEIEREA VIZITEI DE Slfli A PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUSESCU, ÎMPREUNA CU TOVARASA
TURCIA
Miercuri, 21 octombrie, s-a înche
iat vizita de stat pe care președin
tele Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu. a
efectuat-o in Republica Turcia, la in
vitația președintelui Kenan Evren.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au fost
conduși
de
președintele
Kenan
Evren și fiica sa, Senay Giirvit, de
la reședința din Ankara la aeropor
tul „Esenboga", unde s-a desfășurat
ceremonia plecării.
Pe traseul străbătut se aflau nu
meroși locuitori ai capitalei turce,
care au dat expresie sehtimentelor
l<?r
de stimă
față
de
președintele. României.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, față de tovarășa
Elena Ceaușescu.
La sosirea pe aeroport. îm
podobit cu drapelele de stat .ale
României și Turciei, președintele
Nicolae Ceaușescu și tovarășa , Elena
Ceaușescu au fost salutați cu deo
sebită cordialitate de oficialitățile
țării-gazdă : Necmettin Karaduman.
președintele Marii Adunări Națio
nale. Nufettin Ers;n. membru
al
Consiliului
Prezidențial,
Turgut
Ozal, prim-ministru, Necip Torumtay, șeful Statului Major al armatei,
cu soțiile, de alti reprezentanți ai
vieții politice turce. Erau de fată
ambasadorul României la Ankara și
ambasadorul Turciei la București.
In salonul de onoare, președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele
Kenan Evren s-au întreținut cordial
asupra unor probleme de interes co
mun din sfera raporturilor bilatera
le și ale vieții internaționale. îndeo
sebi cele privind relațiile
interbalcanice și alo promovării bunelor
raporturi și colaborării in această
regiune.
Ceremonia plecării, care a urmat
apoi, a fost marcată de inalte ono
ruri militare. S-au intonat imnurile
de stat ale României și Turciei. In
semn de salut s-au tras 21 salve de
artilerie. Cel doi șefi de stat au tre
cut in revistă garda militară consti
tuită
din unități ale
diferitelor
arme.
La scara avionului
prezidențial,
președintele Nicolae Ceaușescu si
tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat
un călduros rămas bun de la pre
ședintele Kenan Evren și doamna
Senay Giirvit.
Cei doi șefi de stat și-au mani
festat deplina satisfacție pentru
noua întilnire
la
nivel
înalt.
Președintele
Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru ospitalitatea de
care
s-a
bucurat.
a
adresat
calde urări președintelui Kenan
Evren și poporului turc. Tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu le-au fost adresate de
președintele
Kenan Evren
calde
urări de drum bun. de sănătate și
noi succese, de progres și prosperi
tate pentru poporul român.
Prin întreaga sa desfășurare, vizi
ta s-a înscris ca un moment de o
deosebită însemnătate în dezvoltarea
relațiilor de prietenie și colaborare
româno-turce, constituindu-se. tot
odată. ca o importantă contribuție la
promovarea cauzei păcii. înțelegerii
și cooperării in Balcani, pe conti
nentul european și în întreaga lume.

Tovarășul
Nicola?
Ceaușescu.
președintele
Republicii
Socialiste
România. impreună cu tovarășa
Elena
Ceaușescu
au
revenit,
miercuri, in Capitală din Republica
Turcia, unde, la invitația președin
telui Kenan Evren. au efectuat o
vizită de stat.
La sosire pe aeroportul Otopeni.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu
.-.:i
tovarășa Elena Ceaușescu au
fost
salutați de membri și membri su
pleant! ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. de secretari

intimpinați cu deosebită căldură de
numeroși oameni ai muncii din Ca
pitală. aflați pe aeroport. Prin în
delungi aplauze, urale și ovații, cei
prezenți au dat expresie satisfacției
față de rodnicele rezultate ale nou
lui dialog la njvel malt
românoturc. care se înscrie ca un eveniment
de seamă in cronica, relațiilor de
prietenie și colaborare multilaterală
dintre cele. două țări, ca o impor
tantă contribuție la cauza păcii, co
operării și înțelegerii in Balcani, in
Europa și- in întreaga lume.

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe reprezentanții părții americane la lucrările
celei de-a XlV-a sesiuni a Consiliului economic româno-american

COMUNICAT
cu privire la vizita de stat a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste România,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Turcia
La invitația președintelui Republi
cii Turcia, Kenan Evren, președin
tele Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
a efectuat o vizită de stat in Repu
blica Turcia. în perioada 19—21 oc
tombrie 1987.
Președintele Republicii Socialiste
România și președintele Republicii
Turcia au avut convorbiri utile cu
privire la relațiile româno-turce,
precum și asupra problemelor regio
nale și internaționale de interes co
mun. Convorbirile s-au desfășurat
intr-o atmosferă cordială, de înțele
gere și incredere reciprocă, in spiri
tul relațiilor tradiționale de priete
nie. bună vecinătate și cooperare
dintre România și Turcia.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au primit
pe primul-ministru al Republicii
Turcia, Turgut Ozal, și pe doamna
Ozal.
Președintele României șl primulministru al Turciei au avut un
schimb de vederi cu privire la căile
și mijloacele de dezvoltare in con
tinuare a relațiilor bilaterale și a
cooperării dintre cele două țări.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Kenan Evren au expri
mat satisfacția față de dezvoltarea
continuă a relațiilor de prietenie și
colaborare rodnică dintre România
și Turcia și au relevat, cu plăcere,
că vizitele periodice la nivel inalt
contribuie la creșterea înțelegerii re
ciproce și a conlucrării dintre cele
două țări.
Subliniind importanța pe care o
acordă promovării relațiilor bilate
rale economice și tehnico-științifice
dintre România și Turcia la un ni

ai Comitetului Central al partidului,
precum și de membri ai
C.C. al
P.C.R.. ai Consiliului de Stat și ai
guvernului, conducători- de instituții
centrale, de alte persoane oficiale.
Erau de față însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Turciei la Bucu
rești și membri ai ambasadei.
Grupuri de pionieri, de tineri
și tinere au oferit tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu buchete de
* ftori.
Tovarășul
Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena1 Ceaușescu au fost

vel care să reflecte potențialul real
al celor două țări,
președintele
României și președintele Turciei au
convenit noi direcții și obiective me
nite să asigure dezvoltarea pe mai
departe a relațiilor româno-turce, pe
o bază echilibrată și reciproc avan
tajoasă, în special in ceea ce pri
vește schimburile comerciale și co
operarea economică, in condiții de
competitivitate, in scopul realizării,
in cele două țări, ca și pe terțe pie
țe, a uriOr obiective in ' sectoarele
construcțiilor și comunicațiilor, pre
cum și a unor obiective industriale
in domeniile autovehiculelor, elec
trotehnicii,
produselor alimentare
prelucrate, energeticii, metalurgiei,
petrolier, petrochimic, minier și geo
logic.
în timpul vizitei a fost semnat
Acordul pe termen lung
privind
schimburile comerciale și cooperarea
economică și tehnică între Guvernul
Republicii Socialiste România și
Guvernul Republicii Turcia.
Președintele Republicii Socialiste
România și persoanele care l-au în
soțit au vizitat rafinăria „Anatolia
Centrală-' din Kirikkale, care consti
tuie un exemplu al colaborării fruc
tuoase româno-turce.
Apreciindu-se importanța cooperă
rii in domeniul transporturilor, s-a
exprimat satisfacția față de funcțio
narea eficientă a liniei RO-RO intre
Constanța și Istanbul și s-a convenit
să se întreprindă toate eforturile ne
cesare pentru dezvoltarea colaboră
rii in domențul transporturilor, acordindu-se o atenție deosebită reali
zării liniilor Constanța — Samsun și
Constanța — Trabzon, precum și fo
losirii Canalului Dunăre — Marea
Neagră.

In cadrul convorbirilor s-a proce
dat la o evaluare generală a
situației internaționale și a pro
blemelor
regionale.
președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele
Kenan Evren constatînd cu satisfac
ție convergența punctelor lor de ve
dere asupra unor probleme interna
ționale actuale.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Kenan Evren au salutat
înțelegerea de principiu la care s-a
ajuns, recent intre Statele Unite ale
Americii și Uniunea Republicilor
Sovietice Socialiste privind elimina
rea globală a rachetelor cu rază me
die de acțiune, considerind aceasta
drept o evoluție pozitivă și un pas
important in direcția dezarmării ge
nerale, și au exprimat speranța că
’acest acord va fi încheiat cit mai
urgent posibil.
Președintele României și președin
tele Turciei au subliniat, de aseme
nea, importanța finalizării, cit mai
curind posibil, prin încheierea de
acorduri, a eforturilor vizind reali
zarea stabilității și a echilibrului, la
niveluri mai scăzute. in domeniul
forțelor convenționale, precum și eli
minarea globală a armelor chimice,
in scopul creării unui climat de
securitate in Europa și in lume.
Președintele Republicii Socialiste
România și președintele Republicii
Turcia s-au pronunțat pentru înche
ierea cu rezultate pozitive a Reuniu
nii general-europene de la Viena și
au reliefat necesitatea aplicării de
pline a prevederilor Actului final
de la Helsinki de către toate țările
semnatare.
In acest context., trecindu-se în re
vistă situația din Balcani, s-a subli

niat importanța dezvoltării relațiilor
bilaterale și multilaterale și a solu
ționării, pe calea negocierilor, a pro
blemelor existente intre unele din
statele balcanice, in scopul transfor
mării Balcanilor intr-o zonă a păcii,
bunei vecinătăți și a cooperării.
Au fost, de asemenea, examinate
războiul dintre Irak și Iran, situația
din Golf și problema Orientului Mij
lociu, inregistrindu-se cu satisfacție
concordanța punctelor de vedere ale
celor două țări cu privire la necesi
tatea încetării grabnice a războiului
dintre Irak și Iran și ajungerii la
soluții pașnice, onorabile, juste și
trainjee pentru aceste conflicte, pre
cum și in toate celelalte conflicte
care amenință pacea și securitatea
internațională.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Kenan Evren au discu
tat, totodată, problemele economice
internaționale, inclusiv problemele
privind datoria externă și dezvol
tarea.
Președintele României și președin
tele Turciei și-au exprimat satisfac
ția față de convorbirile purtate și re
zultatele obținute, apreciind că vizita
a reprezentat o contribuție impor
tantă la dezvoltarea pe mai departe
a relațiilor intre cele două țâri, la
întărirea legăturilor de prietenie
dintre popoarele român și turc.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
transmis președintelui Kenan Evren
invitația de a efectua o vizită de stat
în România. Invitația a fost accep
tată cu plăcere, data vizitei urmind
a fi stabilită pe cale diplomatică.
Ankara, 20 octombrie 1987

Președintele Republicii Socialiste
România. Nicolae Ceaușescu, a pri
mit, miercuri, 21 octombrie, pe re
prezentanții părții americane la cea
de-a. XlV-a sesiune a Consiliului
economic româno-american, care și-a
desfășurat lucrările la București.
în cadrul întrevederii au fost exa
minate aspecte ale colaborării eco
nomice româno-americane. posibili
tățile existente pentru dezvoltarea
in continuare a acestor relații, și în
deosebi a conlucrării dintre între
prinderile românești și firmele ame
ricane.
în numele oamenilor de afaceri
americani membri ai
Consiliului
economic,
președintelui
Nicolae Ceaușescu i-au fost adresate,
de către Norman Heller, președintele
părții americane la această sesiune
a consiliului, mulțumiri pentru primi
re, pentru posibilitatea de a discuta
aspecte ale conlucrării economice ro
mâno-americane. Au fost subliniate
rezultatele la care s-a ajuns cu pri
lejul actualei sesiuni a consiliului,
care a pus in evidență noi posibili
tăți pentru creșterea și diversificarea
în continuare a relațiilor comerciale
și a cooperării bilaterale in diferite
domenii de activitate, prin Încheierea
unor contracte pe termen lung. S-a
relevat importanța constituirii in ca
drul Consiliului economic a unor gru
pe permanente de lucru, menite să
contribuie la intensificarea colaborăm
. rii economice dintre România șj
S.U.A.. Totodată, președintele părții
americane in consiliu a apreciat at
mosfera constructivă in care s-au
desfășurat lucrările sesiunii — în
cheiată cu rezultate fructuoase —
precum și convorbirile purtată' d'e
oamenii de afaceri americani la în
treprinderile românești de comerț
exterior și unități industriale.
în legătură cu problemele legate
de dezvoltarea colaborării românoamericane au vorbit de asemenea

Gavin Ruotolo, președintele corpo
rației ..American Compliance--, și
Bernard Sadow,
vicepreședinte la
firma „U.S. Luggaje".
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, sub
liniind atenția și importanța pe care
România o acordă activității Consi
liului economic româno-american,
a arătat că atît consiliul, cit și
comisia mixtă au un rol foarte în
semnat in discutarea și stabilirea
direcțiilor de acțiune pentru dezvol
tarea relațiilor economice, tehnicoștiințifice și in alte-domenii dintre
România și Statele Unite ale
Americii.
Referindu-se la experiența pozi
tivă și la rezultatele
obținute in
cadrul cooperării economice dintre
întreprinderile românești și firmele
americane
în diverse sectoare de
activitate,
inclusiv in ce privește
constituirea de societăți mixte, to
varășul Nicolae Ceaușescu a relevat
necesitatea intensificării conlucrării
româno-americane in vederea atinge
rii obiectivului propus pentru acea’stă perioadă in ceea ce privește
volumul' de schimburi, în ambele
sensuri. In ăcest cadru, s-a subli
niat că este necesar ca atit guvernul
român, cit și guvernul Statelor Uni
te ale Americii să încurajeze și să
faciliteze activitatea întreprinderilor
în spiritul acordurilor încheiate și
pe baza principiilor deplinei ega
lități in drepturi și avantajului re
ciproc.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
subliniat, totodată, că în dezvoltarea
viitoare a relațiilor economice tre
buie să se pună un accent mai mare
pe acorduri de lungă durată, care să
confere perspectivă și stabilitate
raporturilor dintre cele două țări.
S-a arătat că sînt posibilități și
este necesar să se dezvolte o cola
borare mai strinsă și în domeniul
cercetării tehnico-științifice pentru
a asigura realizarea de produse de

La 15 noiembrie - alegerile de
deputați în consiliile populare

Adunările cetățenești bogat bilanț, angajare fermă
pentru noi împliniri
în pagina a Il-a

înaltă calitate, mai competitive, Ia
nivelul celor mai bune produse si
milare realizate pe plan mondial.
In acest sens, s-a. subliniat impor
tanța creării, in cadrul consiliului
și chiar al comisiei mixte, a unui
grup special pe aceste probleme.
In continuare, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, referindu-se la
legătura între dezvoltare și. dezar
mare, a subliniat câ drumul spre
soluționarea problemelor complexe
ale economiei mondiale, ale asigu
rării progresului economic și social
al tuturor popoarelor este strîns le
gat de dezarmare, și în primul rînd
de dezarmarea nucleară, de redu
cerea uriașelor cheltuieli militare.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
reafirmat hotărirea României de a
face totul pentru dezvoltarea unei
largi colaborări și cooperări cu Sta
tele Unite.ale Americii, cu toate ță
rile lumii,; fără deosebire de orînduire socială, pe baza deplinei ega
lități in drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității naționale,
neamestecului în treburile interne și
avantajului reciproc.
în încheiere. tovarășul
Nicolae Ceaușescu a urat Consiliului
economic rezultate cit mai bune și
succes in activițatea sa, o colabora
re cit mai rodnică în toate dome
niile între firmele americane și în
treprinderile românești.
La primire au participat tovarășii
Ștefan Andrei. Ion Constantinescu,
viceprim-miniștri ai guvernului, Ilie
Văduva, Șerban Teodore'scu, Paula
Prioteasa, Maria Flucsă. miniștri.
Nicolae Andrei, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării
economice
internaționale.
Vasile
Baltac, președintele părții române
în consiliu, director general al Cen
tralei industriale de electronică șl
tehnici de calcul, consilieri și experți.
A fost de față Roger Kirk, amba
sadorul S.U.A. la București.

• Toate investițiile la termen în funcțiune!
• Lucrările agricole
- încheiate grabnic!
în pagina a 111-a
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Adunările cetățenești- bogat bilanț,
angajare fermă pentru noi împliniri
Candidații obștii — buni
agricultori, harnici gospodari
„In fruntea obștii. Intr-o comună
fruntașă nu pot fi decit cei fruntași
în muncă și in activitatea obșteas
că, cei ce au contribuit prin faptă
la creșterea producției agricole și la
cucerirea a două titluri de „Erou
al Noii Revoluții Agrare" — spunea
reprezentantul Consiliului F.D.U.S.
la adunarea de depunere a candida
turilor de deputat in comuna Jilava,
situată în imediata vecinătate a Ca
pitalei. A primelor două titluri, pen
tru că, în acest an. nivelul rezulta
telor ne dă dreptul să candidăm la
mai multe distincții". La aceasta as
piră cetățenii comunei, împreună cu
candidații lor din circumscripția 48
a sectorului agricol Ilfov. Vasile
Voicu. președintele cooperativei agricole, și tehnicianul Mihai Luca de
la ferma legumicolă nr. 1. Cum arată astăzi Jilava ? Multi dintre cei
născuți în comună vor crește la oraș.
Aici, unde s-au construit primele 230
de apartamente, după care. încă in
anul viitor, urmează să fie ridicate
alte cîteva sute. Pe teritoriul comu
nei se află mari întreprinderi cu o
producție industrială de peste patru
miliarde și jumătate de lei. Dar toc
mai această prezență și vecinătatea
Capitalei stimulează atît creșterea
avuției obștești a cooperativei agri
cole, care de la 15 milioane lei în
1967 a ajuns la peste 45 milioane in
prezent, cit și valoarea producției
agricole care, in acest an. depășește
60 milioane lei.
„Agricultura a stat și stă la baza
viitorului oraș" — spunea cooperato
rul Voinea Ștefan, arătînd că. anul
acesta, pe ogoarele C.A.P. s-au obți
nut la hectar peste 20 000 kg po
rumb știuleți, 8 400 kg griu și 4 008
kg floarea-soarelui. Iar fruntașii

recoltelor bogate la culturile de cîmp
sint fruntași și prin volumul contri
buției lor la aprovizionarea Capita
lei cu legume și lapte. In acest an.
cooperatorii livrează Capitalei aproape zece milioane kg legume din
toate sortimentele solicitate, ceea ce
nu este puțin pentru o cooperativă
agricolă cu o suprafață de numai
1 500 hectare.
„Cum e munca oamenilor așa
sînt și rezultatele, iar ceea ce facem
azi, cind desemnăm candidații dintre
cei mai buni concetățeni, e o garan
ție că tot ceea ce stabilim împreună
vom înfăptui împreună" — opinau
alegătorii Ion Gheorghe, Aurel Stanciu, Alexandru Neofet. Andrei Du
mitru. Participanții la adunare, veniți direct din cîmp. din fermele le
gumicole și zootehnice, au făcut pro
puneri a căror înfăptuire prefigu
rează viitorul localității, al coopera
tivei agricole. însăși natura propu
nerilor ilustrează amplul proces de
urbanizare a comunei: „Să amena
jăm terenuri de joacă pentru copiii
zonei noilor blocuri de locuințe"
(Ioana Tablă, lucrătoare în coope
rația sătească) ; „Șanțurile să
fie
acoperite cu dale pînă la ferma zo
otehnică" (Tone Marin, cooperator);
„Să se înființeze magazine și uni
tăți diversificate pentru prestări de
servicii la parterul noilor blocuri de
locuințe și să fie modernizate stră
zile principale" (Maria Dorobanțul.
Intr-adevăr, adunarea cetățenească
din această așezare rural-urbană a
arătat că locuitorii ei țin să fie buni
agricultori și gospodari de nădejde
în toate sectoarele de care depinde
ridicarea, înflorirea localității lor.

C. BORDEIANU

„Fruntașii uzinei,
fruntașii cartierului"
Astfel a început reprezentantul
Consiliului municipal Hunedoara al
F.D.U.S. prezentarea celor doi can
didați din noul cartier Micro-6, pen
tru alegerile din 15 noiembrie :
maiștrii laminoriști Viorel Neag și
loan Munteanu. Cei doi au vorbit
scurt. Pe „puncte".
In,’ț)rim-planuțf-â|Șjbatfetiiî5t t 'tia'- 1'
lificarea profesională â oamenilor,
nivelul răspunderii, al angajării
muncitorești. „De fapt,, despre asta
discut cu ortacii mei din cartier di
minețile în drum spre combinat. Din
cauza asta mai prelungim uneori
schimbul, dar nu la laminor, ci la
cabinetul tehnic. Unii mai zic că
merge și cum se lucra acum cîțiva
ani. Uite că nu merge, căci acum
„cîțiva ani" nu aveam comenzi de
atitea tipuri. Iar dacă nu le știi di*
nainte, înseamnă că nu ești laminorist. (Viorel Neag). Formarea și
educarea a noi generații de siderurgiști : „Bunul meseriaș se cu

noaște nu numai după calitatea profilelor ieșite din agregatul ce-1 stăpinește, ci și după calitatea oame
nilor formați de el. Ei sînt cartea
lui de vizită și-n uzină, și-n carti
er" (loan Munteanu).
Intr-un cuvînt, cei doi am vorbit
despre răspundere. Despre răspun
derea lor 'muncitorească <ie â asigu
ra țării metalul de care are nevoie,
despre strinsa legătură intre calitate,
economisirea acestuia și a energiei.
La rindul lor, ceilalți vorbitori, la
adunarea cetățenească din cartierul
hunedorean au subliniat în spusele
lor apropierea pînă la confundare a
calităților oamenilor în producție
și în activitatea obștească. „în noua
legislatură vom generaliza experien
ța participării la lucrările de înfru
musețare și gospodărire a cartieru
lui, pe echipe și brigăzi din com
binat" (loan Toc) ; „Locurile de
joacă pentru copii să fie înzestrate
cu piese lucrate de oamenii combi

natului din materiale refolosibile.
Prin aceasta se asigură atît realiza
rea lor fără nici o cheltuială, cit și
caracterul lor educativ. Ce, parcă
puțin lucru e să-i auzi pe copii spunînd : -Astea le-au făcut tata și to
varășii lui din combinat !»■“ (Ion Apostol). „Tinerii din combinat, car
*
au amenajat parcurile și spațiile
verzi, să asigure . și conduita civili
zată a beneficiarilor lor" (Alexan
dru Matei).
...Lingă gigantul combinat hune
dorean a crescut cartierul siderurgiștilor Micro-6. Cu 4 000 de aparta

mente, cu cinematograf de 500
locuri, cu două școli generale cu
cite 16 săli de clasă, cu magazine la
parterul blocurilor. Dar. totodată, au
crescut aici muncitorii — cetățeni,
oameni ai înaltelor exigențe gospo
dărești. făurari ai tuturor bunurilor
de care se bucură. Și pentru care
noul a devenit obișnuință de zi cu
zi. Ca și la adunarea la care și-au
desemnat candidații.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii"

Dialogurile electorale —
sub semnul răspunderii civice
Cei doi candidați sînt bine cunoscuți tuturor celor ce au participat la
adunarea alegătorilor desfășurată la
clubul întreprinderii „23 August" din
Capitală, in cadrul circumscripției
numărul 1 a sectorului 3 : Petre Răducanu, secretarul comitetului
de
partid al întreprinderii „23 August",
și Marius Gheorghe, secretarul comi
tetului de partid al întreprinderii de
țevi
„Republica" — reprezentanți
vrednici a două unități de cea mai
mare importanță pentru economia
națională.
După cum au arătat cei care au
luat cuvîntul in adunare, ambii can
didați sînt „oameni
din rîndurile
noastre ce ne pot reprezenta
cu
cinste, în modul cel mai competent,
în cadrul organului local al puterii
de stat, oricare dintre ei va fi ales".
„Alăturarea celor două candidaturi
constituie expresia unei
autentice
democrații, implicînd nu doar opțiu
nea pentru unul sau
altul dintre
candidați, dar și posibilitatea reală,
garantată prin insăși calitățile celor
propuși, de a alege ca deputat un
demn reprezentant al intereselor
noastre", spunea alegătorul Cornelia
Dănilă.
Vorbitorii s-au referit pe larg la
acțiunile întreprinse în unitățile lor
pentru realizarea planurilor de pro
*
ducție și, cu prioritate, a sarcinilor
de export, pentru creșterea produc
tivității muncii, reducerea consumu
rilor și cheltuielilor de producție, ri
dicarea continuă a calității și com
petitivității produselor.
— Prin grija conducerii partidului,
pe baza indicațiilor și sub îndru
marea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
care s-a aflat în nenumărate rînduri. în mijlocul colectivului nostar ,
întreprinderea „23 August" cunoaște1
un amplu și complex proces de mo
dernizare, spunea candidatul Petre
Răducanu. Chiar zilele acestea ur
mează să fie date în folosință baza
de șarjare pentru sortarea și com
pactarea șpanului, precum și insta
lația de preîncălzire a șarjei, care
vor conduce la o reducere substan
țială a consumului de energie elec
trică și gaze, concomitent cu creș
terea productivității muncii.
Este
rindul nostru, al celor ce lucrăm în
întreprindere, să răspundem
unor
asemenea investiții de modernizare,
unor asemenea eforturi financiare
prin dezvoltarea inițiativei munci

torești, prin întărirea disciplinei și
răspunderii pe măsura
condițiilor
de care dispunem.
— Răspunderi la fel de mari în
realizarea unor programe de anver
gură națională, între care cel ener
getic este prioritar, avem și noi, cei
de la întreprinderea „Republica", a
ținut să sublinieze la rindul său
candidatul Marius Gheorghe. Asigu
rarea întregii game de țevi pentru
căzanele energetice și a materialelor
tubulare pentru centralele nuclea
re sînt sarcini ce ne-au fost tra
sate la fața locului de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și cu toții sîntem
hotărîți să ne mobilizăm forțele, în
treaga capacitate de muncă pentru
a fi la înălțimea marilor răspunderi
pe care le avem. Dispunem de do
tările necesare, de condiții tehnice
corespunzătoare pentru a crește ca
litatea producției, pentru a reduce
consumul de metal, totul depinzind
acum de noi, de gradul de angajare
și implicare al fiecăruia la locul de
muncă.
Referindu-se în luările de cuvînt
Ia aceleași mari îndatoriri, numeroși
vorbitori, precum “Gheorghe Neagoe,
Isolde Constantinescu, Gogu Matei,
au insistat asupra obligației fiecă
ruia de a răspunde prin noi fapte
de muncă grijii permanente a parti
dului pentru condițiile de viață ale
oamenilor muncii, ale tuturor cetă
țenilor. „Față de acum două dece
nii, cartierul nostru este astăzi de
nerecunoscut — spunea în adunare
Gheorghe Obreja, președintele comi
tetului de cetățeni. In locul căsuțelor
mici, insalubre, al străzilor desfunda
te s-au construit 2 500 de apartamen
te moderne, confortabile, cu străzi
și alei largi, cu un mare complex
comercial, cu noua gară „23 August"
și multe aitte realizări edilitare.
Noi, cătățenii, sjntem chemați să păs
trăm și să adăugăm un plus de fru
musețe acestei zestre edilitare, pen
tru ca circumscripția să fie la înăl
țimea marilor obiective din cartier".
Răspunsul concret, răspunsul fap
tic la aceste angajamente urmează
să fie dat — așa cum s-a subliniat
în adunare — pe parcursul viitoarei
legislaturi prin realizările de zi cu
zi ale tuturor oamenilor muncii, ale
tuturor cetățenilor din circumscrip
ție.

Ion MARIN

STAȚIUNILE MONTANE
BUCUROASE DE OASPEȚI
Oficiile județene de turism și
I.T.H.R. București oferă, în această perioadă,
posibilitatea
petrecerii unei vacanțe recon
fortante într-una sau alta din
stațiunile montane ale țării. Un
sejur într-o stațiune balneocli
materică montană înseamnă nu
numai fortificarea sănătății cu
ajutorul factorilor naturali de
cură, ci și petrecerea plăcută a
timpului. Organizatorii de tu
rism pun la dispoziția oaspeți
lor un program variat de ma

nifestări
cultural-artistice și
sportive de mare atracție. Iată
cîteva din stațiunile gata a pri
mi oaspeți în această perioadă:
Semenic, Durău, Lacu Roșu,
Bușteni, Predeal, Poiana Bra
șov, Sinaia, Borșa, Izvoarele.
Durata sejurului și data plecă
rii in stațiune se stabilesc de
fiecare solicitant în parte, în
funcție de preferințele sale.

„Inopinat, inopinat, dar...
știut din vreme". Doi termeni
n-au fost auziți însă în cursul în
delungatei discuții. Și nu sînt vorbe
oarecare, ci noțiuni de bază, hotărîtoare in domeniul activității de con
trol : răspunderea și forma ei spe
cifică de manifestare, exigența.
Să fie întîmplătoare aceste omi
siuni ?
Citind șl recitind însemnările fă
cute în timpul dezbaterii constatăm
că, într-adevăr. într-un mod sau
altul, există reflexul de a se des
prinde conceperea și practicarea
controlului de tăișul fermității, de
puternicele dioptrii ale exigenței, de
sentimentul răspunderii dus pînă la
maximum, pînă la a considera —
cum este firesc — că orice abatere
care scapă controlului sau dăinuie
după control reprezintă și un eșec
al acestuia.
în schimb, am întîlnit părerea —
exprimată sau sugerată in forme
diferite — că activitatea de control
ar fi mulțumitoare, dacă nu cumva
chiar s-ar apropia de perfecțiune.
Bunăoară, se consideră o izbindă

numărul mare al controalelor. E un
succes cu totul relativ, pentru că
numărul
controalelor
efectuate
direct asupra produselor și prepara
telor servite. pentru a se verifica
compoziția și gramajul, este infim.
Liste întregi de produse n-au fost
testate la locul servirii nici măcar
din curiozitate. Anomalia se core
lează cu orientarea teritorială a și
așa puținelor controale. Bunăoară,
conform evidentelor Inspecției co
merciale de stat a județului. în pe
rioada ianuarie-august anul curent
au fost verificate 65 de unități ale
I.CiS.A.P. Care or fi însă acele feri
cite unități, dacă in cele zece restau
rante cuprinse în sondajul nostru —
practic toată „crema" alimentației
publice locale — n-au fost între
prinse decit 5 controale ? Nu știm,
spre exemplu, de citi ani n-au mai
poposit inspectorii comerciali în bra
seria „Continental" — amplasată
aproape vizavi de sediul lor — local
cu profil de pizzerie. Desigur, nici
unitățile mici nu pot fi neglijate,
dar nici nu pot forma teritoriul
aproape unic al controlului.
In dezbaterea organizată cu fac

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile
eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Controlul preventiv și... prevenirea ilegalităților
Folosirea cu maximum de efi
ciență a resurselor materiale.și
bănești este o obligație a oricărui
om al muncii, a conducătorilor
locurilor de muncă și de întreprin
deri. Orice risipă, orice lucru făcut
de mintuială, necorespunzător nor
melor de calitate, are consecințe
negative. In acest sens, nu pot fi
admise sub nici o formă încercă
rile unora de a încălca principiile
eticii și echității socialiste prin
faptul că. deși nu-și onorează obli
gațiile de producție și nu realizea
ză lucrări de calitatea prevăzută,
încasează în schimb retribuții mai
mari decit au dreptul.
Un asemenea caz a fost relatat
într-o scrisoare adresată tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu de către
Mircea Gorjan, om al muncii la
întreprinderea de execuție și ex
ploatare a lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare — Ialomița. El afirma
că. la investiția de interes națio
nal
„Complex hidroenergetic de
navigație și irigație Mostiștea", la
șfîrșitul anului trecut au fost ra
portate în mod fictiv, ca realizate,
lucrări însumînd importante valori.
Totodată. în situațiile de plată s-au
trecut ca fiind efectuate probele
de presiune la conductele de iriga
ții în șanțuri, care în realitate hu
fuseseră efectuate. In acelaș timp,
autorul scrisorii sublinia că, deși a
făcut mai multe sesizări la nivelul
județului, nu s-au luat măsurile
•cuvenite.
Secretarul general al partidului
a indicat ca scrisoarea să fie dată
spre rezolvare președintelui Curții
Superioare de Control Financiar și
viceprim-ministrului de resort al
guvernului.
Faptele s-au adeverit în cea mai
mare parte. După cum se afirmă
în raportul de cercetare, în anii
1985 și 1986.
întreprinderea de
execuție și exploatare a lucrărilor

de îmbunătățiri funciare Ialomița,
prin brigada nr. 5 Fierbinți.
a
raportat și încasat la obiectivul de
investiții „Irigații in
sistemul
Mostiștea — etapa a II-a“ an volum
de lucrări de construcții-montaj cu
mult mai mare decit cel realizat
efectiv. Raportarea incorectă a
producției realizate a avut drept
consecință — dar nu unica — plata
unor retribuții necuvenite, în sumă
de 295 000 lei ; acordarea pe ne
drept a sumei de 191 500 lei reprezentind plata
cu 3 la sută mai
mare a venitului anual pentru
părți sociale depuse de oamenii
muncii, precum și plata necuvenită
a sumei de 55 000 lei din fondul de
participare a oamenilor muncii la
beneficii.
De asemenea, unele materiale, în
valoare de aproape 29 000 lei. nu
au fost regăsite în lucrările exe
cutate. S-a confirmat și faptul că
brigada nr. 5 Fierbinți a acoperit
conductele de irigații executate
fără efectuarea prealabilă a pro
belor de presiune, încălcîndu-se
astfel prescripțiile tehnice.
Așa cum se arată în raportul de
cercetare, la abaterile și neregulile
constatate a contribuit și faptul că
brigăzile nu erau încadrate cu
cadre avînd pregătirea economică
necesară, care să asigure exerci
tarea controlului financiar preven
tiv asupra folosirii resurselor ma
teriale și bănești.
în timpul cercetării au fost luate
măsuri de recuperare pe plan fi
nanciar a prejudiciilor comise ; au
fost sancționate disciplinar un
număr de 10 cadre vinovate de
abaterile constatate, fiind scoși din
funcții șeful brigăzii nr. 5 Fierbinți
(Ion Mitrică)
și șeful sectorului
cazare (Ștefania Brutaru). Totoda
tă, au fost avertizate conducerile
întreprinderii de execuție și ex
ploatare a lucrărilor de îmbunătă

țiri funciare Ialomița și a direcției
generale de resort din Ministerul
Agriculturii, asupra obligației ce
le revine privind exercitarea unui
control mai exigent asupra activi
tății unităților subordonate.
In vederea prevenirii unor ase
menea neajunsuri, s-a hotărit ca
Ministerul Agriculturii să verifice
la întreprinderea în cauză îndepli
nirea obligației stabilite ca, pe baza
comparativelor de materiale ce se
vor întocmi pentru toate obiecti
vele de investiții supuse controlu
lui. să se impute depășirile nejus
tificate ale consumurilor materia
le ; același minister să supună exa
minării proiectul organizării de
șantier al obiectivului „Irigații în
sistemul Mostiștea — etapa a
II-a“ ; Banca pentru agricultură și
industrie alimentară să efectueze
un control riguros asupra respec
tării disciplinei financiare, de plan
și a disciplinei de deviz, precum
și a folosirii cu maximum de efi
ciență a resurselor materiale și
bănești pe șantierele de îmbunătă
țiri funciare ; Ministerul Agricul
turii să asigure dezbaterea con
statărilor controlului cu conduce
rile întreprinderilor de execuție și
exploatare a lucrărilor de îmbună
tățiri funciare, atrăgîndu-se atenția
asupra necesității respectării cu
strictețe a disciplinei de execuție,
raportării corecte a lucrărilor de
investiții, precum și a gospodări
rii cu maximă eficiență a fondu
rilor de organizare de șantier apro
bate. în vederea îmbunătățirii acti
vității brigăzilor s-a stabilit ca
unul din adjuncții de șefi de bri
gadă să aibă calificarea de econo
mist și să exercite și controlul fi
nanciar preventiv asupra operațiu
nilor la nivel de brigadă. (Funcția
se va asigura fără majorarea nu
mărului de personal de administra
ție aprobat).

Riposta cuvenită incorectitudinii
Intr-o amplă scrisoare adresată
tovarășului Nicolae Ceaușescu de
către Genică Maxim, din comuna
Balta Albă, județul Buzău, se arăta
că președintele C.A.P. din locali
tate, ing. Octavian Popescu, comite
serioase abuzuri în dauna avutu
lui obștesc, manifestă tendințe de
înavuțire, nesocotește consiliul de
conducere și are atitudini necores
punzătoare față de cooperatori. In
scrisoare se mai preciza că pre
ședintele cooperativei a aplicat
măsuri care au dus la diminuarea
...eficiențeieepnorpice a coppocati-r.
‘vel. aceasta in'registrind producții
vegetale și animale tot mai scăzU• te. Autorul menționa că a sesizat
•■despre.-,toate acestea organele lo
cale, însă nu s-au luat măsuri și,
de aceea, adresează rugămintea să
se constituie o comisie centrală de
anchetă.
Secretarul general al partidului
a indicat ca scrisoarea să fie dată,
spre rezolvare, viceprim-ministru
lui de resort al guvernului.
în urma verificării și analizei
efectuate de către specialiști de la
Consiliul de Miniștri,
cadre din
Ministerul-1 Agriculturii
și de la
Banca pentru agricultură și in
dustrie alimentară, a rezultat că
majoritatea problemelor sesizate se
confirmă. Astfel, activitatea economico-financiară a unității este
necorespunzătoare, înregistrindu-se
pierderi, în loc de beneficii. S-a
confirmat faptul că modul de păs
trare, gestionare și evidențele con-

fermității comuniste. S-a prevăzut
tabile
sint
necorespunzătoare ;
refacerea planului de producție pe
sediul C.A.P. este gospodărit ne
anul 1987, inscriindu-se în planul
satisfăcător ; demolarea unei ma
C.A.P. producții suplimentare, la
gazii și defrișarea unei suprafețe
nivelul suprafeței de vie rămase
de peste 14 ‘hectare de vie în plin
pe rod, cit și producția pentru
rod au fost făcute fără aprobări
plantațiile de pomi pentru toate
legale ; au fost folosite abuziv în
speciile pe rod ; s-a stabilit o co
grășăminte naturale, care au fost
misie pentru
efectuarea reviziei
date altor unități din județ și din
gestionare de fond la C.A.P. Balta
afara lui ; anumite suprafețe de
Albă pe perioada 1985—1987, în
porumb au fost recoltate cu plata
vederea stabilirii pagubelor produ
în natură. Situația fermei de vaci
se în această perioadă și imputării
din satul Băile este necorespunză
celor care le-au produs ; în functoare, atît ca producție, cit și ca
stare-de . ințrețj.porț. „In raport «e. ■ I tie de. rezultatele reviziei financia
re se va decide înaintarea dosaru
arată că intr-adevăr președintele
lui către organele de cercetare pe
C.A.P. are
comportări nedemne,
nală. Octavian Popescu a, fpst scos
atitudini manifestate și în timpul,
din funcția de președinte al C.A.P.,
cirid comisia se afla la fața locu
fiind sancționați disciplinar conlui.
tabilul-șef și . inginerul-șef. Comi
S-a confirmat că, din dorința de
tetul județean Buzău al P.C.R. va.
înavuțire, președintele cooperati
pune în discuție și va analiza acti
vei a vindut purcei către diferite
vitatea președintelui C.U.A.S.C.
persoane particulare,
a sustras
care, deși a cunoscut unele din
unele produse, a crescut pentru el.
abaterile semnalate, nu a luat
la diverși cetățeni, animale, înles
măsurile cuvenite.
nind în același timp sustrageri de
Problemele și concluziile reieșite
furaje pentru hrănirea acestora, a
din
controlul efectuat
au fost
facilitat unor persoane obținerea
discutate cu organele de conducere
unor terenuri a căror recoltă a fost
ale C.A.P., cu orgariele de partid
însușită fără plată de acestea, a
și de stat din comuna Balta Albă,
dat aprobări pentru efectuarea de
transporturi de lemne cu autoca
urmînd ca acestea să fie dezbătute
mionul C.A.P. unor cetățeni par
și în adunarea generală a membri
ticulari, insușindu-și contravaloa
lor cooperatori la care va parti
rea transporturilor.
cipa și conducerea U.J.C.A.P.
Avînd in vedere lipsurile, abuzu
Buzău.
rile și abaterile constatate, s-au
luat măsurile cuvenite în spiritul
Neculai ROȘCA

MUREȘ : Acțiuni edilitar-gospodărești
în cadrul acțiunii de autogospodărire a localităților, in satele ju
dețului Mureș au luat ființă, in pe
rioada care a trecut din acest an,
24 noi unități, între care bru
tării. timplării. ateliere de impletit
răchită, de lăcătușerie. construcții
și altele. Pînă la finele anului vor
mai fi înființate alte 118 unități de
industrie mică si de prestări servi
cii in 65 de localități. Acțiunile

In fotografie : Vedere din Po
iana Brașov.

în articolul „Ce vede controlul, dar și ce se vede în urma controlului"
(publicat in „Scinteia" nr. 14 032) erau prezentate unele constatări referi
toare la exercitarea controlului in unitățile de alimentație publică din
Ploiești. Se pornea de la experiența unui caz recent judecat privind practica
unui grup de foști lucrători ai restaurantului din „Gara de Sud" de a-și
crea venituri ilicite — de sute de mii de lei — pe seama înșelării siste
matice a consumatorilor. Faptul a fost posibil deoarece atit în unitatea
comercială in cauză, cit și in alte zece dintre cele mai importante ale
orașului — în care am întreprins documentarea — controlul exercitat direct
asupra calității produselor și corectitudinii prețurilor se desfășoară sporadic,
rutinier, la nivelul minimei rezistente.
Care sînt condițiile, obiective sau subiective, ce permit lacune ori
slăbiciuni in această importantă pirghie de asigurare a oricărei bune acti
vități — controlul ? Am încercat să le desprindem din contextul unei discuții
mai largi purtate cu reprezentanții locali ai principalelor instituții și orga
nisme însărcinate cu răspunderea de a controla, precum și cu cei ai între
prinderii ce patronează unitățile comerciale investigate, I.C.S.A.P. —
Ploiești.

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

torii locali de resort a rezultat că
aceștia consideră numărul total al
constatărilor făcute de diversele
controale drept un semn al eficien
tei lor. Dar foarte multe din aceste
constatări — în special dintre cele
remarcate de controlul oamenilor
muncii — privesc neajunsuri gospo
dărești elementare : neridicarea am-

acțiunile tematice. Se întocmesc pla
nuri detaliate, se fac instructaje, se
desfășoară forțele ca într-un fel de
sărbătoare a controlului. Recent, am
asistat la emoțiile așteptării unei
astfel de brigăzi, care urma să veri
fice restaurantul complexului „Pra
hova" (aparținînd de O.J.T.). încă
din ajun — dacă nu mai de demult

---------------------- CONTRASTE IN CIVILIZAȚIA

încăpățîna să nu respecte criteriile
ce confereau unității sale o catego
rie de confort superioară. Unul din
tre ele era obligativitatea mochetei.
Năstrușnicul
responsabil întindea
mocheta cind afla că vine controlul
și o strîngea după verificare. Deoa
rece, cum-necum,„ afla ! în aseme
nea condiții își mai face iluzii cine

COMERȚULUI

Decit doar bunăvoință,
mai bine... voință pur și simplu
Cu factori direct implicați despre ,,Ce vede controlul, dar și ce se vede în urma controlului"
balajelor, defecțiuni minore la in
stalații, nel'uncționarea cite unui
agregat, absența gheții pe vreme
caniculară etc. Fără să se aștepte
controale din afară, ele ar trebui să
constituie preocuparea minut de
minut a celor ce desfășoară activi
tate comercială sau răspund direct
de ea. A considera că observarea
de către alții a unor asemenea mă
runțișuri constituie „un ajutor pre
țios în muncă" (așa cum pompos se
menționa in timpul dezbaterii). în
seamnă a coborî ștacheta exigențe
lor. a crea o sursă de automulțumire în plus și pentru cei controlați
și pentru membrii echipelor de
control.
Maximum de realizare în materie
de control sînt
considerate — și
poate că nu numai la Ploiești —

— se cunoștea și profilul controlu
lui — respectarea regulilor igienicosanitare — și durata lui : o săptă
mână ! Săpunul și detergenții au
fost la mare cinste. Culmea e că. în
pofida preparativelor febrile, ase
menea inspecții depistează totuși
nereguli
(altele decit calitatea și
gramajul produselor, care prea des
par să scape tematicii), ceea ce con
firmă profesionalismul inspectorilor.
Dar să ne gindim cum s-ar afirma
același profesionalism dacă s-ar asi
gura caracterul inopinat, vechea și
buna regulă a controalelor cu ade
vărat eficiente?!
Un reprezentant al Inspectoratului
de Stat pentru Controlul Prețurilor.
Gheorghe Dincă. ne relata cit a avut
de tras cu responsabilul unui restau
rant de pe Valea Prahovei care se

va că mititeii nu se lungesc și
oranjada nu se îndulcește cind se
presimte
sosirea faimoaselor con
troale tematice ?

Ce se vede pe hirtie
și ce nu în farfurie ? Ar fi ne‘
drept să se conteste controalelor
anunțate orice eficiență, chiar in
ceea ce privește reconstituirea mîncărurilor și băuturilor demult con
sumate. La 18 zile după desfășurarea
unui revelion echipa Inspecției co
merciale de stat depista că au lipsit
vișina sau cireașa din 198 de pahare
cu cocteil, măslina de pe 241 porții
de icre, iar fileul de cran s-a servit
fără felioara de lămiie. Concluzia :
se percepuseră în plus... 115 lei —

consiliilor populare au vizat, de
asemenea, dezvoltarea producției
culinare de tip industrial, reprofi
larea si modernizarea de unități,
precum și înființarea de pensiuni
pentru elevi și a unor unități tip
„Gospodina" și lacto-vegetariene.
Totodată, au fost realizate, prin
contribuția în bani și în muncă a
cetățenilor, importante lucrări edilitar-gospodărești și de înfrumuse

adică o diferență de... 50 de bani de
persoană ! Asta pentru că s-au veri
ficat hîrtiile. Dar dacă s-ar fi veri
ficat porțiile ?
Tot din verificări de acte s-a mai
descoperit. în alte cazuri, lipsa unor
ingrediente din ■ murături, că sotă-urile au fost prea apoase, pilaful
prea sec... Se naște o nouă între
bare : scutiți de temerea controale
lor pe viu, asupra porțiilor, asupra
a ceea ce ajunge in farfuria și pa
harul oferite clientului, elementele
eventual incorecte nu-și pot lua mă
suri să ajusteze scriptele ? Ei bine,
in loc de acest efort, s-a găsit o „re
zolvare" mai simplă : dezordinea in
Înscrisuri, completarea lor anapoda,
ori indescifrabil, sau, și mai simplu,
necompleta rea.
Să considerăm un prim efect al
articolului de față promisiunea for
mulată în timpul dezbaterii de către
direcția I.C.S.A.P.,' că se va controla
riguros, prin aparatul propriu, mo- »
dul dc întocmire a evidențelor prijnare din unități și nu se va mai
admite nici o scuză, nici un pretext
pentru menținerea lor altfel decit in
mod operativ și corect.
Acordîndu-se înscrisurilor impor
tanța corespunzătoare, e bine să nu
se uite că esențial pentru bunul
mers al activității rămin controlul
direct și măsurile concrete. Mențio
năm acest fapt deoarece, în dome
niul analizat, se plătește încă tribut
prea
mare formalismului.
Spre
exemplu, în restaurantul „Pasaj", doi
specialiști s-au mulțumit doar să
cîntărească 5 casolete cu brînză de
vaci și 3 pachete de unt ca să con
state că... sînt livrate la gramaj
corect de către industria laptelui.
Să fii inspector comercial, și să te
ocupi doar de asemenea casolete. să
te afli la numai cîțiva pași de linia
de servire, cu mîncăruri
proaspăt
preparate și să nu ai curiozitatea
de a controla cîteva porții, știind că

țare a localităților, printre care în
treținerea și repararea drumurilor,
amenajarea a 131 terenuri de sport
și spatii de joacă pentru copii, pre
cum și lucrări de întreținere în
școli, grădinițe, cămine culturale și
dispensare medicale. De remarcat
că numai valoarea lucrărilor presta
te în acest scop se ridică la peste
40 milioane lei. (Gheorghe Giurgiu).

acest lucru nu se face cu lunile și
cu anii, e cel puțin straniu.
Graba, limitarea la aspectele de
suprafață
caracterizează și multe
din cercetările echipelor de control
al oamenilor muncii, forță a corec
titudinii insuficient îndrumată și
folosită. Cu destul de rare excepții,
ele se întrec să consemneze felicitări
sau lamentările responsabililor de
unități, ori propuneri minore, lătu
ralnice. Se intîlnesc și misterioase
cazuri de ubicuitate, aoeeași echipă
apărînd în control, simultan, la două
unități distanțate în spațiu.
Aspectele de formalism nu lipsesc
nici din atitudinea conducerii între
prinderii față de constatări. Cu
nedisimulată
mîndrie,
directorul
I.C.S.A.P., Vasile Corniciuc,
ne
anunța că registrele cu consemnări
ii sînt imediat prezentate dînsului
pentru a se lua măsuri. Știam. Chiar
in timpul documentării, registrele
lipseau, pentru acest motiv, din
unele unități. Stau cîteva zile la con
ducere. după care sint înapoiate cu
cite o rezoluție laconică, de cele
mai multe ori sub forma : „Se vor
lua măsuri". Dar. tot de cele mai
multe ori. și constatările, și dispo
ziția dată pe marginea lor... rămin
pe hîrtie.
Stilul de muncă imprimat de
partid tuturor domeniilor de activi
tate recomandă deplasarea factorilor
de răspundere jos, la locul unde se
ivesc problemele, pentru rezolvarea
lor neintirziată. Rezolvîndu-se Ia
timp puzderia carențelor nesemnifi
cative. și controalele din domeniul
analizat ar putea să ciștige în con
sistență.
să cuprindă în obiectiv
aspectele esențiale ale bunei serviri,
corespunzător condițiilor create de
societatea noastră și exigențelor ®L

Serqiu ANDON
Ion MARINESCU
corespondentul „Scînteii"
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TOATE INVESTIȚIILE - LA TERMEN IN FUNCȚIUNE!
La recenta plenară a C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a
subliniat cu tărie necesitatea ca, pe toate șantierele, să se acționeze cu
maximă hotărîre și răspundere în vederea accelerării ritmului de lucru,
recuperării restanțelor existente și creării tisturor condițiilor impuse de
punerea rapidă in funcțiune a noilor obiective și capacități productive.
înlăturarea dificultăților cu care au fost, confruntate o serie de șan
tiere de investiții depinde însă de reconsiderarea metodelor de lucru
folosite in organizarea și conducerea activității desfășurate în domeniul
investițiilor, de irfițierea și aplicarea unor măsuri energice menite să pună
in valoare puternicul potențial de care dispun constructorii și montorii,
ceilalți factori cu răspunderi directe in procesul de realizare a investiții
lor. Deci de introducerea, la toate nivelurile, a unei ferme discipline de
plan în domeniul investițiilor.
Cum sint înțelese și respectate aceste exigențe majore formulate de
secretarul, general al partidului, ce probleme iși așteaptă rezolvarea și ce
măsuri sint necesare in acest scop — iată subiectul sondajului nostru
efectuat pe șantierele Uzinei electrice din Govora și Combinatului me
talurgic din Tulcea.

Șantierul Uzinei electrice Govora

După prima decadă a acestei luni,
colectivul Uzinei electrice din Go
vora a înregistrat la „contorul res
tantelor" o nerealizare de aproape
2 900 MWh. La prima vedere, situa
ția ivită pare inexplicabilă, mai ales
dacă avem in vedere faptul că toate
cele 4 grupuri care funcționează pe
bază de hidrocarburi ău fost te
meinic pregătite pentru exploatare,
iar in plus reparațiile capitale pro
gramate au fost și ele integral reali
zate. Explicația răminerilor in urmă
trebuie, prin urmare, căutată in altă
parte.
— în această primă decadă din
octombrie — ne precizează ing. Ma
rin Marinoiu, directorul uzinei —
cele 4 grupuri de cite 50 MW fiecare
au funcționat sub capacitatea plani
ficată. deoarece nu ni s-a asigurat
întregul necesar de combustibil. Față
de cota stabilită, nu ni s-a livrat de
cit 90 la sută. Avem promisiuni din
partea centralei că asemenea stări
necorespunzătoare de lucruri vor Ii
remediate operativ și că in următoare
le zile vom beneficia de cotele stabilite.
Evident, sprijinul activ și inter
venția hotărîtă a centralei, in cali
tatea sa de titular de plan și de
for coordonator, pentru intrarea
in normal a livrărilor de com
bustibili
sînt absolut necesare,
în același timp însă, nu se poate
omite un lucru esențial : uzina din
Govora mai are și alte posibilități
de recuperare a restanțelor și spo; rire a producției
sale de energie
• electrică. Ne
referim, in primul
rind, la intensificarea eforturilor le
gate de finalizarea și punerea rapi
dă in funcțiune a grupului nr. 6.
Să analizăm, așadar, situația la zi
a lucrărilor de co'nstruc^ii-rnoritaj.
Cu unele neînsemnate excepții, con
structorii și montorii au terminat
aceste lucrări, permițind beneficiaru
lui să efectueze probele premergă
toare la fiecare instalație și utilaj
în parte. De altfel, aceste probe au și
fost realizate pină acum la arză
toare. la morile de cărbune, circuitele
de benzi transportoare etc. De ase
menea, s-au încheiat operațiile de
suflare cu abur viu, spălările, etanșarea supraincălzitorului cu plafonul
cazanului, s-a verificat circulația
uleiului in turbină, s-au înlocuit
acele conducte de înaltă presiune

care prezentau variații necorespunzătoare de grosimi in perete, au fost
adoptate numeroase măsuri menite
să asigure funcționarea corespunză
toare și in condiții de siguranță a
echipamentelor energetice. Tot acest
proces pregătitor a scos insă la ivea
lă o serie de deficiențe constructive
și de montaj la o parte din instala
ții. Este cazul concret al motorului
de acționare a alimentatorului de
cărbune, care a trebuit să fie oprit
din rodaj și remediat deoarece pre
zenta variabilitate accentuată de în
călzire. Pentru toate aceste lucrări,
echipele din cadrul brigăzilor trustu
lui „Energomontaj" sint mobilizate
in orice moment, in trei schimburi,
executând operativ reparațiile nece
sare sub directa îndrumare a specia
liștilor din unitatea beneficiară. Să
recunoaștem, in acest context, ope
rativitatea cu
care se acționează,
operativitate demonstrată, de altfel,
și pe parcursul execuției unor lu
cruri de anvergură. Ing. Adrian Ionescu. șeful brigăzii, ne spunea,
bunăoară, că‘ înzidirea cu material
refractar și termoizolant a celor 6
arzătoare de praf de cărbune s-a
realizat în numai 10 zile față de 45
cite erau prevăzute in grafice.
— în acest scop, continuă șeful
brigăzii, au fost concentrați toți
„toreretiștii" Trustului „Energomon
taj" București, care au lucrat, zilnic,
in schimburi prelungite și sub atenta îndrumare a maiștrilor Ion Aleca
și Gheorghe Mitu.
Așadar, pentru cel de-al 6-lea
grup de la Govora, a inceput numărătoarea inversă,
Considerind că
graficul pregătirilor va fi riguros
respectat și că primii kilowați-oră
•vor ifi pulsați !în
enbrgfetic
național peste citeva zile, am dorit
să aflăm și daca exploatarea liniară .
a acestuia este asigurată sub ăspec- '■
tul necesarului de combustibil. „Este,
confirmă directorul uzinei. în gospo
dăria de cărbune a uzinei s-a asigu
rat deja un stoc de 417 000 tone,
cantitate ce depășește cotele de stoc
programate și care se va menține la
același, nivel în continuare, realizindu-se în acest scop o colaborare
fructuoasă cu minerii din bazinul
carbonifer Berbești-Alunu".

Ion STANC1U

Șantierul Combinatului metalurgic

Tulcea:

0 lucrare data uitării?
Cu aproape trei ani in urmă, pe
platforma Combinatului metalurgic
din Tulcea au inceput lucrările de
construcții-montaj la o nouă capaci
tate de producție. Este, vorba de o
instalație destinată realizării produ
selor magneziene, care, o. dată pusă
in. funcțiune, va asigura un spor de
producție de aproximativ 40.1a sută.
Trebuie spus
de la
început că
aceste produse sînt deosebit de soli
citate de unitățile siderurgice și că,
în prezent, ele se importă. Din pă
cate insă, importanța deosebită a
acestui obiectiv de investiții pentru
economia .națională nu a determinat
pe cei ce contribuie la finalizarea
iui să acționeze cu răspunderea cu
venită. Termenul de punere in
funcțiune a instalației de produse
magneziene a fost reprogramat pină
acum de trei ori. Spunem pină acum,
deoarece perspectivele rămin și în
continuare incerte. „în ritmul în
care se lucrează ' pe șantier — ne
spunea Grigore Damianov. inginerulșef cu investițiile în combinatul tulcean, nu există condiții ca acest
ultim termen să fie respectat. Cu
excepția Antreprizei de inzidiri
refractare, care a suplimentat forța
de muncă pe șantier și și-a organi
zat activitatea în două schimburi, în
scopul inzidirii cuptorului-tunel in
maximum o lună, la celelalte punc
te de lucru nu se mai află nici un
constructor sau montor".
Surprinzător, greu de înțeles și de
acceptat, dar aceasta este realitatea !
Iar neajunsurile în care se „zbate"
acest șantier n-au
apărut peste
noapte. Ele s-au acumulat sistema
tic in timp, datorită organizării sub
orice critică a activității colectivelor
de constructori și montori. Așa se
face că fronturile de lucru pentru
montaj au fost predate tocmai cind...
expira primul termen de punere in
funcțiune. La rîndul său, și benefi
ciarul a întârziat contractarea unor
instalații. De pildă, nici la această
oră nu sint contractate incă ventila
toarele de tipul V-32-900. Motivul ?
întreprinderea de ventilatoare Bucu
rești a acceptat inițial contractul,
iar atunci cind s-a apropiat termenul
scadent a înștiințat combinatul din
Tulcea că refuză să execute ventila
toarele. Neexistind ventilatoarele,
nici instalația de
impregnare n-a
putut fi pusă în funcțiune. Oarecum
asemănător se prezintă lucrurile si
cu instalația pentru producerea
agentului criogenie. Furnizorul — în
treprinderea de utilaj chimic, din
Făgăraș — reclamă lipsă a 17 tone
de 'tablă contractată "cri'.dbmbinatul
siderurgic din Galați.
Alte instalații și utilaje aflate de
astă-dată pe șantier,nU''au fost puse
in funcțiune. Motive sint mai multe.
O bună parte din aceste utilaje nu
sint de calitatea prevăzută in proiec
tele de execuție. Este vorba, in spe
cial, . de cele patru prese produse de
întreprinderea de utilaj greu „Pro
gresul" din Brăila, care stau în hala
uzinei de aproape un an deoarece
s-au defectat mai întâi instalațiile
hidraulice, apoi matrițele si, mai

tirziu, instalațiile de automatizare.
Inadmisibil este însă un alt fapt:
întreprinderea furnizoare tratează cu
foarte mare superficialitate reme
dierea defecțiunilor. Cu doi-trei oa
meni. care lucrează doar trei-patru
zile pe săptămînă la efectuarea re
medierilor, presele nu vor putea fi
puse in funcțiune în viitorul apro
piat.
Dar să revenim la activitatea
desfășurată pe șantier. Spiritul scă
zut de organizare și de răspundere
cu care au fost tratate problemele
complexe ale acestei investiții și-a
lăsat din plin amprenta asupra rit
mului '‘și stadiilor fizice de lucru. Din
cauza lucrărilor neterminate, la in
stalația de granulare, de pildă, o
serie de utilaje nu pot fi montate.
Antrepriza de montaj pentru utilaj
chimic, care trebuie să execute aces
te lucrări, precum și alte operații de
montaj la atelierul de matrițe, la
instalația de impregnare, și-a re
tras forțele de muncă de pe acest
șantier. Nici Antrepriza de instala
ții și automatizări nu acționează cu
prea multă convingere la execu
tarea lucrărilor de montaj, la cabi
nele de comandă de la instalațiile
de granulare, de măcinare și la cuptorul-turiel. în ultimele săptămini,
lucrătorii acestei antreprize nici nu
au mai venit pe șantier. Construc
torii mai au de efectuat o serie de
lucrări la calea de rulare a vagoneților, la închiderea halelor, lucrări
despre care nu se știe cînd vor fi
terminate, deoarece muncitorii lip
sesc practic de pe șantier.
Comentariile sint de prisos. După
cum am văzut din cele relatate, răs
punderea pentru situația necorespun
zătoare in care se află șantierul tulcean revine in mod egal tuturor fac
torilor implicați in realizarea acestui
obiectiv de investiții. Evident, înlă
turarea neajunsurilor actuale implică
o analiză realistă a situației create și
adoptarea de măsuri hotărite pentru
întronarea unui climat ferm d~ or
dine, disciplină și răspundere in
muncă. Ceea ce sperăm că se va
întimpla cit de curind posibil.

Neculai AM1HULESE1

LUCRĂRILE AGRICOLE
ÎNCHEIATE GRABNIC!
BISTRITA-NASAUD

Culesul porumbului - mai repede, fără risipă
Pină marți seara, din cele 17 067
hectare cultivate cu porumb in uni •
tățile agricole din județul BistrițaNăsăud, recolta a fost strinsă de pe
14 796 hectare. în prima zi a săptăminii în curs, viteza medie la cules
a fost de 508 hectare. Este posibil ca
pină simbătă să se incheie această
lucrare. Am urmărit modul cum a
. fost organizat culesul in cele cinci
cooperative agricole din consiliul agroindustrial Șieu.
în satul Posmuș l-am intilnit pe
loan Nețan, președinte al cooperati
vei agricole Șieu, care, alături de ălți
86 de cooperatori, șe străduia să ter
mine culesul porumbului pe o solă
de 30 hectare. împreună cu
pre
ședintele consiliului agroindustrial,
Toader Rusu, constatăm cum a fost
efectuat culesul. Dorim să subliniem
că s-a putut da numai un singur ca
lificativ : foarte bine. Nu am găsit
pe sute de metri nici un știulete ră
mas pe plante, ceea ce denotă hăr
nicia oamenilor, perseverența lor in
tot ceea ce fac. „Ne străduim să fa
cem lucrări de bună calitate spre a
evita orice pierderi — ne spune loan
Nețan. Noi ne-am organizat temei-

ÎN DOMENIUL PRODUCERII
DE ENERGIE ELECTRICA
PE BAZA DE CĂRBUNE
Locul I : întreprinderea electrocentrale Oradea, cu 304,2 puncte.
Locul II : întreprinderea eleutrocentrale Craiova, cu 237,9 puncte.
ÎN INDUSTRIA FORAJULUI
SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE
Locul I : Schela de foraj Stoina,
județul Gorj, cu 622,1 puncte.

In

industria mașinilor
DE RIDICAT, MATERIAL
RULANT, CONSTRUCȚII
NAVALE, ECHIPAMENT
AERONAUTIC
Locul I : întreprinderea de construcții navale și prelucrări la cald
Drobeta-Turnu Severin, cu 682.3
puncte.
Locul II : întreprinderea de avioane Bacău, cu 578,4 puncte.
Locul III : întreprinderea „Tim
puri Noi" București, du 460,2
puncte.

IN INDUSTRIA DE UTILAJ
ENERGETIC. PETROLIER,
UTILAJ TEHNOLOGIC
PENTRU METALURGIE, CHIMIE,
MATERIALE DE CONSTRUCȚII
ȘI ALTE RAMURI
Locul I : întreprinderea de ma
șini grele București, cu 833,9
puncte.
Locul II : întreprinderea „Armă
tura" Cluj-Napoca, cu 470,9 puncte.
Locul III : întreprinderea meca
nică Vaslui, cu 258.8 puncte.

In

industria
DE MAȘINI-UNELTE,
MECANICĂ FINA ȘI SCULE,
ECHIPAMENT SPECIAL
2
Locul I : întreprinderea nr.
Brașov, cu 626,5 puncte.
Locul II : întreprinderea de apa___ și utilaje pentru cercetare
rate
București, cu 618.6 puncte.
Locul III : întreprinderea „Indus
tria tehnică medicală" București,
cu 615,3 puncte.
IN INDUSTRIA PRELUCRĂRII
CAUCIUCULUI ȘI MASELOR
PLASTICE
Locul I : întreprinderea de arti
cole tehnice din cauciuc Brașov, cu
918.1 puncte.
Locul II : Fabrica de anvelope
Luduș, județul Mureș, cu 370.8
puncte.
Locul III : întreprinderea „Ener
gia" Constanța, cu 363,4 puncte.

IN INDUSTRIA STICLEI
ȘI CERAMICII FINE
Locul I : întreprinderea de faian
ță și sticlărie „Faimar" Baia Marc,
cu 819,8 puncte.
Locul II : întreprinderea de sti
clărie și porțelan Dorohoi, județul
Botoșani, cu 429,5 puncte.
ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ
— MĂTASE, IN. CINEPĂ
Locul I : întreprinderea de măta
se „Flamura Roșie" București, cu
785,4 puncte.

PANOUL FRUNTAȘILOR
PE NOUĂ LUNI
Locul II : întreprindefea țesătoria de mătase Sighișoara, județul
Mureș, cu 775 puncte.
Locul III : întreprinderea filatu
ra de in și cinepă Fălticeni, jude
țul Suceava, cu 488,4 puncte.
ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR
Locul I : întreprinderea de tri
cotaje și perdele Pașcani, județul
Iași, cu 520,8 puncte.
.. Locul II : întreprinderea ..Tricoul
Roșu" Arad, cu 106,7 puncte.

IN DOMENIUL
INDUSTRIALIZĂRII LAPTELUI
Locul 1 : întreprinderea de indus
trializare a laptelui Ialomița, cu
359,9 puncte.
ÎN INDUSTRIA ULEIULUI,
ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR
ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea de ulei
Slobozia, cu 986,6 puncte.
Locul II : întreprinderea pentru
industrializarea sfeclei de zahăr
Sascut, județul Bacău, cu 770
puncte.
Locul III : întreprinderea de ulei
„Unirea" Iași, cu 751,9 puncte.

ÎNTREPRINDERI AGRICOLE
DE STAT PENTRU CREȘTEREA
ȘI ÎNGRAȘAREA PORCILOR
Locul I : Combinatul agroindus
trial Timiș, cu 671,5 puncte.
IN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I : întreprinderea poligra
fică „Bucureștii Noi", cu 737,7
puncte.

Locul TI : întreprinderea poligra
fică Bacău, cu 428.8 puncte.
Locui III : întreprinderea poli
grafică „Banat" Timișoara, cu
368,7 puncte.
IN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ
— ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea antrepri
ză construcții-inontaje miniere Rovinari, Ministerul Minelor, cu 758
puncte.
Locul II : întreprinderea „Frigo
tehnica" București, Ministerul In
dustriei Alimentare și Achiziționă
rii Produselor Agricole, cu 639
puncte.
Locul III : întreprinderea pentru
amenajarea complexă și exploata
rea rîului Dîmbovița București,
Consiliul Național ai Apelor, cu
615.9 puncte.
ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR
FEROVIARE — STAȚII
DE CAI FERATE
Locul I : Stația de căi ferate Iași,
cu 649,3 puncte.
Locul II : Stația de căi ferate
Cluj-Napoca-Est, cu 640.3 puncte.
Locul III : Stația de căi ferate
Sibiu, cu 604,8 puncte.

ÎN DOMENIUL
COMERȚULUI INTERIOR
— ÎNTREPRINDERI
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA
Locul I : întreprinderea comer
cială de_ stat pentru alimentație
publică Rimnicu Vilcea, cu 409,7
puncte.
•Locul II : întreprinderea comer
cială de stat pentru alimentație publică Bacău, cu 406,4 puncte.
Locul III : întreprinderea comer
cială de stat pentru alimentație publică Satu Mare, cu 368,7 puncte.

IN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea economi
că de odihnă Sinaia, cu 418,8
puncte.
Locul II : întreprinderea balneoclimatică
So vata, județul Mureș,
cu 332,9 puncte.
Locul III : Oficiul Național de
turism „Carpați" Brașov, cu 317,2
puncte.
ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII
ȘI VALORIFICĂRII
MATERIALELOR REFOLOSIBILE
Locul I : întreprinderea jude
țeană de recuperare și valorificare
a materialelor refolosibile Teleor
man, cu 265 puncte.
Locul II : întreprinderea jude
țeană ele. recuperare și valorificare
a materialelor refolosibile Alba,
cu 233,5 puncte.
Locul III : întreprinderea jude
țeană de recuperare și valorificare
a materialelor refolosibile Boto
șani, cu 19O.,4 puncte.

iar cea de-a treia nu. într-o par
celă gata culeasă (ni s-a spus de
către lucrătorii Direcției județene de
poștă și telecomunicații) in mai pu
țin de trei minute și doar de pe un
singur rind s-au strins nu mai pu
țin de 12 știuleți. în fața acestei stări
de fapt președintele ne-a replicat cu
seninătate. „Da, mai trebuie luată
la mină încă o dată".
Ceea ce am relatat în această ulti
mă parte a articolului nostru repre
zintă o situație de excepție. Cu atit
mai mult însă ea nu trebuie să se
niai repete in alte unități din județ.
Și aceasta deoarece culesul porum
bului trebuie grabnic finalizat, fără
nici un fel de pierderi. De asemenea,
se cere mult grăbit transportul știuleților de pe platformele unităților
și chiar din cimp. Tocmai de aceea,
așa cum a stabilit de aîtfel coman
damentul agricol județean,
ritmul
muncii nu poate fi in nici un fel
diminuat, ci. dimpotrivă, accelerat în
acest interval cînd incă nici tempe
raturile reci și nici ploile nu încurcă
in vreun fel activitatea din cimp.

Gheorqhe CRIȘAN
corespondentul „Scinteii
*

SUCEAVA

Recoltarea sfeclei de zahăr
Ploile căzute in ultimele zile în
județul Suceava ajută foarte mult
la recoltarea sfeclei de zahăr. Apa a
pătruns in sol pină la adincimea de
25 cm, ceea ce face ca rădăcinile să
fie scoase mai ușor. Aceasta a dus
la creșterea ritmului la recoltare. Cu
toate că lucrarea a inceput doar de
citeva zile, pină în seara zilei de 20
octombrie, sfecla a fost strinsă de pe
38 la sută din cele 6 266 hectare ocu
pate cu această cultură în județ.
Am urmărit cum se desfășoară re
coltarea sfeclei de zahăr in citeva
unități din consiliul agroindustrial
Verești, in care s-au cultivat 1 525
hectare cu această plantă tehnică. La
cooperativa agricolă Siminicea, unde

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Publicăm în continuare rezultatele obținute in întrecerea socialistă
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din Întreprinderi indus
triale, construcții, transporturi, unități agricole, precum și din domeniul
circulației mărfurilor și al prestărilor de servicii.
Pe baza rezultatelor înregistrate în cele nouă luni care au trecut din
acest an și a punctajului general stabilit in raport de realizarea indica
torilor prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfirșitul lunii septembrie pe primele locuri se situează :

nic munca, oamenii lucrează grupat,
in ordine și disciplină".
O situație, din păcate, opusă se
constată la cooperativa agricolă Mărișelu. La sediu i-am găsit, in jurul
amiezii, atit pe președintele unității,
inginerul loan Condor, cit și pe inginerul-șef, Ioana Damian. „La cu
lesul porumbului lucrează trei for
mații mari — ne-a relatat președin
tele. Două în satul Jeica și o a treia
la Galații Bistriței. Aici ne-au sosit
in ajutor 80 de muncitori și specia
liști de la întreprinderea de mate
riale de construcții din Bistrița. Din
cele 570 hectare nu ne rămîn pen
tru ziua de marți (20 octombrie a.c.)
de cules decit 8 hectare.
Așadar,
marți încheiem această lucrare. Cu
organizarea și supravegherea muncii
se ocupă doi economiști și un șef de
fermă".
L-am solicitat pe interlocutorul
nostru să ne însoțească la
Jeica.
într-adevăr. în cimp se aflau vreo
zece cooperatoare. Economista plecase de la cimp, după cum se afir
ma cu numai un sfert de ceas înain
te de sosirea noastră. Cum. se efec
tua culesul ? în raport cam de trei
la unu. Adică două plante recoltate.

Recoltorea porumbului la I.A.S. Giurgiu
Foto : A. Papadiuc

am ajuns in jurul orei 10, pe o tar
la de 54 hectare a fermei nr. 41 se
aflau doar doi cooperatori.
„Lucrăm de la ora 9, pentru că a plouat
toată dimineața — ne spurie Aneta
Ștefan. Dar dacă nu plouă se poate
recolta in .condiții bune". într-ade
văr, pămîntul umed permitea scoa
terea cu ușurință a rădăcinilor. Dar
cum erau numai doi oameni in cimp,
lucrarea înainta încet. De asemenea,
decoletarea nu era făcută conic, așa
cum prevăd noile norme, ci drept,
iar plantele mai mici nu erau aduna
te. Ca atare, o parte din recoltă se
pierde. în acest timp, cadrele
de
conducere a cooperativei agricole —
președinte, inginer-șef. contabil-șef,
șefi de fermă — erau la sediul uni
tății. Ne întoarcem cu Viorel Mihai,
președintele cooperativei, in cimp.
La observațiile făcute de tovarășul
Mihai Cozmanciuc, director cu pro-

plouat pină la ora 7,30. Dar acum vom
mobiliza oamenii la lucru. în ce pri
vește decoletarea;, •să știți că le-am
spus cum trebuie făcută". Așa o fi,
dar dacă oamenii nu sint controlați
la cimp se înregistrează pierderi de
recoltă. După ce am trecut pe tar
lalele altor două unități, in jurul
orei 15 ne-am întors la Siminicea. La
cimp erau doar zece cooperatori.
Deci nu se făcuse prea mare mobi
lizare. Iar la sediul unității ii găsim
din nou pe președinte, inginerul-șef
și contabilul-șef. Se pare că. aici, a
lăsa lucrurile la voia întâmplării a
devenit o obișnuință a conducerii
unității.
Cooperativa agricolă Dumbrăveni
a cultivat 330 hectare cu sfeclă de
zahăr. Pină in seara zilei de 19 oc
tombrie, sfecla a fost recoltată de
pe 40 hectare. Aici insă chiar de la
capătul tarlalelor se observă grija
față de recoltă. Pentru că pe su
porți simpli pe care scrie „recoltat
— bine... rău" .... decoletat : bine....

după grafic!
rău...“ sint așezate exemplarele co
respunzătoare de sfeclă. în felul acesta, oamenii văd exact cum trebuie
să lucreze. în plus, înainte de în
ceperea recoltării, ei au fost instruiți
temeinic cum trebuie să lucreze.
Verificările făcute in cimp și la
grămezile decoletate au arătat că
oamenii au ințeles bine ce trebuie
să facă pentru a se preveni risipa.
Peste păminturile cooperativei agricole Zvoriștea, ploaia a curs fără
incetare pină pe la prinz. De la ora
12,30 insă oamenii au început să se
îndrepte spre solele cultivate cit
sfeclă de zahăr. Cooperatorul Nicolae
Luchlan. de la ferma nr. 6, ne spu
ne : „Recoltăm și cele mai mici
exemplare, pentru a obține o pro
ducție cit mai bună. întrucit din
cauza ploii mijloacele de transport
nu pot intra incă in cimp. după decoletare acoperim bine grămezile da
sfețlă cu
a nu sejdea-ț
hidrațai;ț ȚovarașUI director al ,„țIțKjr
recției agricole, îhijWeună cu ingi
nerul-șef al cooperativei. Teofil Sărăfranu,-’'1 ți'r ‘tw șefa'Termei, Felicia '
Sfielii, verifică mai multe parcei .
Peste tot constatări pozitive. Deci
se poate și așa ! După ora 17,30 pe
două sole alăturate ale fermelor nr.
1 și nr. 2. zeci și zeci de oameni mai
recoltau sfecla.
Am prezentat modurile diferite in
care au fost înțelese măsurile stabi
lite de comandamentul agricol jude
țean, care a hotărit ca recoltarea
sfeclei de zahăr să se termine. pină
la 25 octombrie, din dorința ca in
toate unitățile cultivatoare din județ
să se ințeleagă că numai prin mobi
lizare corespunzătoare a oamenilor,
prin buna organizare a muncii, în
drumare atentă și competentă
pot
finaliza lucrarea la termenul prevă
zut și in condițiile de calitate cerute.

Sava BEJ1NAR1U
corespondentul „Scinteii"

Pregătirile pentru iernarea animalelor sînt avansate,
nu trebuie neglijate amănuntele

/■
Trecuseră doar citeva minute după
ora șapte cînd am intrat in sediul
cooperativei agricole Butimanu din
județul Dîmbovița. Pe șeful fermei
zootehnice il găsim la punctul unde
bidoanele cu lapte erau Încărcate in
camion., „Particip întotdeauna la li
vrarea laptelui — ne spune medicul
veterinar Constantin Stănciulescu,
șeful fermei. Din punct de vedere
al producției medii de lapte, coope
rativa noastră se situează pe locul
trei pe județ, după cele din Petrești
și Finta".
împreună cu secretarul organiza
ției de partid, Marin Enache, și șeful
fermei, urmărim modul cum sînt de
pozitate și gospodărite furajele, zum
au fost pregătite pentru iarnă adă
posturileanimalelor. în finare,
stoguri și în silozuri s-au adunat
cantități apreciabile de furaje: 380
tone fîn de lucernă și de mei, cu
numai 30 tone mai puțin față de
prevederi, ceea ce se consideră un
lucru bun
intr-un an secetos
ca
acesta. însă la suculente și grosiere
se vor realiza in plus 700 și, respec
tiv, 440 tone. Se apreciază că numă
rul prevăzut de unități nutritive va
fi depășit. Grajdurile au fost pregă
tite : s-au reparat ușile și ferestrele,
pereții au fost văruiți. instalațiile
de adăpat — verificate cu grijă, iar
acum se fac ultimele retușuri.
Față de planul la zi. la un efectiv
de 247 vaci, cooperativa agricolă
Butimanu a livrat cu 300 hectolitri
mai mult lapte și se estimează că
planul anual va fi depășit cu 500
hectolitri.
NOTA 10, O NOTA CARE OBLI
GA. Ne aflăm la ferma nr. 7 a
întreprinderii agricole de stat Creve
dia. Grajdurile care adăpostesc cele
862 bovine, din care 269 de vaci, sînt
reparate și întreținute in bune con
diții, iar peste tot — o curățenie
exemplară. Aici lucrează un colectiv
tinăr. hotărit să înlăture unele nea
junsuri care s-au manifestat
in
trecut în ce privește Îngrijirea și
furajarea animalelor, să sporească
producția de lapte. Referitor la pre
gătirile pentru iarnă, șefa fermei.
Mariana Bican, ne spune : „Au fost
dublate ferestrele.
iar la venirea
frigului vom etanșeiza ușile. Acum
continuăm zugrăvirea pereților, lu
crare ce se va încheia în citeva zile.
De asemenea, amenajăm trei bazine
în care vom face drojduirea furaje
lor, astfel incit să asigurăm cite 10
kg din acest furaj pentru fiecare

vacă". Aflăm că o comisie de con
trol privind gospodărirea mijloace
lor fixe a acordat acestei ferme nota
10. Dar această notă obligă. Spunem
aceasta întrucît, concomitent cu
măsurile care s-au întreprins in ve
derea bunei pregătiri a adăposturi
lor pentru iarnă,
este necesar ca
ferma să fie-sprijinită îndeaproape
in ce privește asigurarea cantități
lor necesare, de furaje. Aici s-ati
asigurat doar 250 tone fin. față de
690 tone, cite sint necesare, 2 050 tone
suculente din 5 480 tone prevăzute,
iar la grosiere — 1 500 tone. Desigur,
la aceste ultime categorii de furaje
acțiunea de depozitare este în curs,
dar nu fără obstacole. Asistăm la o

Da. o treabă bună, gospodărească.
Subliniem această cerință ce nu se
respectă peste tot. Iată un caz.
Construcțiile fermei zootehnice a
cooperativei agricole Cătunu au fost
pregătite temeinic
pentru sezonul
friguros. De la șeful fermei, Ion
Stoica, aflăm că unitatea are 750
bovine, din care 272 vaci. Deficitul
de 150 tone fin va fi compensat prin
depășirea cantităților prevăzute la
suculente și grosiere. Numai că aici
oricine poate constata o abatere de
la normele de gospodărire a furaje
lor : cocenii nu se insilozau in ames
tec cu tăiețeii de sfeclă, ci erau doar
umeziți cu apă. Pe de altă parte,
tăiețeii erau administrați in hrana

In unități agricole din județul Dîmbovița
discuție între Elena Șotingeanu,
activist al comitetului județean de
partid și șefa fermei : „Tăieței de
sfeclă cărați
„Nu. Nu avem
mijloace de transport", ..De ce și
acum mai sînt pe cimp paie neadunate“. „Există discuții intre șefii de
ferme, care să ia primul utilajele"...
Cert este că. aici, la ferma nr. 7 a
I.A.S. Crevedia, trebuie să se acțjoneze energic in vederea completării
bazei furajere, asigurindu-se, in
principal, suculentele și grosierele.
Numai in acest l'el nota 10 acordată
pentru buna gospodărire a mijloace
lor fixe va reflecta pe deplin efor
turile ce se fac in vederea sporirii
producției.
FURAJELE SE GOSPODĂRESC
DE PE ACUM., La cooperativa agri
colă Bilciurești, construcțiile zooteh
nice au fost bine pregătite pentru
iarnă. în finare s-au depozitat peste
360 tone de fîn de bună calitate,
„înainte cumpăram fin din zona de
deal și munte a județului — ne
spune Eftimie Simion, președintele
cooperativei agricole. în acest an
avem fin bun, de lucerna, trifoi și
borceag obținut pe terenurile uni
tății noastre. Continuăm însiiozarea
furajelor. Pentru a ne procura Ia
timp tăiețeii de sfeclă de zahăr, am
trimis utilajele noastre de încărcat
la fabrica de zahăr Răcari. Toți tă
iețeii pe care-i aducem ii insilozăm,
în amestec cu coceni de porumb".

zilnică a vitelor, ceea ce reprezintă,
in fapt, o risipă. O risipă pentru că
toate vacile erau in grajd in timp
ce pe cimp erau încă furaje. Acum,
pină la venirea frigului, in hrana
animalelor trebuie folosit
tot ce
oferă cîmpul. Nu este gospodăresc
să se consume furajele depozitate
pentru iarnă.
Cooperativa agricolă Niculești se
află, la o mică distanță de Butima
nu. Cînd am intrat în ferma zooteh
nică a acestei unități i-am intilnit
pe medicii veterinari Emil Ouatu,
șeful fermei respective, și Constantin
Amariei, de la circumscripția veteri
nară. Modul cum arată construcțiile
fermei și depozitul de furaje de
monstrează o totală lipsă de preocu
pare pentru buna pregătire a secto
rului zootehnic in vederea sezonu
lui rece. o neglijare a normelor
sanitar-veterinare. în depozitul de
furaje — paie și fin împrăștiate peste
tot. Aceasta la prima vedere, pentru
că la o analiză sumară rezultă că,
față de un plan de 400 tone fin. s-au
realizat numai 116 tone ; în loc de
2 000 tone suculente există doar 600
tone. în ce privește paiele sint mai
puține cu 100 tone față de necesar.
Din 500 tone coceni se adunaseră
doar 20 tone. „Eu știu un lucru :
deficitul de fîn se acoperă cu fin —
afirmă șeful fermei. Vom încerca să
facem amonizarea paielor. Trebuie
să procurăm foile de polietilenă, ceea

ce nu-i ușor". Prin urmare, deficit
de furaje și doar o intenție ,de a
prepara grosierele ce zac împrăștia
te. Cit privește construcțiile zooteh
nice, șe afirmă că grajdul nou va
rezolva problema adăpostirii celor
112 vaci, cite are cooperativa. Dar
celelalte .adăposturi ? Grajdul nr. 2
fără geamuri, grajdul nr. 3 pentru
tineret nu este compartimentat, in
grajdul nr. 4 s-a, turnat beton, dar
ferestrele n-au fost reparate.
La
bazinul de apă, izolația împotriva
gerului a fost luată de vînt și așa
a rămas. Nici grajdul nou. care a
costat 1,2 milioane lei, nu arată prea
bine : pe aleea principală betonul a
fost turnat cu denivelări, incit , s-a
format o baltă lungă ; sistemul de
adăpare cu nivel ■ constant este
atit de fragil incit o vacă, lo
vind bazinul pentru menținerea
nivelului constant l-a scos din func
ție. Toate aceste neajunsuri sint
legate de felul de a munci al oame
nilor.
Se pare că aici, la C.A.P.
Niculești. cadrele de conducere, cei
care răspund de zootehnie s-au obiș
nuit cu lipsurile
incit nu le mai
sesizează, nu acționează pentru înlă
turarea lor.
Aspectele la care ne-am referit —
unele din ele punînd în evidență
spiritul gospodăresc, iar altele de
zinteresul — reliefează
necesita
tea ca peste tot să se acționeze
cu răspundere în vederea terminării
grabnice a pregătirilor pentru iarnă.
Am discutat problema cu tovarășul
Marin Ghinea. președintele consiliu
lui agroindustrial Bilciurești, din care
fac parte unitățile agricole amintite.
„Pornind de la constatarea că în acest
an producția de lapte este sub po
sibilități, incit în unele unități ani
malele au ieșit slăbite din iarnă —■
spunea președintele consiliului agro
industrial — au fost luate măsuri
pentru a fi produse mai piuite fu
raje. intr-un sortiment mai variat,
în acest stop s-au cultivat suprafețe
mai mări cu lucernă și sfeclă fu
rajeră". Este necesar însă ca în uni
tățile agricole cu deficit de furaje să
se acționeze în vederea stringerii și
depozitării suculentelor și grosiere
lor. să fie introdusă ordinea și dis
ciplina în
ce privește respectarea
normelor de îngrijire și furajare a
animalelor. Și aceasta Incepînd de pe
acum,
înainte de instalarea ano
timpului friguros.

loan HERȚEG
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CREAȚIA POPULARA
-un neprețuit tezaur, păstrat
și dezvoltat cu dragoste și răspundere
,,O închipuire fecundă, vie... o agerime de
spirit care se traduce in mii de cugetări fine si
înțelepte, o simțire adincă de dragoste pentru
natură și o limbă armonioasă care exprimă cu
gingășie și totodată cu energie toate aspirările
sufletului, toate iscodirile minții" — iată cum
definea Alecu Russo spiritul, sufletul poporu
lui nostru. Și ce altceva este tezaurul popu
lar, cum pot fi înțelese comorile de suflet
românesc decit legate de chemările vieții, de
obiceiuri, de datini, de speranță, de năvalnica
dragosțe de a trăi și a lăsa urmașilor trainice
însemne ale timpului în care au fost zămislite?
Și nimic nu este mai pasionant pe acest tărîm
al creației populare decît receptarea perma
nentă, activă, valorificarea patrimoniului artistic
de către contemporaneitate. Adică o permanentă
deslușire a tradițiilor, descifrarea procesului
continuu de înnoire, a ritmurilor moderne, pro
*movarea valorilor autentice și în cele din urmă

perspectiva, arcul peste timp de la rădăcinile
de milenii pînă spre viitorime. Constituie un
esențial act de cultură, însușirea dinamică a
tezaurului de folclor românesc, respectul față
de adevăr și transmiterea către generațiile
viitoare cu nobilele însemne ale zilei de azi.
El semnifică integrarea tradiției cu con
temporaneitatea — prin efortul folcloriștilor,
istoricilor,, al interpreților vocali, al instru
mentiștilor, rapsozilor populari ; este o sar
cină de onoare a tuturor celor antrenați pe
acest minunat, tărim să descopere profundele
dimensiuni ale patrimoniului artistic, este
esența unei politici culturale în care, deopo
trivă, artiști profesioniști și amatori, marele
public — așa cum a dovedit din plin Festivalul
național „Cintarea României" — sint chemați
să-și spună cuvîntul. CuVintul ferm pentru
apărarea valorilor cîntecului românesc de orice
tendință de bagatelizare, pentru stimularea

„Decada
cărții
*
românești'
w

Mai multă atenție educației
tinerei generații

Solistul de muzică populară
— în contact cu viața satului
Comorile spirituale românești, fol
clorul, cintecul popular constituie
zestrea de trăire și cinstire cu care
poporul vine de milenii prin is
torie — opinează Costea Marinoiu,
membru al Asociației folcloriștilor
vilceni. Ea ne reprezintă cel mai
bine. Fără tradiții populare, fără
cintec și limba dulce „ea un
fagure de miere", n-am putea
vorbi de originalitate, de identi
tate istorică. Vilcea are o zes
tre folclorică bogată, atestată do
cumentar din vechi timpuri. Fol
cloriști de seamă ca
Teodor Bălășel, Ion N. Popescu, Gheorghe
Fira,
Gheorghe
F.
Ciaușeanu.
Gheorghe Bobei, I. I. Alexandrescti
au valorificat cu atenție și migală
comorile nemuritoare ale plaiurilor
natale. Datorită lor avem azi la îndemină un bogat corpus de simțire
și trăire românească. In Vilcea exis
tă o adevărată „rezervație" folclori
că în care tradițiile și cintecul popu
lar capătă astăzi noi dimensiuni.
Este suficient să amintim in acest
sens renumita țară a Loviștei, pre
cum și localitățile Vaideeni. Bărbă
tești, Pietrari, Mateești, Lungești,
Ștefănești etc. Avem valoroși inter
pret! ai cîntecului popular vîlcean :
Constantin Ceaușu, Dalila și Miron
Cernătescu, Ilie Zugrăvescu. Ion
Lupu, Vartolomei Todeci. Veronica
Pătrașcu. Dumitru Miuță, Mihai
Preda ș.a.
Dar, așa cum s-a .subliniat in mai
multe rînduri, mai întîlnim. și
„făcători" de folclor, care aduc se
rioase deservirii creației populare.
Unii interpreți de muzică populară
au pierdut de mult legătura cu va
tra folclorică în care s-au născut,
alții vehiculează, aoeleași și aceteașipiese, „zestrea" lor fiind foarte să
racă. Oare solistul de muzică popu
lară nu trebuie să fie in contact
direct și permanent cu viața, cu fol

cercetării, a studiului științific de mare probi
tate profesională. O temă mereu actuală, mereu
in atenția cititorilor, pe care o supunem dezba
terii in lumina orientărilor și sarcinilor stabilite
în cadrul celui de-al III-lea Congres-al educa
ției politice și culturii socialiste. Chemările
mobilizatoare ale secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. de a asigura
ecoul in contemporaneitate al baladelor și cîntecelor populare, al întregului tezaur de simțire
și artă populară constituie un minunat prilej
pentru reflecție și acțiune al oamenilor de
cultură și artă, al forurilor culturale angrenate
in vastul sistem al educației socialiste. Acestui
țel ii este subordonată și ancheta de față, in
care sint invitați să-și spună cuvîntul : prof.
Costea Marinoiu. membru al Asociației folclo
riștilor vilceni, și Crăciun Parasca, directorul
Centrului de îndrumare a creației populare și a
mișcării artistice de masă Bihor.

clorul, cu satul pe care-1 cintă ? Așa
cum este de dorit ca realizatorii
emisiunilor de muzică .populară de
la Radio și Televiziune să se aplece
mai mult asupra acelor tezaure
inedite de simțire românească, pe
care le descoperă in întreg spațiul
carpato-dunărean. . Să nu abordeze
numai locuri din țară mult prea bă
tătorite. De asemenea, revistele de
cultură să dezbată și teme legate de
tezaurul de cintec românesc, să pu
blice cele mai reușite piese ale
creației populare, care să devină
peste timpuri
documente prețioase
ale acestui ev. așa cum la nivelul
județelor ar trebui să se realizeze
monografii folclorice ale localități
lor. în Vilcea există din acest punct
de vedene o bogată experiență : fes
tivalurile folclorice „Hora costume
lor" (Pietrari), „Briul de aur" (Băr
bătești), „Invîrtita dorului" (Vai
deeni), „Cintecele Oltului" (Rimnieu
Vilcea și stațiunile balneare din
această zonă), „Rapsodia plaiului
vilcean" (Bujorepi).
Cocoșul de
Hurez" (Horezu) și multe altele în
cearcă și reușesc să dea strălu
cire și statornicie creației populare.
De-a lungul timpului s-au publicat
mai multe monografii folclorice sub
egida Centrului județean de îndru
mare a creației populare și a miș
cării artistice de amatori, ele cuprinzînd zestrea folclorică adunată
cu osîrdie și profesionalitate într-o
serie de localități ca Racovița, Boișoara,
Vaideeni,
Păulești-Otăsău,
Bunești, care se constituie în pre
țioase depozitare de documente au
tentice ale folclorului din această
zonă. Dar încă este prea puțin. Nici
un tșfprt nu ..trebuie„ ;PfWPetjt,
Crdâțtei populare., cintecului popular
trebuie deci să-i păstrăm neștirbite
frumusețea și originalitatea.’ pentru
că el este o părticică din înseși ini
ma și simțirea poporului român.

Orice om care iubește și înțelege
cu adevărat creația populară dăi
nuind dintr-o tradiție multimilenară
pînă în zilele noastre este de acord
cu cu vin tul celor care apără puri
tatea și autenticitatea folclorului, li
terar, muzical, coregrafic, ale artei
populare
în
general — declară
Crăciun Parasca, directorul Centru
lui județean de îndrumare a crea
ției populare și a mișcării ar
tistice de masă — Bihor. Despre
rolul și importanta creației folclorice
în conturarea civilizației și spirituali
tății românești, despre valențele eti
ce și estetice ale acesteia avem elo
giul și mărturia de suflet ale marilor
noștri scriitori, .de la clasici la con
temporani, ale cercetătorilor speciali
zați in toate domeniile creației
populare de la noi si de peste ho
tare. Politica culturală a partidului
nostru, știm bine, ne îndeamnă la
cunoașterea și valorificarea moște
nirii culturale a înaintașilor, ca o
îndatorire patriotică. Iată de ce tre
buie să apreciem tot oeea ce se în
treprinde la nivel instituționalizat
sau individual (interpreți ai cînte
cului popular, creatori de arta popu
lară etc.) pentru păstrarea și valori
ficarea în spiritul tradiției și să
opunem gindul și acțiunile noastre
împotriva celor care, din interese
egoiste și aculturale. alterează, prin
producții așa-zis
folclorice. depârte de datele valorice ale creației
populare, gustul publicului. în con
dițiile unei puternice emulații, artis
tice, numărul interpreților și creato

rilor a crescut considerabil. Dar citi
dintre aceștia au vocație, au chema
rea sau înțelegerea, ca să nu spu
nem cultura necesare pentru a fi
mesagerii autentici ai artei popu
lare ? O mare răspundere în girarea
și promovarea valorilor o au comi
tetele de cultură și educație socia
listă, centrele'de îndrumare a crea
ției populare și a mișcării artistice
de masă și nu numai ele. Credem că
este necesară o intensă muncă de
educație in rîndul tinerei generații.
Cadrul ideal ar fi școala, unde se
poate cultiva și consolida, pentru toată
viața omului, respectul pentru crea
ția populară pe care dorim să o pro
movăm. Tinerii trebuie să știe că nu
costumul încărcat coloristic. paietat
în fel și chip, că nu cinteocle auto
biografice. melodramatice sau cele
ce vizează obscenul, nu ceramica
deviată cromatic sau excesiv deco
rativă sint specifice unei zone etnofolclorioe sau alteia. Avînd. din pă
cate, mostre din a doua categorie,
activitatea de educație, chiar- dacă
ne-ar apărea didacticistă. își poate
dovedi utilitatea. Revenind la posi
bilitățile curente de a contracara
imixtiunea și contrafacerea în crea
ția populară, activitatea comisiilor
județene de audiție și vizionare a
repertorlilor din spectacolele artisti
ce, a comisiilor județene de avizare
și omologare a produselor de artă,
populară — trebuie să Constituie
filtrul necesar.

Anchetă

organizată

de 1

Smaranda OȚEANU

.

tv
20,00 Telejurnal
20,20 T.I.B. ’87 Icolor). Export, calitate,
eficiență
20,30 Răspundere
civică,
participare
• Dorința de autodepășlre. Re
portaj
20,45 Laureat! al Festivalului național
„Cintarea României" (color)
21.10 Mari actori, mari regizori. Henry
Fonda
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

1 • •

Miercuri a început. „Decada
cărții românești",
manifestare
intrată in tradiția vieții noas
tre spirituale și care anul aces
ta se desfășoară in contextul
puternicului elan creator cu
care întregul popor întimpină
Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român,
Deschiderea festivă la nivel
republican a „Decadei cărții ro
mânești" a avut loc la Clubul
muncitoresc al Întreprinderii de
confecții și tricotaje București
cu expunerea „Opera teoretică a
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
strălucit exemplu de gindire
creatoare, de patriotism revo
luționar, de luptă pentru pace
și progres" și dezbaterea „Rolul
cărții de informare științifică
în educația multilaterală, mate
rialist-științifică a ' oamenilor
muncii".
Programul decadei cuprinde
prezentarea unor volume sem
nificative
pentru/
producția
noastră editorială, organizarea
de simpozioane și mese rotun
de, întilniri ale cititorilor
cu
scriitori și editori, acțiuni me
nite să contribuie la cunoașterea
cărților social-politice. științi
fice, tehnice, beletristice, apă
rute in acest an, in scopul edu
cării
multilaterale — politice,
revoluționar-patriotice, etice si
estetice '— a oamenilor muncii.
Pînă la sfîrșitul acestei luni,
în întreprinderi, instituții, bi
blioteci. școli, cămine culturale
se vor organiza expoziții tema
tice, prilej de confruntare a ac
tivității editoriale cu exigențele
și. cerințele publicului cititor.
Vor fi organizate „Zile ale edi
turilor", recitaluri de poezie,
spectacole de poezie și muzică.
Cu acest prilej, la Clubul în
treprinderii s-a deschis o expo
ziție de ..țarțe social-polltică,
tehnico-științăică și beletris
tică.
A aput loc, de asemenea, un
recital de poezie patriotică sus
ținut de
actori ai
teatrelor
bucureștene.
Acțiuni similare s-au desfă
șurat și in județele Suceava și
Caraș-Severin.

(Agerpres)

• Teatrul Național (14 71 71, sala
mare) : Gaițele — 19 ; (sala Amfi
teatru) : Poveste din Hollywood — 18
0 Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, sala Studio) : „Tinerii și
marea literatură camerală" — 17,30 ;
(Ateneul Român) : Concert simfonie.
Dirijor :
Jonny
Bara
Johansens
(Norvegia). Solist :
Dan
Atanasiu
— 19
0 Opera Română (13 18 57) : Peer
Gynt — 18
0 Teatrul de operetă (13 63 48. bd.
N. Bălcescu nr. 2) : Silvia — 18,30
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”
(sala
Grădina Icoanei,
11 95 44) :
Cintec despre mine Însumi — 19
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Niște ță
rani — 18,30
0 Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03,
sala Studio): La un pas de fericire
— 18.30
0 Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Burghezul gentilom (Tea
tru! Național Tg. Mureș) — 19 ; (sala
Giulești, 18 04 85) : Cursa de Viena
— 18
0 Teatrul satiric-muzlcal „C. Tânase" (sala Savoy, 15 56 78) : Mi se
pare că mă-nsor — 19
0 Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : Pe-un picior de
plai — 18
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Toate pinzele sus — 9 ; Pistruiatul
— 18
0 Circul București (10 41 95) : „A
sosit circul
— 16
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Mănușa — 15

porani
au
reintroforța unor prejudecăți
dus-o
în repertoriu)
și mentalități mărgi
și atit de popular azi.
nite („La cumpărat
Urmărind „Brățara de
de papuci"). In toate
jad", am luat contact
aparițiile, Qu Xianhe,
cu elemente de lim
Zhang Kaili, Wang Fubaj specific — in care
lin și nu in ultimul
gesturi familiare ca
rind Li Yanfang au
pătă o linie mai com
vădit putere de ob
plicată, in care costu
servație și transfigu
mele, de o picturali
rare, arta compoziției
tate intensă, „masca"
și disponibilitate inrealizată prin grimă,
conturarea unor tipuri
și situații chiar opu
avantajul
cu jocu
rile lui savante, nă
se și o deosebită in
venție comică. Simțul
frama de o anumită
umorului s-a făcut
culoare și manevrată
prezent in multe mo
intr-un anumit fel au
mente
ale spectaco
semnificații precis co
lului. Mai ales in „La
dificate
(diferite de
cele aparente, obiș
frizerie" am reținut
nuite), în care relația
citeva gaguri exce
cu obiectele devine
lente (cel cu ușa, ușa
(in chip grav sau iro
mare, ușa rotativă —
nic) magică, în care
de pildă), demne de
mișcarea ce păstrează
momentele de glorie
amintirea
dansului
ale
filmului
mul.
exprimă și starea, și
Căci o altă caracte
relația.
„Miniaturile"
ristică a multora din
alese și tălmăcite de
momentele
teatrale
solii artei chineze ău
ale trupei chineze a
dezvăluit preocupări
fost aceea că pantole unor autori drama
mima a apărut cel
tici, precum Wu Jlpuțin la fel de impor
chen,
Hia Junyin,
tantă
ca
dialogul
Gao Yuan, Zha Ming(dialog pigmentat de
zhe. Au relevat for
oaspeți cu cuvinte ro
me de spectacol in
mânești care facilitau
care modalități clasi
înțelegerea și reacția
ce „în stare pură"
spontană a spectatori
lor).
(refăcute
„muzeal"
dar animate de interNu a fost singura
preții de azi) se îm x inițiativă,
singurul
bină cu unele noi, agest făcut sub semnul
naloage celor euro
dorinței de cunoaște
pene sau de pe conti
re, prețuire reciprocă,
nentul american, dar
al prieteniei dintre
mai ales forme mixte
popoarele
noastre.
de „contaminare", de
Căci spectacolul a în
„tranziție".
ceput cu o „dedicație"
Am regăsit înclina
emoționantă
făcută
ția atît de pronunțată
culturii noastre, pu
în arta asiatică spre
blicului.
Cunoscutul
transfigurarea, în re
artist Qu Xianhe (di
gistrul unui lirism in
rectorul
ansamblu
tens, a stărilor — cu
lui) a recitat în lim
vîntul chemind, făba chineză și într-o
cînd loc cîntecului,
românească curgătoa
așa cum dialogul lasă
re, ritmată, cu o im
mult loc
confesiunii
presionantă gravitațe
mondlognte.
și un patetism ales o
Am identificat che
strofă din poemul lui
marea dramei psiho
Mihai Eminescu „Ce-ți
logice (mizînd pe su
doresc eu țic, dulce
gestii), dar mai ales
Românie !“. Un gest
gustul
comediei,
o
primit cu aplauze, așa
comedie de situații și
cum aplauze calde au
de caractere, („O uli
răspîndit talentul și
ță in timpul
ploii"),
disponibilitățile inter
apoi o comedie lirică,
preților teatrului chi
dar și una satirică, anez.
mendind miopii. în
gustimi
de vedere.
Natalia STANCU

BULETIN RUTIER

cinema

teatre

Ce era, cum arăta
teatrul in China intre
secolele al XIV-lea —
al XVIII-lea ? Cum
se joacă teatru azi —
mai ales cind este
vorba de teme con
temporane
și
care
sint acestea? Cit,este
de vie tradiția artisti
că milenară și ce me
tamorfoze a cunoscut
ea ? Cum a fost asi
milat modelul artei
europene care a pă
truns in China Ia în
ceputul acestui veac ?
Dar și invers ; de ce
artiști de prestigiu,
precum Brecht de pil
dă, au studiat atit de
atent și fructuos codu
rile artei asiatice ?
Iată întrebări la care,
recent, iubitorii de artă
din Capitală au putut
primi unele răspun
suri din partea unui
grup de actori chi
nezi. Oaspeții — ac
tori profesioniști, eu
studii superioare de
artă scenică și de operă („genuri" care in
China comunică strins.
se interferează), cunoscuți pentru apari
țiile lor la televiziune,
în filme, contribuțiile
lor la emisiunile de
radio — aparțin An
samblului artistic al
minerilor
din
R.P.
Chineză, fondat acum
patru decenii, (care are
patru sute de membri).
Ei au evoluat , de-a
lungul
anilor în lu
crări de referință ale
repertoriului național,
precum „Regele Wil
ling al statului Zhao",
„Comandantul de corp
de armată' Yeting".
dar și in piese de
Shakespeare, Al. Ar. buzov
sau
Agatha
Christie.
Programul pe care
ni l-au prezentat a
constituit un moment
sugestiv de artă și
spiritualitate chineză.
„Miniaturile" au ilus
trat
modalități
ale
teatrului scurt prac
ticat în China încă
din timpul dinastiei
Ming (cind se pe
trece
„Brățara
de
jad", comedioară li
rică și umoristică pe
care artiștii contem

Informații de la Inspectoratul General al Miliției —
Direcția circulație

Rigori ale traficului
în sezonul rece

• Figuranții : EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 12; 15; 18. FLAMURA (85 77 12)
— 9; 12; 15: 18.30
• Moromeții : GIULEȘTI (17 55 46) —
9; 12; 15; 18. VOLGA (79 71 26) — 9;
12; 15; 18
• Trandafirul galben: LIRA (31 71 71)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Nea Mărin» miliardar ; COTROCENI (49 48 48) — 15: 17; 19
• Colierul de turcoaze : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Declarație de dragoste. Liceenii :
AURORA (35 04 66) — 8.30; 12; 15,30;
18.45
• A
doua
variantă :
MUNCA
(21 50 97) — 19
• Pădurea de fagi :
PROGRESUL
(23 94 10) — 15: 17; 19
• Mari regizori, mari actori: SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15
• Medalion Errol Flynn : STUDIO
(59 53 15) — 10: 12,15: 14,30: 16,45: 19
• Acțiunea „Edelstein
*
: VICTORIA
(16 28 79) — 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Visul
unei actrițe :
LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13: 15: 17: 19
• Program special pentru copii $i
tineret: DOINA (16 35 38) — 9: 11 :
13; 15: 17: 19
• Vine el, fratele meu : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19

Tradiție și modernitate

Cartea în magazinul sătesc
Pe ușa ferecată a libră
riei stătea scris : „Sînt la
reciclare".
Pornind de aici, am în
treprins un raid în mai
multe unități comerciale
rurale din județul Covasna
pentru a vedea
cum se
vinde cartea, în general,
cine o vinde și ce se știe
despre această atît de im
portantă activitate. De la
bun început trebuie să
subliniem că in majorita
tea localităților din județ
s-a creat o puternică bază
materială pentru desface
rea cărților. Din păcate
însă, nu toate aceste spații
sint folosite in mod cores
punzător. Din punct de
vedere profesional, gestio
narii sint departe de acele
modele de vînzători de
carte sau anticari pe care
literatura
noastră
le-a
creat. Dar nici organele de
îndrumare și control — in
cazul nostru cooperativa de
producție, achiziții și des
facerea mărfurilor — nu
își fac datoria deși au
un compartiment distinct
care ar trebui să se ocupe
cu difuzarea cărții.
Prima unitate pe care o
vizităm este cea din comu
na Reci. în spatele unor
suporturi
pentru
bluze,
rochii și alte articole de
confecții,
blocat de un

cărucior pentru copii, se
află un raft pe care stau
prăfuite sute de cărți, ne
mișcate de cîțiva ani. Din
anul 1980 stau nevîndute
și nici măcar atinse de
cineva 5 Dicționare agri
cole, tot atîtea Dicționare
de botanică (poliglote). 8
exemplare din Divina co
medie a lui Dante și multe

Librăria din Zăbala este magazinelor sătești și acei
infor
condusă
de
gestionara librari pricepuți,
Maria Gajdo. La fel ca și mați, de care cartea pe
pe mină are
cea din Brateș,
unitatea care o au
este profilată pe mai multe nevoie ? în multe locuri,
articole.
Ne uităm peste răspunsul nu pote fi afir
stocul de cărți, de aseme mativ. Cartea în magazinul
nea îngălbenit : 22 de sătesc este încă o „cenușă
bucăți
din cartea „Gu reasă" neglijată, adusă întenberg
Ia
computer" timplător, puțin observată.
peste 20 de exemplare din Pe de o parte, se trimit
cărți care nu-și găsesc aici
cititorii potriviți. Pe de
altă parte, chiar și cele po
trivite, cărțile care ar găsi
in mediul sătesc interesul
cuvenit, zac in anonimat
căci „librarul" este absent :
Divina comedie și multe mulți gestionari ai acestor
altele care, la un loc, se unități
nu știu valoarea
ridică la o valoare de peste „mărfii" pe care o primesc.
50 de mii lei. Cărți, de alt In afară de funcționarea
fel. foarte mult căutate in unui sistem riguros de re
orașe. „Ce fel de cărți ciclare, de pregătire pro
se trimit satului.?", „Ce, fesională a celor care micărți sînt căutate aici ?“ nuiesc cartea la sate mai
sint întrebări la care ar sint și alte căi de reme
trebui să răspundă foru diere. în primul rind,
intelectualii pot
rile de resort. Sîntem de credem,
parte de a putea vorbi des face ca raftul cu cărți din
magazinul
sătesc să devină
pre o difuzare științifică,
rațională a cărții în cunoș atractiv, căutat. Cu condi
ția, firește, ca pe acest raft
tință de cauză.
De fapt,
de ce să ne să ajungă cartea utilă, ne
mirăm ? în unele localități cesară. ținind cont de tre
cu un relativ înalt nivel de buințele oamenilor, de ni
urbanizare, cum ar fi co velul cultural diferit al di
muna Cemat. cărțile erau verselor categorii de citi
amestecate cu fărașele și tori potențiali.
potcoavele.
Așadar : sînt vir.zătorii Constantin TIMARU

ADNOTĂRI 0 ADNOTĂRI
altele. Am întrebat-o pe ges
tionara Susana Lazar cînd
a făcut ultima recartare :
s-a uitat mirată la noi.
în comuna Brateș există un local separat
pentru cărți, jucării, papetărie, marochinărie, cos
metice
etc.
Gestionara
Baciu Mihaela ne per
mite să răsfoim cărțile
aflate în rafturi. Găsim 22
de exemplare din Antolo
gia poeziei engleze, 21
bucăți
(în două volume)
din Edgar Quinet, dar nici
o carte de specialitate în
domeniul agriculturii. în
luna septembrie, din planul
total de 26 de mii. de lei
realizat în unitatea aminti
tă s-a vîndut carte numai
în valoare de 1 000 de Iei.

A

Semnalată tot mai frecvent, ceața
constituie pentru
automobiliști o
mare dificultate, dacă aceștia nu-și
adaptează maniera de conducere la
condițiile precare de vizibilitate și
nu au in vedere faptul că aderența
pneurilor este redusă. Automobiliștii
care au tratat cu ușurință perioada
de trecere la condițiile de circulație
în sezonul rece s-au confruntat cu
reale pericole. Astfel, un automo
bilist. circulind cu viteză excesivă,
în condiții dificile de drum și vizi
bilitate, a părăsit, in localitatea
Vărăști, județul Giurgiu, suprafața
carosabilă. Mașina s-a izbit violent
de un copac. în urma impactului,
cel de la volan și-a pierdut viața,
iar doi pasageri au fost răniți. în
momentul coliziunii, autovehiculul
se deplasa cu peste 100 de kilometri
la oră !
Dar nu numai ceața, ci și faptul
că ziua s-a scurtat, că cerul este
adeseori acoperit, contribuie la re
ducerea vizibilității. Deplasările in
siguranță în astfel de condiții pre
supun nu numai corelarea vitezei cu
gradul de vizibilitate, cu starea și
configurația drumului sau cu inten
sitatea
și varietatea traficului. Se
cere și o corectă utilizare a luminii
farurilor. Atit pentru a observa mai
bine ce se petrece pe suprafața ca
rosabilă. cit și pentru a fi văzuți
de la distanță de către partenerii
de drum. Atenție sporită se impune
și la schimbarea direcției de mers,
în localitatea Dragalina, județul Că
lărași, în condiții de ceață densă,
conducătorul autobuzului 31-IL-467
a depășit riscant un autovehicul care
tracta două remorci. Din sens opus
circula regulamentar un autoturism
al cărui șofer, surprins de manevra
neașteptată a partenerului de drum
și observîndu-1 tardiv, nu a mai pu
tut evita coliziunea.
Staționările pe suprafața carosabi
lă in condiții de vizibilitate redusă
trebuie evitate, ele constituind pen
tru partenerii de drum obstacole
greu de sesizat și ocolit. Chiar dacă
autovehiculele staționate ori rămase
in pană sînt semnalizate corespun
zător, pericolul unor coliziuni este
iminent, deoarece in condiții de cea
ță vizibilitatea se reduce uneori la
cițiva metri. Remedierea unor de
fecțiuni la autovehicule, ca și opri
rile fortuite se vor face numai în
afara suprafeței carosabile ori pe
locurile de parcare.
O deosebită atenție trebuie acor
dată modului de conducere pe tra
seele montane și pe drumurile a
căror configurație se schimbă frec
vent. în zonele depresionare, chiar
dacă suprafața carosabilă este rela
tiv uscată, se pot intilni porțiuni

umede și cu ceață, care devin deo
sebit de periculoase pentru cei aflați
la volan. La rindul lor, motocicliștii și motoretiștii vor fi mult mai
bine protejați de riscul accidentelor
dacă în acest sezon vor folosi per
manent, chiar și în tjmpul zilei, lu
minile farurilor. Aceasta va permi
te celorlalți conducători auto să-i
vadă de la distanță. De asemenea,
folosirea căștii de protecție de către
motocicliști și motoretiști nu trebuie
considerată o simplă formalitate. De
curind, la ieșirea din orașul Caran
sebeș,
conducătorul
motocicletei
46-CS-1898 a fost surprins de o si
tuație neașteptată ivită in trafic și
a frinat brusc, pierzindu-și echili
brul. în cădere, casca de protecție
i s-a desprins, nefiind bine fixată,
iar cel în cauză și-a pierdut viața.
Din partea bicicliștilor se cere ca
deplasările pe trasee afectate de
ceață, ploi ori burniță, cînd gradul
de vizibilitate este redus, să fie li
mitate la strictul necesar. Pentru ca
bicicletele și vehiculele cu tracțiu
ne animală să poată fi observate Ia
timp de către conducătorii auto, ele
trebuie echipate regulamentar cu
surse de lumină și catadioptri. Ne
glijarea acestui aspect deosebit de
important poate avea urmări grave
atit pentru cei în cauză, cit și pen
tru partenerii de drum. O căruță
neobservată la timp datorită neechipării cu felinar și catadioptri con
stituie pentru automobiliști un ob
stacol foarte periculos chiar și ziua,
dacă se circulă in condiții de ceață.

Atenție, copii!
Aproape zilnic se produc eveni
mente rutiere cu victime din rîndul
copiilor, uneori din cauza neatenției
cu care micii pietoni se angajează
in traversarea drumurilor. Condițiile
meteorutiere
dificile, vizibilitatea
mult diminuată, aderența redusă a
pneurilor impun din partea condu
cătorilor auto ca în zonele intens
frecventate de copii, in preajma
școlilor, a locurilor de joacă. în car
tierele de locuințe, pe aleile dintre
blocuri și oriunde observă copii în
vecinătatea arterei rutiere să redu
că viteza din timp pentru a fi in
măsură în orice moment să opreas
că mașina în condiții de siguranță.
Deși a observat indicatorul „Copii",
care ii obligă să reducă substanțial
viteza și să circule cu prudență spo
rită, conducătorul unui autoturism
a apăsat excesiv pedala de ac
celerație și a surprins două fetițe
care au țișnit inopinat în traversa
re. rănindu-le grav. Este necesar ca
părinții, cadrele didactice, toate per
soanele care au în supraveghere
copii să acorde atenția cuvenită în
sușirii de către aceștia a regulilor
privind circulația pietonilor.

DE LA C.E. C.
Economisirea timpului este o ce
rință a vieții moderne care se poa
te realiza prin diferite căi și mo
dalități. Una dintre acestea, como' dă și eficientă, se poate înfăptui
prin utilizarea contului curent per
sonal, pus la dispoziția populației
de Casa de Economii și Consemnațiuni.
Instrument modern de economi
sire și de plată; contul curent per
sonal se deschide numai persoane
lor majore, la sucursalele și filia
lele C.E.C. din intreaga țară, prin
depunerea unei sume de minimum
100 de lei.
Depunerile ulterioare în nume
rar în conturile curente personale
se pot efectua la oricare unitate
C.E.C. proprie, iar plățile in nu
merar se pot efectua la sucursala
sau filiala unde este deschis con
tul. precum și la o altă unitate
C.E.C. indicată de titular la des
chiderea contului.
Din dispoziția titularilor de con
turi curente personale. Casa de Economii și Consemnațiuni efec
tuează in mod gratuit, in limita su
melor din cont, diferite plăți pe
riodice către unitățile prestatoare
de servicii ca : plata abonamentu
lui de telefon, radio, televizor,
costul consumului de energie elec
trică și de gaze, chirie, costul unor
prestații etc.
în acest scop, titularii trebuie să
se adreseze in scris organizațiilor
socialiste beneficiare, cărora le so
licită să remită documentele de
plată unității C.E.C. la care au con
turile curente personale deschise.
Cererile adresate organizațiilor so
cialiste se vizează in prealabil de
unitățile C.E.C. la care se află des
chise conturile curente personale.
Pentru plățile periodice de impo
zite și prime de asigurare cererile
se adresează
direct
unităților
C.E.C.
Pe lingă plățile prin virament enumerate. titularii conturilor cu
rente personale pot efectua și plăți
in numerar din cont prin interme
diul carnetelor de cecuri, care se
pun la dispoziția fiecărui titular la
deschiderea contului. De asemenea,
titularilor de conturi li se pot eli
bera, la cerere, carnete de cecuri
cu sumă limitată, cu ajutorul cărora
pot efectua plata mărfurilor cum
părate de la unele unități comer
ciale stabilite sau a unor prestații
de servicii efectuate de organizații
socialiste. Tot pe baza carnetelor
de cecuri cu sumă limitată, titula
rii conturiloi’ curente personale
sau beneficiarii cecurilor (pe nu
mele cărora a fost emis cecul) pot
face restituiri la oricare unitate
C.E.C. din țară.
Titularii de conturi curente per
sonale beneficiază totodată și de o
dobîndă anuală, ca și de toate ce
lelalte drepturi și avantaje gene
rale acordate de Casa de Economii
și Consemnațiuni tuturor depună
torilor.
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Domnului KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia
Părăsind teritoriul Republicii Turcia prietene, doresc să vă exprim, în
numele meu și al tovarășei mele, al colaboratorilor care mă însoțesc, cele
mai vii mulțumiri pentru primirea călduroasă și ospitalieră de care ne-am
bucurat în tot timpul vizitei noastre în țara dumneavoastră.
Sint încredințat că noua noastră întîlnire, convorbirile și înțelegerile la
care am ajuns vor impulsiona și mai puternic dezvoltarea tradiționalelor
relații româno-turce, vor marca un nou moment important în întărirea bu
nelor raporturi de prietenie și colaborare dintre țările noastre, în interesul
și spre binele ambelor popoare, al cauzei înțelegerii, securității și păcii în
Balcani, în Europa și în întreaga lume.
Cu această convingere, vă adresez, o dată cu salutul nostru de rămas
bun, cele mai sincere urări de sănătate și fericire, de prosperitate, progres și
pace pentru poporul turc prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

BUZĂU : Producție-marfă peste prevederi
Bilanțul perioadei care a trecut
din acest an consemnează la în
treprinderea de sirmă și produse
din sirmă Buzău, intre altele, de
pășirea cu 16,7 milioane lei a planu
lui producției-marfă industriale și
realizarea, prin eforturi proprii, a
unui volum de piese de schimb în
valoare de 52,7 milioane lei, din
care peste 42 milioane lei repre
zintă piesele recondiționate. De a-

semenea, au fost realizate prin autoutilare 188 tone de mașini .și uti
laje pentru metalurgie. Hotărît
să amplifice, în cinstea Conferinței
Naționale a partidului, aceste rea
lizări, harnicul colectiv de la
întreprinderea de sirmă și pro
duse din sirmă Buzău și-a propus
să obțină în luna octombrie o pro
ducție suplimentară în valoare de
5 milioane lei. (Sțelian Chiper).

MEDIAȘ : Planul la export îndeplinit în avans
Preocupat mereu pentru realiza
rea unor produse cu parametri
tehnico-calitativi ridicați, harnicul
colectiv de oameni ai muncii de la
întreprinderea „Automecanica" din
Mediaș acordă o atenție prioritară
onorării exemplare a contractelor
cu partenerii externi. Drept urma
re, în perioada care a trecut din
acest an, planul la export a fost
îndeplinit și depășit în proporție
de 150 la sută.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 22 octombrie, ora 20 — 25
octombrie, ora 20. In țară :
Vremea
va fi predominant frumoasă, iar cerul

— Colectivul întreprinderii noas
tre — ne-a spus inginerul Dionisie Bucur, directorul întreprinderii
— s-a angajat să întîmpine Confe
rința Națională a partidului cu re
alizarea integrală, pînă la 31 oc
tombrie, a producției de export pe
întregul an, inclusiv și piesele de
schimb, ceea ce reprezintă un nlus
de producție destinat pieței exter
ne în valoare de peste 40 milioane
lei. (Ion Onuc Nemeș).

variabil.
Precipitații slabe,
izolate,
sub formă de burniță sau ploaie, vor
mai cădea în prima zi în sud-estul
țării. Vîntul va prezenta unele inten
sificări in nord-estul țării și pe lito
ral, cu viteze de pînă la 40 km/h din
nord-est. Temperaturile minime
vor
fi cuprinse, în general. între zero și
8 grade, iar cele maxime intre 10 si
20 de grade. Se va semnala brumă în
nordul și centrul țării.

PAGINA 5

Cronica

zilei

Tovarășul Neculai Ibănescu, viceprim-ministru al guvernului, a pri
mit, miercuri, pe Joseph Wood, vice
președinte al Băncii Internaționale
pentru Reconstrucție și Dezvoltare
— B.I.R.D., aflat într-o vizită în țara
noastră.
Cu acest prilej au fost examinate
aspecte ale colaborării dintre ~
România și Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare.
La întrevedere a participat Alecsandru Babe, ministrul finanțelor.
★

La București au început, miercuri,
lucrările celei de-a Il-a sesiuni a
Consiliului economic româno-canadian, la care iau parte reprezentanți
ai unor centrale și întreprinderi in
dustriale și de comerț exterior din
țara noastră, ai unor firme cana
diene producătoare și de comercia
lizare, precum și ai băncilor intere
sate în dezvoltarea relațiilor econo
mice cu România. Participă, de asemenea, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe al Canadei și
Camerei de comerț.
In spiritul înțelegerilor convenite
cu prilejul dialogului româno-canadian la nivel înalt, cele două părți
în consiliu, conduse de Emanuel Ba
hici, director general al Centralei
industriale de utilaj energetic, și
Jack Howett, director general al Or
ganizației Industriilor „Candu", pre
ședinții celor două părți în consiliu,
analizează probleme de interes re
ciproc privind dezvoltarea schimbu
rilor comerciale și cooperării eco
nomice între întreprinderi românești
și firme canadiene, posibilitățile și
căile menite să conducă la lărgirea
și diversificarea relațiilor de cola
borare și cooperare bilaterală și pe
terțe piețe
’ ' **în sectoare de interes comun, îndeosebi în domeniul energetic și al construcțiilor de mașini,
La festivitatea de deschidere a lucrărilor a luat parte Ilie Văduva,
ministrul comerțului exterior și co
operării economice internaționale.
A fost prezent Grey Saul, amba
sadorul Canadei la București.
★

La Academia de studii social-politice de pe lingă C.C. al' P.C.R. a
avut loc în ziua de 21 octombrie
1987 festivitatea de încheiere a
cursului Institutului central de pre
gătire a cadrelor de conducere din
economie și administrația de stat,
seria a XV-a, curs cu frecvență.
Cu această ocazie, participan-

Tîrgul international București -1987
Aparate optice
de înalt nivel tehnic
La cea de-a XIII-a ediție a T.I.B.,
întreprinderea optică română pre
zintă o gamă de produse mult mai
variată și extinsă decît la ediția pre
cedentă. Pe baza unei experiențe în
delungate și cu o dotare tehnică de
excepție, I.O.R. oferă in acest an
numeroșilor parteneri de peste ho
tare microscoape, stercomicroscoape
și accesorii, aparate de proiecție ci
nematografică, aparate de proiecție
statică, aparate optico-medic'ale, in
clusiv oftalmologice și stomatolo
gice, aparate optice diverse. In ca
drul grupei de microscoape, I.O.R.
prezintă microscoape de învățămint,
de laborator, de cercetare, precum și
microscoape specializate de fluores
centă metalografice, biologice, iar in
domeniul microscoapelor stereosco
pice — microscoape de comparare și
lupe binoculare. în această categorie
semnalăm microscoapele „Micorom".
care se caracterizează prin noutate,
înaltă calitate și design.
în domeniul aparatelor de proiec
ție cinematografică, I.O.R. oferă par
tenerilor de afaceri aparate de fil
mat de 35 mm și pentru film de 16
mm, în variantă stabilă și portabi
lă. De asemenea, sint prezentate diaproiectoare „Diastar" semiautomat,
automat cu telecomandă, automat cu
telecomandă și temporizare, precum
și aparatul de proiecție „Epistar"
cu suprafața utilă de proiecție de
19x19 cm.
Gama aparatelor optico-medicale
este diversă și de un inalt nivel
tehnic.

Produse electronice
competitive
In domeniul produselor audio-ra
dio, la actuala ediție a tîrgului sint
prezentate, ca noutăți, noi tipuri de
rainiradioreceptoare din familia RIC,
echipate cu circuite integrate, noi
tipuri de radioreceptoare staționare
in prezentare stil retro, exportate
pînă in prezent in Olanda, Franța.
Elveția, S.U.A. și altele. Sînt pre
zentate și două noi variante de radiocasetofoane stereo, cu indicato
rul de volum și acord asamblat cu
diode electroluminiscente. Acestea au
găsit pînă in prezent parteneri in
Norvegia și Zimbabwe. Sint, de ase
menea, prezentate noi tipuri de tele
vizoare portabile alb-negru, cu case
tă din masă plastică, asimetrice, de
dimensiuni normale și reduse, ori cu
casete simetrice. Sint echipate
cu
șasiuri cu 3—6 circuite integrate și,
conform exigențelor
beneficiarilor,
cu selectoare cu tranzistoare PNP
sau MOSFET, cu programatoare de
dimensiuni normale sau miniaturiza
te. Cea mai mare parte a producției
de televizoare alb-negru sint expor
tate cu succes în R. F. Germania,
Franța. Anglia. Olanda, Suedia, Nor
vegia, Iugoslavia, Zimbabwe, India.
Peru și in alte numeroase țări. In
momentul de față, firma „Electro
nica" a obținut numeroase avize teh
nice specifice unor țări deosebit de
exigente, demonstrînd posibilitățile
sale ridicate de concepție și pro
ducție, oferind televizoare alb-negru
în orice standard existent in lume.
De un deosebit interes se bucură
noua combină muzicală stereofonică
tip „Compact", cu design modern, la
nivelul exigențelor mondiale.
Mai
atrag atenția noul tip de radiocasetofon stereofonic cu performanțe
îmbunătățite, un modern radiorecep
tor cu picup. radiocasetofonul monofonic cu mecanism din material
plastic, utilizate ca memorii externe
pentru calculatoare personale. Mai
sint prezentate modele din noua ge
nerație de radioreceptoare realizate
cu design in stil retro, inclusiv va
rianta cu ceas electromecanic, desti
nate exportului în Europa și S.U.A.
In domeniul video, in anul 1988 se
vor oferi o serie de noutăți. în fa
milia televizoarelor alb-negru porta
bile iși vor face apariția televizorul
cu circuit integrat multifuncțional,
echipat cu un filtru de undă de su
prafață, care asigură în totalitate
caracteristica de trecere .necesară
pentru etajul de frecventă intermediară, înlocuind 8 bobine reglabile
cu 12 condensatoare, un tip de televizor extrem de solicitat la export.

ții
au
adresat tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul
general al partidului, președintele
Republicii, o telegramă in care iși
exprimă simțămintele de dragoste și
aleasă prețuire, de recunoștință și
profund atașament pentru crearea
minunatelor condiții de studiu la cea
mai înaltă școală a partidului.
Hotărîți să transpunem în fapt
prețioasele dumneavoastră indicații
de a ridica întreaga noastră activi
tate la cel mai înalt grad de creati
vitate și eficiență — se spune în te
legramă — am acționat cu consec
vență, fără a precupeți nici un efort,
pentru însușirea celor mai noi for
me și metode de conducere a acti
vității politice și economice, astfel
îneît, întorși la locurile noastre de
muncă, să facem dovada unei cit
mai bune pregătiri politice și profe
sionale, gata oricînd să promovăm
cu fermitate spiritul revoluționar,
militant, atitudinea de neimpăcare
cu lipsurile și neajunsurile, Întro
narea ordinii și disciplinei. înlătu
rarea rutinei și a concepțiilor înve
chite, paralel cu promovarea noului
și a celor mai actuale cuceriri ale
științei și tehnicii în toate domeniile
de activitate.
Vă asigurăm, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom
răsplăti prin muncă și devotament
total eforturile făcute de partid și
popor pentru pregătirea noastră, dăruindu-ne întreaga energie și capa
citate creatoare pentru transpunerea
în viață a celor însușite la cursu
rile Academiei de studii social-politice. pentru înfăptuirea exemplară a
înțeleptei politici interne și inter
naționale promovate de partidul și
statul nostru.
★

în zilele de 14—21 octombrie, la
invitația C.C. al P.C.R.. o delegație
de activiști ai Partidului Socialist
Unit din Germania, condusă de to
varășul Manfred Wiedemann, sef de
sector la Secția învătămînt a C.C. al
o vizită“ 'în țara
P.S.U.G., a efectuat
-......................
noastră pentru schimb de expermnță.
Membrii delegației au avut con
vorbiri la C.C. al P.C.R. și Combă
tui județean Iași al P.C.R., la condu"
cerea Ministerului Educației și Invătămîntului. au vizitat instituții de
învățămint. precum si obiectiv" social-culturale din municipiile Bucu
rești și Iași.
★

Incepînd de miercuri, Muzeul_ de
artă ăl Republicii Socialiste România
găzduiește o expoziție reunind lu
crări de grafică semnate de unul
dintre reprezentanții de frunte ai
artelor plastice moderne din Franța,
Sonia Delaunay, cărți de artă ce
ilustrează activitatea de editor a lui
Jacques Damase. Sint prezentate nu
meroase litografii in culori, tapise
rii. circa 300 volume de artă, afișe,
reprezentative pentru preocupările
artistice ale autorilor.
La vernisaj au luat parte reprezentanți ai Consiliului Culturii și
Ministerului
Educației Socialiste.
Afacerilor Externe. Uniunii artiști
lor plastici, oameni de artă și cul
tură, un numeros public.
A fost prezent Jean-Marie Le_ Bre
ton. ambasadorul Franței la București.

★

La
Ateneul
Român a evoluat
miercuri, intr-un concert cu Filarmonica ..George Enescu". chitaristul
Alirio Diaz din Venezuela, aflat în
turneu in țara noastră. Artistul oas
pete a susținut anterior un recital
cUprinzînd piese pentru chitară din
literatura muzicală spaniolă veche
și contemporană, precum și melodii
populare v-enezuelene.
Lg concert au asistat reprezen
tanți ai Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste. Ministerului Aface
rilor Externe. Uniunii compozitorilor
și muzicologilor, un numeros public.
Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Venezuelei la București.
(Agerpres)

Autocamioane și autobasculante puternice, echipate cu motoare diesel,
stau mărturie capacității industriei românești constructoare de mașini
Foto : S. Cristian

Opinii ale unor oaspeți de peste hotare
Wang Venlin, directorul pavilio
nului R. P. Chineze : „Ne face o
deosebită plăcere să participăm la
cea de-a XIII-a ediție a Tîrgului
internațional București. Organizat in
foarte bune condiții, tîrgul repre
zintă un prilej favorabil pentru dis
cuții și cooperare economică și teh
nică intre țara dumneavoastră și
alte țări ale lumii, o bună ocazie
pentru cunoaștere reciprocă și întă
rirea relațiilor de prietenie. Am ve
nit la tirg tocmai în acest scop, pen
tru ridicarea pe noi trepte a rela
țiilor tradiționale dintre România și
China, în spiritul înțelegerilor din
tre conducătorii celor două state.
în pavilionul chinez, pe o supra
față de 1600 mp, expun 12 între
prinderi de import-export circa 1 000
de produse din industria astronautică, electronică, construcții de nave,
mașini și utilaje, produse ale indus
triei ușoare și textile, artizanat, pre
cum și produse agrozootehnice.
Ne-am străduit să oferim vizitato
rilor o imagine a realizărilor obți
nute in construcția socialismului in
țara noastră, a înfăptuirii politicii
de largă dezvoltare a economiei na
ționale și de o mai mare deschide
re către celelalte țări ale lumii.
Este bine cunoscut faptul că intre
țările noastre se dezvoltă relații de
prietenie și colaborare pe multiple
planuri. Sint convins că participarea
noastră la tirg va contribui la o mai
bună
cunoaștere și prețuire intre
cele două țări ale noastre, la dez
voltarea în continuare a relațiilor
economice dintre China și România".
Milton M. Rose, directorul pavi
lionului S.U.A. : „De la bun început
doresc să evidențiez că anul acesta
in pavilionul nostru expun 34 de
firme, aceasta fiind cea mai mare
participare americană la Tîrgul in
ternațional de la București. Ea de
monstrează, cred, cu claritate inte
resul oamenilor de afaceri ameri
cani pentru comerțul dintre țările
noastre, dorința de a-1 extinde in
continuare. O coincidență fericită
face ca tocmai în aceste zile să se
desfășoare la București lucrările
celei de-a XlV-a sesiuni a Consi
liului economic româno-american.
care a jucat și joacă un rol semni
ficativ in promovarea schimburilor
comerciale și a cooperării economice
dintre România și America. în ce
ne privește, ne exprimăm convinge
rea că atît lucrările consiliului, cit
și participarea noastră la tirg vor
contribui la dezvoltarea comerțului
in ambele sensuri. Printre firmele
prezente la tirg se cuvin amintite
nume de prestigiu din domeniile in
dustriei de automobile, aviației, electronicii, transporturilor, energeti
cii, agriculturii, materiilor prime și
altele. Corporația „American Com
pliance" achiziționează, de pildă, din
țara dumneavoastră, autoturisme de
teren „ARO", autocamioane ușoare
și grele, precum și autobuze. Rapor
turi bune de colaborare există, de
asemenea, intre întreprinderile ro-

mănești și companiile americane
„General
Electric",
„IngersollRand", „Pioneer Overseas", ca să nu
mai amintim de societatea mixtă de
producție și comercializare românoamericană „Romcontrol Data", care
produce o gamă largă de echipamen
te periferice pentru tehnica de cal
cul. Cu alte cuvinte, marea varieta
te de produse și tehnologii prezentate
de expozanții americani, ca și po
sibilitățile oferite de industria dum
neavoastră, așa cum se poate con
stata și din primele discuții purtate
cu partenerii români, creează noi
posibilități pentru dezvoltarea pe
mai departe a legăturilor economice
dintre cele două țări".
Dr. Olf Meinke, directorul pavi
lionului R. D. Germane : „Republi
ca Democrată Germană, ca expozant
tradițional, acordă o mare însemnă
tate Tîrgului internațional Bucu
rești, datorită posibilităților multiple
pe care acesta le oferă pentru ex
tinderea in continuare a legăturilor
economice dintre țările noastre prie
tene. Este un fapt de necontestat că
T.I.B., ca și tîrgul de la Leipzig și
in general toate tîrgurile și expo
zițiile internaționale servesc promo
vării colaborării tehnico-științifice
și schimbului de experiență intre
experții din diverse domenii. Ra
porturile economice dintre România
și R. D. Germană au atins un sta
diu superior de dezvoltare. O im
portanță deosebită revine speciali
zării și cooperării, din care rezultă
circa 35 la sută din volumul schim
burilor de mărfuri, cu posibilități
de extindere în viitor, in spi
ritul înțelegerilor convenite în
tre tovarășii Erich Honecker și
Nicolae Ceaușescu. La actuala ediție
a Tîrgului internațional București
iau parte 18 întreprinderi de comerț
exterior și 20 de combinate din
R. D. Germană, care expun pe o
suprafață de circa 2 550 mp, în pa
vilionul P și pe terenul exterior,
peste 1 000 de produse, alese in con
formitate cu cerințele pieței, printre
care numeroase realizări de ultimă
oră. Construcția de mașini-unelte se
numără printre ramurile industriale
cu cea mai înaltă productivitate și
cea mai masivă participare la ex
portul nostru. Un produs de vîrf
este automatul de rectificat rotund
exterior pentru căi de rulare rul
menți, cu comandă prin micropro
cesor. Automatul poate fi utilizat
pentru prelucrarea rațională in in
dustria rulmenților și automobilelor.
Exponatul constituie un exemplu de
cooperare dintre R.D.G. și România.
Importanța colaborării cu România
este relevată și de larga participare
la tirg a întreprinderii „Fortschritt
Landmaschinen". La dispoziția vizi
tatorilor stau numeroși cercetători și
ingineri care prezintă produsele noi
și realizările tehnice recente".

Petre CRISTEA
Radu BOGDAN
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UN ORAȘ AL VIITORULUI
Afirmația însoțitoarei noastre,
profesoara Liuba Tkaciova, că am
ajuns in centrul orașului Togliatti
ne-a surprins, căci ne aflam de
fapt în mijlocul unei păduri secu
lare. Un cerb semeț tocmai traver
sase șoseaua prin fața noastră, dispărînd în desiș, iar în partea cea
laltă, printre copacii de unde se
refugiase, se zăreau femei cu co
șuri, culegînd ciuperci. Insoțitoarea
însă nu glumise și, văzînd nedume
rirea noastră, a adăugat :
— Da, așa-i la noi. Pădurea este
chiar centrul orașului.
Explicații mai detaliate ne-a
furnizat însă Serghei Turkin, primsecretar al comitetului orășenesc
al P.C.U.S.
— Orașul Togliatti a fost con
struit pentru viitor. înainte de a
porni excavatoarele și macaralele,
mii de arhitecți din întreaga țară
și-au răscolit mintea în încercarea
de a crea un nou tip de oraș. Urma
să construim pe teren gol, fără a
fi strîmtorați de relicvele unor
epoci trecute. Viitorul oraș depin
dea numai de ideile creatorilor săi.
Și au cîștigat concursurile aceia
dintre arhitecți care au pornit de
la considerentul că orașul trebuie
să încorporeze organic natura, nu
să o înlocuiască cu lespezi de be
ton.
Aici, natura este, înainte de toa
te, pădurea — un masiv de ver
deață dominat de conifere, ce se
întinde pe o suprafață de 30 de mii
de hectare. Cartierele orașului
s-au grupat în jurul ei, Ia distanțe
de 10—12 km unul de altul, fără
a o atinge. Ba mai mult, unele microraioane s-au furișat cu casele
lor de cite unu-două etaje printre
cetini de brazi. Ba și corturile viu
colorate ale taberelor de pionieri ;
și casele de odihnă ale constructo
rilor de automobile ; și filialele
unor centre de tratament.
— Cele mai mari bogății ale
orașului — ne spune Turkin — sint
oamenii, uzinele și pădurea. Tre
buia să se găsească o „simbioză"
între ele. A fi stăpîn al naturii
înseamnă a-i folosi sursele vitale,
nu a o distruge.
Pădurea, mediul natural nu nu
mai că nu au fost vătămate de
vastele construcții desfășurate aici
în ultimele decenii, dar acestora Ji
se vine chiar în ajutor spre a se
extinde și a-și menține vigoarea.
Se cheltuiesc multe milioane de
ruble pe an în vederea întreținerii
pădurii, a pajiștilor, a florilor, ale
căror covoare policrome se întind
pretutindeni.
Oraș nou, a cărui primă cără
midă a fost pusă cu două decenii
in urmă, Togliatti încorporează de
fapt o istorie de aproape un sfert
de mileniu. S-a născut pentru pri
ma oară in stepă, sub denumirea
de Stavropol (omonim al unui
cunoscut centru de ținut din
R.S.F.S.R.). In anul Revoluției din
Octombrie — de la a cărei desfă
șurare popoarele Uniunii Sovietice,
asemenea forțelor progresiste din
lumea întreagă, sărbătoresc îm
plinirea a 70 de ani — avea doar
vreo șase mii de locuitori. Pentru
a doua oară, orașul s-a născut pe
malul mării, în anii ’50. Construc
torii hidrocentralei de la Kuibîșev,
rămasă pînă azi cea mai puternică
în Europa, au salvat ce era de sal
vat din orașul destinat să devină
fund al „mării" artificiale și și-au
construit o așezare pe acest loc
mai ridicat, noul Stavropol, devenit
un mic cartier al actualului To
gliatti. Iar peste vechiul oraș se
leagănă valurile „mării" ce urcă
pină sus, spre Kazan, de-a lungul
a șase sute de kilometri. Stavropol
este însă prezent, aici, în orașul
automobilului, cu ceea ce a lăsat
el mai prețios ca amintire. I-au
fost aduse simbolurile istorice la
zeci de kilometri de locul primei
așezări, istoria fiind privită ca o
pirghie a progresului.
— Toți oamenii muncii din ora-

șui nostru — ne spune primul-secretar al comitetului orășenesc —
asemenea întregului popor sovietic,
sint puternic angajați in înfăp
tuirea sarcinilor economice, in ri
dicarea productivității muncii și a
eficienței, în vederea traducerii în
viață a hotăririlor istorice ale Con
gresului al XXVII-lea al P.C.U.S.
Rezultatele importante pe care le
obțin în întreaga activitate ei 1e
dedică cu mîndrie marii noastre
sărbători naționale — a 70-a ani
versare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, care a descă
tușat energia maselor populare din
Rusia, le-a deschis calea făuririi
unei vieți noi, înflăcărind, în ace
lași timp, clasa muncitoare, po
poarele oprimate de pretutindeni
în lupta lor pentru eliberare so
cială și națională. Mai mult
ca oricînd, înfăptuirea programu
lui elaborat de Congresul al
XXVII-lea al P.C.U.S. privind res
tructurarea, accelerarea dezvoltării
economico-sociale necesită activi
zarea factorului uman, o schimba-

IN PREAJMA
GLORIOSULUI
JUBILEU
AL LUI OCTOMBRIE
însemnări de călătorie

din U. R. S. S
re profundă tn conștiințe, cu
neputință fără valorificarea poten
țialului educativ al istoriei.
Intr-adevăr, nu ar fi părut oare
cum dezrădăcinat, înstrăinat un
oraș modern, dar cu o biografie de
adolescent, situat chiar in aceste
locuri, atît de încărcate de istorie ?
Numeroase generații nici nu-și
puteau imagina ținuturile Volgăi
fără Stavropol, un orășel prăfuit,
e adevărat, dar care a intrat in
conștiința lor prin faptele legen
dare petrecute aici pe timpul răz
boiului țărănesc condus de cazacul
de pe Don, Stepan Razin. Fapte
răscolitoare ale imperiului absolu
tist, care s-au repetat peste un
secol Ia dimensiuni și mai mari, in
timpul războiului țăranilor înfeu
dați, conduși de celălalt cazac le
gendar de pe Don, Emilian Pugaciov. Numele lor este purtat cu
mîndrie de străzile noului oraș.
Pe o pajiște ce coboară domol
spre cheiul Volgăi a fost amenajat
un complex memorial, întreținînd
vie semnificația altor mari eveni
mente din istoria țării. Pentru
că în anul marii revoluții pro
letare, cind la chemarea Parti
dului Comunist, în frunte cu Vla
dimir Ilici Lenin, muncitorii, țărănii și ostașii revoluționari au
luat cu asalt vechile rinduieli
nedrepte și au pornit cu entuziasm
la făurirea primului stat al oame
nilor muncii, și aici, la Stavropol,
s-au înscris pagini de nepieritor
eroism.
Muncitorii, in frunte cu
comuniștii, s-au angajat cu în
treaga dăruire pe baricadele revo
luției, contribuind Ia victoria ei.
apoi la apărarea acestei victorii
epocale. Strîns
_____ uniți
___
.in mărețele
_______
idealuri socialiste, în numele eli
berării oamenilor muncii de asu
prire, ei au intimpinat cu arma in
mină pe cei care voiau să întoarcă
înapoi roata istoriei. Pe o coloană
de beton este încrustată efigia lui
Vasili Banikin. primul președinte
al sovietului orășenesc, care, la apropierea gărzilor albe, în perioada
războiului civil, evacuînd femeile
și copiii, a rămas să organizeze
apărarea cetății și a fost răpus de
contrarevoluționari. Pentru trium-

ful puterii proletare, mulți și-au
jertfit viața și pe aceste meleaguri.
Pentru a treia oară, și definitiv,
orașul s-a născut... la volanul au
tomobilului „Lada". Ocupind o
fîșie de 30 km lungime pe malul
Volgăi, populația orașului a cres
cut în două decenii de 60 de ori,
ajungînd acum la 650 000 locuitori.
Spre uzină, situată departe de
zonele locuite, duc drumuri spați
oase, străbătute zilnic de cei
120 mii de angajați. înainte de pa
vilioanele uzinei, întîlnești pistele
de experimentare pe care aleargă
mașini multicolore. Dimensiunile
întreprinderii sint de-a dreptul im
presionante, zestrea ei incluzînd
peste 20 mii de strunguri, aparate,
instalații mecanice, automate și
tablouri de comandă. Corpul prin
cipal se întinde de-a lungul a doi
kilometri și adăpostește trei benzi
pe care se asamblează mecanis
mele și caroseriile. Uzina a depă
șit demult capacitatea proiectată.
La fiecare douăzeci de secunde, se
naște aici un automobil. Sint 2 700
pe zi, 780 mii pe an. In paralel,
producția s-a diversificat. Debutind cu „Lada", fabricat inițial
după modelul „Flat", întreprinde
rea produce acum patru tipuri de
automobile, in opt variante. Cea
mai modernă — ni se spune —
este o limuzină de mare viteză, de
unde și denumirea ei de „Sputnik",
Crescînd o dată cu uzina de automobile, orașul a atras, ca un magnet, noi producții industriale. De
altfel, bogățiile muntelui din apro
piere, Jiguli, își așteptau de mult
valorificarea. Și iată că petrolul,
fosforul, calcarul, multe alte co
mori ale muntelui
alimentează
azi, la Togliatti, mari uzine de cau
ciuc sintetic și îngrășăminte chimi
ce, alături de care au apărut între
prinderi constructoare de mașini,
electrotehnice și alte unități din
ramuri de „vîrf". Datele înfățișate
de gazde'- pun în evidență înainta
rea vertiginoasă a orașului pe spi
rala industrializării, a eficienței.
Reținem una sintetică : sumele de
puse anual de oraș în fondul de
stat acoperă unu la sută din buge
tul Uniunii Sovietice.
Inaintind pe această cale, orașul
cinstește apropiata sărbătoare na
țională, cea de-a 70-a aniversare a
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, cu 10 mii de automobile
peste plan, cu participarea angajantă a tuturor locuitorilor săi pen
tru a aduna în cununa de împliniri
fapte de muncă demne de clasa
muncitoare, de cei care în anii pu
terii sovietice au schimbat radical
Înfățișarea țării, ridicind-o pe noi
și noi trepte de înflorire multila
terală. Acestora li se adaugă o în
treagă panoplie de manifestări
omagiale — conferințe, intilniri cu
veterani al fnuneîi,- acțhfni cultu- •&'
rale și sportive— care reîmprospă
tează. în aceste zile premergătoare
mărețului jubileu, amintirea Mare
lui Octombrie, exprimind în fapt
sentimentele de mîndrie pe care
generațiile de azi le nutresc față
de înaintașii lor, care acum șapte
decenii au instaurat pentru prima
dată în istorie puterea maselor
populare, deschizind o eră nouă in
istoria omenirii.
Sint preocupări și fapte ce ex
primă voința acestui oraș al muncitorjlor și inginerilor de a conferi
un conținut cit mai bogat politicii
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice. îndreptată spre accelerarea
dezvoltării economice și sociale, de
a dobindi in toate domeniile reali
zări pe măsura hărniciei și price
perii celor care au ridicat in nu
mai două decenii unul dintre cele
mai moderne orașe ale țării, unul
dintre cele mai mari centre in
dustriale ale Uniunii Sovietice.
Un oraș-grădină, un oraș-uzină,
un oraș al viitorului.

AI. CAMPEANU

I

ACTUÂLD1TATEA S^©I^TiVA
FOTBAL: Echipele noastre in cupele europene
Steaua

Omonia 3—1

Cînd culoarea meciului o dau ratările
Dacă este adevărat — și este — că
și ratările dau culoare spectacolului
fotbalistic, meciul dintre Steaua și
Omonia Nicosia a avut, așa privind
lucrurile, multă, foarte multă culoa
re. Steaua a ratat în această întilnire cit pentru... zece partide. O altă '
trăsătură, ca să spunem așa, a aces
tei intilniri a fost marcată, subli
niată de „arta" fotbaliștilor de la
Omonia de a injumătăți timpul de
joc prin dese, mult prea dese trageri
de timp și prin „trucuri" fotbalistice
mai rar întîlnite în partide de acest
nivel cum este „Cupa campionilor
europeni". Altfel, în această partidă
au fost și momente, din păcate nu
prea multe, în care Steaua, cu vir
tuțile ei tehnice și tactice, a arătat
că este chiar atunci cind nu joacă la
valoarea ei, o echipă capabilă să
practice un fotbal de cea mai bună
calitate. Steaua însă n-a fost într-una din zilele ei bune, n-a găsit
antidot la antijoc, prea desele desincronizări, îndeosebi in fazele de fi
nalizare, chiar multe pase la adver
sar de la jucători de prima mină,
ritmul uneori lent și cu multe im
precizii din fazele de finalizare au
făcut ca scorul să rămînă doar 3—1,
cind putea fi... Dar, cum se spune,
in fotbal ratările se răzbună.
Pentru meciul retur, Steaua are
tot prima șansă, finind seama atît

de valoarea ei, cert mult peste cea
a adversarilor din această partidă,
cit și de faptul că este de așteptat
ca pe teren propriu Omonia să tragă
mai puțin de timp, să iasă mai mult
la joc, să deschidă jocul, ceea ce,
evident, ar fi in favoarea echipei
Steaua. Vor avea, desigur, grijă an
trenorii, tehnicienii, jucătorii inșiși
să analizeze cu temeinicie toate fa
zele acestei partide, jocul de ansam
blu. minusurile ce trebuie indreptate pentru ca Steaua să se califice,
așa cum o și merită, în fazele su
perioare ale competiției.
Despre echipa oaspete se poate
spune că joacă cu dîrzenie, uneori
cu prea multă dîrzenie, răminind
totuși, mai ales pe teren propriu, un
adversar de luat cu toată seriozita
tea in seamă, mai ales pentru con
traatacurile pe care a dovedit că știe
să le inițieze cu dibăcie.
Vorbind despre culoarea acestei
partide, trebuie spus că i-a fost dată
nu numai de ratările Stelei și tra
gerile de timp ale oaspeților, ci și
de... stingăciile de arbitraj.
Felicitînd echipa Steaua pentru
victorie, îi urăm deplin succes în
tentativa ei de a urca în fazele su
perioare ale actualei ediții a compe
tiției.

Petre CRISTEA

Brondby — Sportul studențesc 3—0
La Copenhaga, în prima manșă a
turului secund al competiției inter
naționale de fotbal „Cupa U.E.F.A.",
echipa locală Brondby a întrecut
aseară, cu scorul de 3—0 (2—0), for
mația Sportul studențesc București.
★

• Rezultate înregistrate aseară în
turul doi al cupelor
______ europene
___
la
fotbal : „Cupa campionilor europeni" : Sparta Praga — Anderlecht
Bruxelles 1—2 ; „Cupa cupelor" :
Vlaznia Shkodra (Albania) — Rova-

Golurile au fost marcate de L. Ol
sen (min. 16), Steffenson (min. 30,
din lovitură de la 11 m) și Chris
tiansen (min. 85). Returul va avea loc
Ia 4 noiembrie, la București.

*

nieni
(Finlanda)
0—1 ;
„Cupa
U.E.F.A." : A. C. Milan — Espanol
Barcelona 0—2 ; Chaves — Honved
Budapesta 1—2 ; Borussia Dortmund
— Velez Mostar 2—0 ; Steaua Roșie
Belgrad — F. C. Bruges 3—1.

CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICĂ

DUPĂ EXERCIȚIILE OBLIGATORII,
LA INDIVIDUAL COMPUS CONDUCE
DANIELA SILIVAȘ (ROMÂNIA)
In concursul feminin pe echipe
din cadrul campionatelor mondiale
de gimnastică de la Rotterdam, după
exercițiile obligatorii conduce selec
ționata U.R.S.S. cu 197.500 puncte,
urmată de România (197.375 p.),
R. D. Germană (194,500 p.), R. P. Chi
neză (192,925 p.), Bulgaria (192,800
p.), S.U.A. (190,750 p.). Cehoslovacia
(190,150 p.), Ungaria (189,800 p.).
La individual compus pe primul
Ioc se află românca Daniela Silivaș
★

ȘAH. Cea de-a cincea partidă a
meciului pentru titlul mondial de
șah, ce se dispută la Sevilla intre
marii maeștri sovietici G. Kasparov

cu 39,950 puncte, urmată de Elena
Șușunova (U.R.S.S.) — 39,650 puncte,
Oksana Omelianciuk (U.R.S.S.) —
39,650 puncte, Aurelia Dobre (Româ
nia) — 39,625 puncte. Svetlana Bai
tova (U.R.S.S.) — 39,525 puncte, Ecaterina Szabo (România) — 39,400
puncte.
Astăzi se desfășoară exercițiile li
bere ale concursului masculin pe
echipe.

*

și A. Karpov, a fost aminată Ia ce
rerea lui Karpov și se va desfășura
probabil vineri. Scorul după cum sa
știe este egal: 2—2.

Azi, la București, în „Cupa U.E.F.A."

Victoria

Dinamo Tbilisi

Stadionul „Dinamo" din Capitală
va găzdui astăzi dupâ-amiază prima
partidă dintre echipele
Victoria
București și Dinamo Tbilisi, contind
pentru turul secund
al „Cupei
U.E.F.A.". Dată fiind, pe de o parte,
frumoasa evoluție (din campionat și
în cele două meciuri anterioare din
„Cupa U.E.F.A.") a formației bucu
reștene, debutantă In competițiile
continentale intercluburi, iar pe de
altă parte palmaresul dinamoviștilor
din Tbilisi, cu 10 prezențe în cupele
europene, acum cîțiva ani chiar ciștigători ai „Cupei cupelor", meciul
de acum capătă un plus de interes
pentru toți iubitorii fotbalului.

Cu o singură excepție (Costel So
lomon — indisponibil), lotul echipei
bucureștene — antrenat de Dumitru
Nicolae-Nicușor și Ștefan Feodot —
este apt pentru partida de azi. După
toate probabilitățile, Ia început pe
teren vor intra următorii jucători :
Nițu — Comănescu, Mirea, Ursu, Topolinschi — Cojocaru, Ene, Augustin,
Vaișcovici — Nuță, Henzel.
Partida Victoria București — Di
namo Tbilisi începe la ora 15 și va
fi condusă de o brigadă de arbitri
din R. D. Germană (la centru —
Rossner).

Datoria externă afectează profund economia
statelor in curs de dezvoltare

Acțiuni și luări de poziție pentru
încetarea cursei înarmărilor
I Obiectivul principal — înfăptuirea dezarmării nucleare
WASHINGTON 21 (Agerpres). —
din arsenalele nucleare ale celor
Primul-ministru al Indiei, Rajiv
două țări și un procent și mai mic
Gandhi, aflat într-o vizită oficială
din totalul armamentelor nucleare
în S.U.A., a declarat că țara sa
existente în lume. Este necesar să !
se parcurgă încă un drum lung și
salută înțelegerea de principiu
greu
pină se va realiza, in sfirșit,
) realizată între Uniunea Sovietică
obiectivul dezarmării nucleare —
și Statele Unite privind lichidarea
rachetelor nucleare cu rază medie
a relevat premierul indian.
R. Gandhi a subliniat că politica
de acțiune și operativ-tactice.
apreciind că un acord de acest gen
externă a țării sale va continua să
se întemeieze pe principiile neali
va însemna eliminarea, pentru
coexistenței pașnice și *
prima dată în istoria omenirii, a . nierii,
nerecurgerii la forță și la amenin
unei întregi categorii de arme nu
cleare. Cu toate acestea, a adăugat
țarea cu forța in relațiile dintre
el, acordul ar afecta doar 5 la sută
state.
*

Eliminarea rachetelor cu rază medie de acțiune
ar reprezenta un început bun

*

BONN 21 (Agerpres). — Pre
ședintele Franței, Francois Mitter
rand, aflat în vizită in R.F. Ger
mania, a declarat, într-o alocuțiu
ne rostită la Aachen, că țara sa
este gata să urmeze U.R.S.S. și
S.U.A. pe calea spre dezarmare,
informează agenția A.D.N. Franța
va sprijini toate eforturile de de
zarmare deoarece în prezent există
în lume cele mai mari șanse ca in
loc de supraînarmare să se treacă
la eliminarea armelor, a apreciat
F. Mitterrand. în opinia sa, după

eliminarea rachetelor cu rază medie
de acțiune, prin care s-ar face un
început
„demn de toată lauda",
trebuie să se treacă și ja elimina
rea potențialelor strategice. Franța,
care deține 300 de focoase nucleare,
își va aduce și ea contribuția în
acest sens, a spus președintele
Mitterrand, relevind că marile
puteri vor trebui să facă primii
pași în această direcție, iar Franța
„va merge pe unitele lor și pe
același drum".

proiecte, restul mergind la acope
rirea datoriei externe.

BUENOS AIRES 21 (Agerpres). —
Intr-o declarație’ făcută la Buenos
Aires, președintele Argentinei, Râul
Alfonsin, s-a pronunțat pentru in
tensificarea cooperării regionale ca
unul din mijloacele de depășire a
dificultăților mari create de datoria
externă — transmite agenția Prensa
Latina. El a subliniat necesitatea de
a se limita importurile și de a se
adopta măsuri concrete in direcția
creșterii schimburilor comerciale și.
în genere, a cooperării interlatinoamericane.
Președintele Argentinei a decla
rat. totodată, că statele in curs de
dezvoltare trebuie să ajungă la o
poziție unitară in ceea ce privește
soluționarea problemei datoriei ex
terne.

Reacții după agravarea situației din zona Golfului
*
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Asigurarea păcii — singura garanție a progresului *
*
economic și social
și social al întregii uma
NEW DELHI 21 (Agerpres). —
I Sub deviza „Pacea și dezvoltarea economic
nități, La realizarea acestui dezi
derat trebuie să contribuie toate
la New Delhi s-au
I umanității",
statele, organizațiile internaționa *
desfășurat lucrările unui seminar
* lapersonalități
le și oamenii de bună credință din
care
au participat cunoscute
întreaga lume. Vorbitorii au sub
politice și
* sociale, oameniale devieții
liniat necesitatea unor acțiuni
știință indieni.
comune pe
arena internațională
intervențiile lor, vorbitorii au
* Inrelevat
pentru eliminarea pericolului nu
că asigurarea păcii și sta
clear și asigurarea unui viitor
bilității in întreaga lume reprezin
* tă singura garanție a progresului pașnic întregii planete.
U-

ORIEN TUL MIJLOCIU
de Israel, conflictul iraniano-irakian
LONDRA 21 (Agerpres). — După
și impactul acestuia asupra securită
cum transmite agenția T.A.S.S.. la
ții ■ in zona Golfului. S-ă efectuat,
■ Londra a avut loc un schimb de pă
de
asemenea, un schimb de păreri
reri in legătură cu situația din Ori-,
in legătură cu pregătirile în vederea
entul Mijlociu, prilejuit de 'primirea
reuniunii arabe la nivel inalt de la
de către regele Hussein al Iordaniei
Amman, prevăzută pentru data de
a lui Iuli Voronțov, prim-adjunct al
8 noiembrie.
ministrului afacerilor externe al
U.R.S.S.. aflat in vizită in capitala
BEIRUT 21 (Agerpres). — Pre
britanică. S-a relevat că o regle
ședintele Adunării Naționale a Li
mentare atotcuprinzătoare, justă și
banului, Hussein El Hussejni, a re
durabilă a conflictului arabo-israeafirmat importanta realizării urnii
lian impune convocarea unei confe
dialog național la care să participe
rințe
internaționale
sub
egida
reprezentanți ai tuturor forțelor liO.N.U.. cu participarea tuturor păj;
(țjlor ințerețțk;. nșttlhȘWțfW- Ortțațț-J; bitngze aflate îi) "cbqfli^t. într-o Țjțeclaîație făcută in parlament, după
jWiei pentru Elrberareâ 'f’alestin.e.i',
realegerea sa in funcția de pre
precum și a membrilor' permanenți
ședinte al forului legislativ. El Hușai Consiliului de Securitate al
seini a subliniat necesitatea elimi
O.N.U.. precizează agenția.
nării conflictelor de natură religioa
MANAMA 21 (Agerpres). — La
să și politică, arătind că punctul de
Manama s-au desfășurat convorbiri
plecare pentru soluționarea situației
intre emirul statului Bahrein, șeicul
din Liban il reprezintă unitatea na
Issa Bin Salman Al Khalifa, și pre
țională bazată pe reconciliere. Pre
ședintele Comitetului Executiv
al
ședintele
parlamentului libanez a
Organizației pentru Eliberarea Pales
lansat un apel la sprijinirea luptă
tinei, Yasser Arafat. Au fost exami- .
torilor libanezi din rezistență, care
nate — după cum relevă agenția
acționează in sudul țării pentru în
MENA — ultimele evoluții ale si
cetarea ocupației israeliene.
tuației din teritoriile arabe ocupate

Convorbiri buigaro-siriene
SOFIA 21 (Agerpres). — La Sofia
a avut loc o nouă rundă de convor
biri, consacrată cu precădere exami
nării situației internaționale, intre
Todor Jivkov, secretar general al
C.C. al P.C.B., președintele Consi
liului de Stat al R. P. Bulgaria, și
Hafez Al-Assad, secretar general al
Partidului Baas Arab
Socialist,
președintele Republicii Arabe Si
riene, aflat într-o vizită oficială in
Bulgaria. Conducătorul bulgar a
subliniat importanța dialogului con
structiv pentru reglementarea tutu
ror problemelor litigioase, în primul
rind pentru eliminarea pericolului

NAIROBI 21 (Agerpres). — Luînd
cuvîntul la deschiderea lucrărilor
conferinței economice ..Africa ’87".
de la Nairobi, președintele Kenyei.
Daniel Arap Moi. a scos în evidență
faptul că povara datoriei
externe
apasă greu asupra economiei țărilor
debitoare și se impun, ca atare, mo
dificări în raporturile de schimb cu
țările bogate și un mai mare sprijin
din partea acestora din urmă pen
tru țările africane, in general pentru
țările din „lumea a treia".
Șeful
statului kenyan a arătat că. în ulti
mii patru ani, țara sa a plătit ca
serviciu al datoriei externe suma de
800 milioane dolari. în aceeași pe
rioadă — a afirmat el — din cei
110 milioane dolari împrumutați pen
tru a finanța programele de dezvol
tare internă, numai 10 la sută au
fost investiți pentru realizarea de

unei catastrofe nucleare. Președin
tele Siriei s-a pronunțat pentru
transformarea Orientului Mijlociu
intr-o zonă lipsită de arme nucleare
și a sprijinit eforturile pentru pro
clamarea unei asemenea zone și in
Balcani.
Referindu-se la posibilitățile de
reglementare pe cale pașnică a si
tuației din Orientul Mijlociu, cei doi
conducători de partid și de stat au
reliefat importanța organizării unei
conferințe internaționale in această
problemă, sub egida O.N.U., cu par
ticiparea tuturor părților interesate.

TEHERAN 21 (Agerpres). — Minis
trul iranian al petrolului, Gholamreza
Aqazadeh, a anunțat că atacul ame
rican împotriva platformelor petro
liere iraniene a cauzat Iranului
pagube materiale estimate la peste
500 milioane dolari, informează agen
ția IRNA.
înaintea atacului, zăcămintele „Reshadat" și ,,Resalat", unde se află
cele două platforme, aveau o pro
ducție zilnică de țiței intre 20 000 și
25 000 de barili — a precizat mi
nistrul.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — Un
purtător de cuvint al M.A.E. al
U.R.S.S., a declarat că. prin atacarea
platformelor petroliere iraniene, la 19
octombrie. S.U.A. devin participant
la conflictul din zona Golfului. El a
precizat, după cum relevă agenția
T.A.S.S., că S.U.A. sînt membru per
manent al Consiliului de Securitate
și poartă o responsabilitate deosebită
pentru menținerea păcii și securității
internaționale. Atacarea unor obiec
tive civile ale unui stat suveran —
a arătat reprezentantul Ministerului
sovietic de Externe — constituie o
gravă încălcare a dreptului interna
țional. U.R.S.S. a propus retragerea
flotelor militare străine din regiu
nea Golfului și crearea unor forțe
militare marine ale O.N.U. care să
înlocuiască flotele militare ale sta
telor, neriverane zonei. De asemenea,
sint necesare respectarea integrală a
Rezoluției 598 a Consiliului de Securitatp și acordarea întregului sprijin
secretarului general al O.N.U. în mi
siunea sa — a arătat in încheiere
purtătorul de cuvînt sovietic.
VARȘOVIA 21 (Agerpres). — Gu
vernul polonez este îngrijorat de
escaladarea conflictului din regiunea
Golfului — a declarat la Varșovia
purtătorul de cuvînt oficial al guver
nului, citat de agenția P.A.P. R.P. Po

lonă — a subliniat el — se pronunță
pentru încetarea imediată a focului
și pentru soluționarea pe cale paș
nică a conflictului, in conformitate
cu Rezoluția 598 a Consiliului de
Securitate al O.N.U. De asemenea,
purtătorul de cuvînt a precizat că
Polonia sprijină misiunea de pace a
secretarului general al O.N.U. și con
sideră necesară retragerea tuturor
forțelor militare străine din regiunea
Golfului.

ALGER 21 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe al Algeriei ca
lifică acțiunile militare ale S.U.A.
împotriva obiectivelor petroliere ira
niene drept periculoase, de natură să
ducă la o nouă agravare a situației
din regiunea Golfului. Intr-o de
clarație făcută televiziunii algeriene,
un reprezentant al Ministerului de
Externe a subliniat necesitatea regle
mentării cit mai urgente, pe cale paș
nică, a conflictului iraniano-irakian.
Escaladarea acțiunilor militare, a
ănreciat el. amenință nu numai secu
ritatea și integritatea teritorială a
țărilor din regiune, ci și pacea gene
rală. avînd in vedere că imixtiunea
militară a S.U.A. duce la extinderea
conflictului-.
ROMA 21 (Agerpres). — Președin
tele Consiliului de Miniștri al Ita
liei. Giovanni Goria, si-a exprimat
îngrijorarea față de posibilele urmări
ale atacului întreprins de către for
țele armate ale S.U.A. asupra olatformelor petroliere iraniene situate
în zona Golfului, transmite agenția
de presă ANSA. Goria a subliniat
că guvernul Italiei se nronuntă pen
tru examinarea situației dm Golf și
soluționarea conflictului dintre Iran
si Irak prin mijloace diplomatice,
astfel incit să fie găsite căile care
ar putea duce la încetarea focului.
conform Rezoluției 5<>8 a Consiliului
de Securitate al O.N.U.

Apel adresat Irakului și Iranului pentru încetarea

moscova :

Plenara C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — La
Moscova a avut loc, miercuri, plena
ra C.C. al P.C.U.S., consacrată exa
minării problemelor legate de cea
de-a 70-a aniversare a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie și
a altor probleme curente. Raportul
la plenară, relatează agenția T.A.S.S..
a fost prezentat de Mihail Gorbaciov. secretar general al C.C. al
P.C.U.S. Au fost aprobate direcțiile
fundamentale expuse în raport, a-

belgrad:

doptîndu-se o hotărire in
această
problemă.
Examinînd probleme organizato
rice. plenara a dat curs cererii lui
Gaidar Aliev de a fi eliberat din
funcția de membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., in legătură
cu ieșirea sa la pensie din motive
de sănătate. La încheierea lucrări
lor a luat cuvîntul M. Gorbaciov —
menționează T.A.S.S.

Sesiunea Adunării R.S.F. Iugoslavia

BELGRAD 21 (Agerpres). — In
raportul prezentat Adunării
R.S.F.
Iugoslavia cu privire la problemele
actuale ale situației
economice si
politice din țară.
Lazar Moisov.
președintele Prezidiului R.S.F.I.. a
relevat că sarcina prioritară o con
stituie stoparea și reducerea infla
ției, transmite agenția Taniug. Vor
bitorul a arătat că in acest sens tre
buie adoptat de urgență un program
concret de măsuri care să ofere o
perspectivă clară oamenilor muncii,
cetățenilor, să le insufle increderea
că prin aplicarea acestor măsuri se
va realiza o cotitură radicală in so
luționarea problemelor
acumulate.
Aceste măsuri — a spus el — tre
buie să fie insolite, in același timp,
de mobilizarea largă a forțelor so
cialiste din societate, un rol hotărîtor pe acest plan revenind Uniunii
Comuniștilor. Președintele Prezidiu
lui R.S.F.I. a subliniat apoi că este
necesară adoptarea de măsuri de ra
ționalizare și economisire la toate

nivelurile. în scopul reducerii radi
cale a cheltuielilor neproductive, dar
mai ales a cheltuielilor administra
tive. Vorbitorul a reliefat, de ase
menea.. necesitatea adoptării
unor
măsuri energice pentru apărarea or
dinii constituționale și a valorilor
fundamentale ale societății iugo
slave.
La rindul său, Branko Mikulici.
președintele
Consiliului
Executiv
Federal al R.S.F.I., a prezentat pro
gramul guvernului privind reducerea
inflației, și stabilizarea
economiei,
subliniind că premisele de bază ale
înfăptuirii acestui program constau
in dinamizarea producției, in nrimul
rind a celei destinate exportului,
restructurarea economiei, creșterea
acumulării și folosirea ei eficientă.
Guvernul, a spus el. a hotărit să-și
revizuiască planul de rambursare a
datoriei externe corelind plata obli
gațiilor față de străinătate cu posi
bilitățile reale ale economiei si ne
cesitățile de dezvoltare a societății.

Întrevedere iugoslavo - birmanâ
BELGRAD 21 (Agerpres). — La
Belgrad a avut Ioc o întilnire in
tre președintele Prezidiului R.S.F.
Iugoslavia, Lazar Moisov, și pre
ședintele Republicii Socialiste a
Uniunii Birmane, San Yu. care se
află într-o vizită oficială de priete
nie in Iugoslavia. în cadrul con
vorbirilor. au fost examinate pro
bleme ale relațiilor dintre cele două
țări, exprimîndu-se dorința recipro
că a adincirii colaborării bilaterale.
Părțile âu subliniat hotărirea de a

acționa pentru consolidarea păcii și
securității internaționale. Prevenirea
pericolului de război reclamă efor
turile tuturor statelor in direcția
dezarmării generale și totale, sub un
control internațional eficient — au
evidențiat cei doi șefi de stat, galutind. totodată. înțelegerea de prin
cipiu intervenită intre U.R.S.S. și
S.U.A. cu privire la lichidarea ra
chetelor cu rază medie de acțiune
și operativ-tactice.

Ședința Comisiei C.A.E.R. pentru colaborare in domeniul
industriei de petrol și gaze
VARȘOVIA 21 (Agerpres). — La
Torun. in Republica Populară Po
lonă, a avut loc ședința a 62-a a Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru
colaborare in domeniul industriei de
petrol și gaze, la care au participat
delegațiile
țărilor
membre
ale
C.A.E.R. și R.S.F.I. La ședință au
fost examinate sarcinile care decurg
pentru comisie din hotăririle
Se
siunii Consiliului și ale Comitetului
.E&ecUti'v-■
C.A.E.R.
Princ.ipMă
atenție a fost acordată stăditrtui'de

realizare a Programului complex al
progresului tehnico-știintific al ță
rilor membre ale C.A.E.R. pină in
anul 2000 in domeniul industriei de
petrol și gaze, colaborării multilate
rale in folosirea gazelor naturale
drept combustibil pentru motoarele
mijloacelor de transport, precum și
problemelor legate de
prelucrarea
superioară a țițeiului. S-a examinat
raportul de activitate a comisiei pe

'
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CAIRO 21 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută in Comitetele pentru
probleme arabe, externe și de apă
rare ale Adunării Poporului (parla
mentul). ministrul de externe al
Egiptului. Esmat Abdel Meguid. a
lansat un apel Irakului și Iranului de
a pune capăt ostilităților și de a-și
retrage, fiecare, trupele in cadrul
granițelor recunoscute pe plan inter
național. în context — relatează
agenția Q.N.A. — el a subliniat spri
jinul Egiptului față de statele arabe
din Golf, pronunțîndu-se impotriva
agravării situației din Golf.
Cu același prilej, el a arătat că
în Orientul Mijlociu nu poate fi reinstaurată pacea fără recunoașterea
drepturilor legitime ale poporului
palestinian, inclusiv dreptul său la
autodeterminare.
TUNIS 21 (Agerpres). — Secretarul
general al Ligii Arabe. Chedli Klibi,
a declarat, la Tunis, că in momentul
de față se impune intensificarea
eforturilor pe plan internațional în
vederea îndeplinirii rezoluției Consi
liului de Securitate, care cere „în
cetarea războiului dintre Iran si
Irak" — informează agenția M.E.N.
Totodată, el și-a exprimat încrederea
că eforturile în această direcție ale

secretarului general al O.N.U., Javier
Perez de Cuellar, vor fi incununate
de succes.
DOHA 21 (Agerpres). — Secretarul
generai al Consiliului de Cooperare
al Golfului, Abdullah Yaqoub Bishara. a declarat că reuniunea extraor
dinară arabă la nivel inalt de la
Amman va furniza un cadru propice
pentru statele C.C.G. să expună po
ziția lor în ce privește prezența for
țelor navale străine in regiune.
Intr-o declarație făcută săptăminalului qatarez „Al Sharq", el și-a ex
primat speranța că prezența străină
in zonă va înceta, relevind că Ia rea
lizarea acestui
deziderat ar putea
contribui oprirea ostilităților dintre
Iran și Irak și punerea in aplicare
a Rezoluției 598 a Consiliului de
Securitate al O.N.U. in această pro
blemă, informează agenția Q.N.A. De
asemenea, Bishara a declarat că evo
luțiile conflictului iraniano-irakian
vor face obiectul discuțiilor din ca
drul reuniunii la nivel inalt a țări
lor membre ale C.C.G. — Arabia
Saudită. Bahrein. Emiratele Arabe
Unite. Kuweit, Oman și Qatar —,
programată pentru 26 decembrie, la
Riad.

AMERICA CENTRALĂ
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REZOLUȚIE. Adunarea Generală
1 a O.N.U. a adoptat o rezoluție prin
care aprobă
activitatea Agenției
Internaționale
pentru
Energia
I Atomică și adresează tuturor statelor chemarea de a năzui spre o
I cooperare armonioasă și eficientă
I cu A.I.E.A. in interesul utilizării
energiei nucleare și creșterii siguI ranței in funcționarea instalațiilor
nucleare.
PRECIZARE. „Kuweitul nu Va
I accepta nici o bază militară străină
pe teritoriul său și nu va ceda nici
unei presiuni in această problemă"
— a declarat ministrul kuweitian
al apărării. Salem Al-Sabah. inI tr-un interviu acordat săptămânalu
lui „Al Yaqaza". El a precizat că
I au fost respinse cereri de acest fel
privind amplasarea de baze militare în Kuweit.

I
I

I PRIMIRE.
Primul-ministru al
I Greciei. Andreas
Papandreu, l-a
primit la Atena pe secretarul feI deral pentru afaceri externe al Iu
goslaviei. Rait Dizdarevici, expriI mind cu acest prilej sprijinul față
de inițiativa organizării unei Con
ferințe a miniștrilor
de externe
I din țările balcanice — transmite agenț'a Taniug. In cadrul convor| birii care a avut loc cu acest prilej
au fost apreciate pozitiv relațiile
' dintre cele două țări, subliniindu-se interesul pentru dezvoltarea
lor in continuare. Au fost aborI date, totodată, aspecte ale promovării cdoperării interbalcanice.
PREMIUL
NOBEL PENTRU
' ECONOMIE a lost conferit, anul
acesta, economistului american Ro
bert M. Solow, pentru lucrările sale
I in domeniul teoriei creșterii economice — relatează agenția spal niolă de presă EFE. R. Solow își
desfășoară activitatea la Institutul
1 de tehnologie de la Massachusetts.
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în sprijinul transpunerii in viață a prevederilor
Acordului de pace
OTTAWA 21 (Agerpres). — într-o
declarație făcută la Ottawa, unde
întreprinde o vizită oficială, vice
președintele Republicii Nicaragua,
Sergio Ramirez, a exprimat convin
gerea guvernului nicaraguan că pre
vederile Acordului de pace in Ame
rica Centrală vor putea fi traduse

în viață, ceea ce va duce la instau
rarea unui climat real de pace,
securitate și cooperare in regiune —
transmite agenția Prensa Latina.
„Nicaragua —. a spus el — este pre
gătită să lupte in continuare pentru
pace".

Rezultatele alegerilor din Elveția
BERNA 21 (Agerpres). — Potrivit
rezultatelor oficiale ale
alegerilor
parlamentare desfășurate duminică
în Elveția, cele patru partide aje
coaliției guvernamentale au obținut
din nou majoritatea in
Consiliul
Național, reunind 159 de mandate
din cele 200 de locuri ale acestuia,
informează agenția A.D.N. Partidul
Radical Democrat a obținut cel mai
mare număr de locuri — 51, urmat

de Partidul Creștin. Democrat — 42,
Partidul Socialist — 41 și Partidul
Poporului — 26. Cele două partide
ecologiste și-au sporit numărul man
datelor de la 7 la 13. iar restul locu
rilor din Consiliul Național au reve
nit altor șapte partide. Participarea
la vot a fost de 46,5 la sută, cea mai
scăzută din anul 1919 pină in pre
zent.

Așezare : în Asia de sud-est, pe coasta de vest a Peninsulei Indochina.
Suprafață : 678 033 kmp.
Populație : 37 100 000 (la recensămintul din martie 1986).
Limbă oficială : birmana (se utilizează și engleza).
Capitala : Rangoon, alte orașe : Mandalay, Bassein, Pegu, Henzado,
Akyab.
Clima : tropicală, influențată puternic de muson,
Organizare de stat : Republică prezidențială ; puterea legislativă este
exercitată de un parlament unicameral — Adunarea Poporului, iar pu
terea executivă este exercitată de Consiliul de Stat și Consiliul de
Miniștri.
Sărbătoarea națională : 4 ianuarie (aniversarea proclamării indepen
denței, in 1948).
•

în partea de sud-est a Asiei, de-a
lungul fluviului Irrawady, se întinde
Birmania, țară ale cărei inceputuri
se pierd în negura istoriei și pe ale
cărei meleaguri s-a dezvoltat de-a
lungul secolelor o originală civiliza
ție. Birmania a constituit un punct
de atracție pentru vizitatori. In pri
mul rind. incintă relieful, constituit
din două ansambluri muntoase — la
vest munții Arkan, iar la est, munții
Kao li Kung, platoul Shan și lanțul
muntos Tenasserim — ce se desprind
din masivul himalaian, inchizind in
tre ele Marea Depresiune Centrală,
unde sînt cuprinse aproape toate
terenurile propice agriculturii. Cli
matul tropical este puternic influen
țat de musonul de vară, care de
termină precipitații abundente pe
coasta occidentală și în delta fluviu
lui Irrawady ; lanurile de orez și
plantațiile de bananieri și palmieri
alternează cu pădurile bogate in
arbori cu lemn prețios (tec, pyinkado, padank).
Birmania și-a cucerit independența
după o luptă indelungată impotriva
dominației străine, pentru emancipa
re națională și socială. Cronicile vre
mii consemnează puternica răscoală,

I
CONVORBIRI.
La Belgrad au
I avut lbc convorbiri
intre Lazar
Moisov, președintele Prezidiului
I R.S.F. Iugoslavia, și Horst Sindermann, președintele Camerei Popu1 lare a R.D. Germane. După cum
. transmite agenția Taniug, a fost.
evidențiată importanța cooperării
I celor două țări in acțiuni vizind
întărirea securității și colaborării
| in Europa. Interlocutorii au dat o
apreciere pozitivă cooperării dintre
Iugoslavia și R.D.G., în special in
I domeniul economic, subliniind ne
cesitatea unor eforturi comune în
direcția promovării unor forme
moderne de cooperare economică.

I

Tinerețea unei țări străvechi
REPUBLICA
SOCIALISTĂ
A UNIUNII
BIRMANE

AGENȚIILE
--------- ------ - I
DE PRESA|
TRANSMIT: |

condusă de Sayan San, care a zgu ției industriale. S-au inălțat între
duit stăpinirea colonială britanică in prinderi chimice, metalurgice, texti
perioada 1930—1932 ; apoi, în tim le, alimentare, punindu-se bazele
pul ocupației japoneze (1942—1945), unei industrii proprii.
masele populare s-au ridicat la lup
Proclamarea, la 1 ianuarie 1974, a
tă, organizind detașamente înarma Republicii Socialiste a Uniunii Bir
te, și-au continuat ulterior lupta mane a reprezentat un nou și sem
impotriva reinstalării administrației nificativ moment în dezvoltarea pe
coloniale. Ca urmare, la 4 ianuarie mai departe a țării pe calea progre
1948, deasupra cupolei aurite a ves sului economic și social, a unor
titei pagode Shwe Dagon a fost înăl transformări structurale ale societă
țat steagul birmanez, anunțind apa ții, sub conducerea Partidului Pro
riția unui noi
*
stat independent pe gramul Socialist Birman (P.P.S.B.).
La 9 noiembrie 1981, generalul Ne
harta lumii.
După cucerirea independenței, a- Win s-a retras din funcția de pre
ceastă străveche țară și-a concentrat ședinte al țării, răminînd în conti
eforturile spre lichidarea grelei moș nuare președinte al C.C. al P.P.S.B.,
teniri a trecutului, spre dezvoltare iar Adunarea Poporului a ales în
economică și socială — in special funcția de șef al statului pe gene
după venirea la putere, in 1962, a ralul San Yu.
Consiliului Revoluționar, în frunte
Actualul plan de dezvoltare econo
cu generalul Ne Win, cind a fost mică și socială, aprobat la Congre
lansat un amplu program construc sul al V-lea al Partidului Programul
tiv cunoscut sub denumirea „Calea Socialist Birman, prevede, în prin
birmaneză spre socialism". Constituția cipal, creșterea produsului național
Birmaniei stipulează că „statul este și o dezvoltare economică in medie
principalul proprietar al tuturor re cu 6 la sută pe an. Se au în ve
surselor naturale ale țării, care sint dere dezvoltarea echilibrată a econo
exploatate in interesul poporului". miei, accelerarea producției extrac
Ca urmare, sectorul de stat reali tive, prelucrătoare și energetice prin
zează cea mai mare parte a produc utilizarea mai eficientă a capacită
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SESIUNE. La Luxemburg s-au
încheiat lucrările Sesiunii Ministe
riale a C.E.E. la nivelul miniștrilor agriculturii, in cadrul căreia au
fost examinate aspecte ale planu)ții.,prilvlpd.,.vddu«e»eâ cheltuieMlțJț
agrare, care reprezintă cea măi
mare parte a cheltuielilor totale
bugetare ale C.E.E. Participanții la
dezbateri ’ nu aii reușit să ajiihgâ
la un acord in ceea ce privește
acest capitol de cheltuieli, ca și
măsurile de stabilizare a producției
agricole.
PROPUNERE. Congresul anual
al grupării de guvernămînt Golkar
l-a propus pe generalul Suharto
pentru a fi ales pentru un nou
mandat in postul de președinte al
Indoneziei,
relatează
agenția
T.A.S.S. Președintele Indoneziei va
fi ales
de sesiunea Congresului
Consultativ Popular, care, va avea
loc
in martie
1988. Generalul
Suharto se află
neîntrerupt in
funcția de șef al statului indone
zian din luna martie 1968. El este
președinte al Consiliului Consulta
tiv Golkar.

PREGĂTIRI. La Centrul spațial
I de la Houston, statul Texas, a in| cepul pregătirea echipajului navetei
spațiale „Discovery", al cărei, start
I a fost programat
pentru 2 iunie
1988. Acesta ar urma să fie primul
I zbor după explozia navetei „Challenger", care a aminat toate zboru
rile cosmice pilotate americane cu
I circa doi ani și jumătate.
CONFERINȚA de coordonare
pentru dezvoltare în Africa austraI lă (S.A.D.C.C.) a inițiat o reuniune
in capitala Angolei pentru a lua
I in discuție și a hotări construcția
I unei căi rutiere moderne între
portul angolez Lobito și localitatea
I Mongu din Zambia. La acest obiec
tiv vor participa întreprinderi din
I cele două țări in vederea asigurăIrii tuturor instalațiilor necesare,
precum și a celor de telecomunicații. O dată cu construcția noii
artere de legătură intre cele două
I țări africane vecine, se va repune
in funcțiune și o cale ferată care
I pleacă din localitatea Benguela.
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Institutul tehnologic din Rangoon
ților existente, concomitent cu mări
rea suprafețelor arabile, moderni
zarea agriculturii și extinderea creș
terii animalelor.
„Mo-auk Mye-byin" — sau ,.pămîntul de sub soare", cum numea
un poet birman țara de pe fluviul
Irrawady — se înnoiește și întine
rește mereu prin înscrierea pe harta
sa. alături de realizările din trecut, a
noi și noi obiective economice, prin
progresele în. domeniul dezvoltării
invățămîntului de toate gradele, să
nătății și ocrotirii sociale.’
Reafirmind trăsăturile definitorii
ale politicii externe birmane, pre
ședintele San Yu o caracteriza drept
„independentă și pozitivă" și declara
că țara sa este hotărîtă să dezvolte
relații
prietenești cu alte țări ale
lumii în conformitate cu normele
coexistenței pașnice. cu principiile
Conferinței de la Bandung. Ca ur
mare, in repetate rinduri, reprezen
tanții Birmaniei la O.N.U. și in alte
organisme internaționale s-au pro
nunțat pentru dezarmare, pentru re
glementarea pe cale pașnică a con
flictelor dintre state, democratizarea

relațiilor internaționale. Birmania
s-a pronunțat, totodată, pentru o mai
largă colaborare intre țările in curs
de dezvoltare și pentru întărirea
coeziunii lor in dialogul cu țările
dezvoltate, sprijinind ideea convocă
rii unei conferințe internaționale
care să conducă la elaborarea unei
strategii in vederea soluționării
globale a problemelor subdezvoltării,
făuririi unei noi ordini economice.
în spiritul solidarității militante cu
toate națiunile care pășesc pe calea
dezvoltării de sine stătătoare, po
porul român a urmărit și urmărește
cu simpatie și interes eforturile po
porului birmanez îndreptate spre
consolidarea independenței naționale,
spre înfăptuirea aspirațiilor sale de
progres și paCe. între țările noastre
s-au stabilit și extins relații de
prietenie și colaborare pe multiple
planuri. Dorința de a conferi noi
perspective de dezvoltare acestor ra
porturi a fost ilustrată de-a lungul
anilor de schimburile de vizite la di
ferite niveluri, consacrate intensifi
cării conlucrării reciproc avantajoa
se, căutării și identificării unor noi

domenii de conlucrare. O contribuție
hotăritoare in acest sens a adus vi
zita oficială de prietenie a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu. in Bir
mania. desfășurată in primăvara acestui an, convorbirile la nivel inalt
româno-birmane fiind de natură să
deschidă orizonturi noi raporturilor
dfntre cele două țări atit pe plan
bilateral, cit și pe arena internațio
nală.
Sint temeiuri pentru a afirma
cu deplină indreptățire că apro
piata vizită oficială de priete
nie pe care urmează să o facă în țara
noastră, la invitația tovarășului
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei
Elena Ceaușescu. președintele Repu
blicii Socialiste a Uniunii Birmane.
San Yu, împreună cu doamna San
Yu, va marca o valoroasă contribu
ție la întărirea prieteniei și colabo
rării dintre țările și popoarele noas
tre. constituind, totodată, un aport
însemnat la promovarea păcii, înțe
legerii și securității internaționale.

Nicolae PLOPEANU

CONGRES. In capitala Mexicului
s-au deschis lucrările celui de-al
I III-lea Congres mondial al Asociației
exploratorilor
spațiului
cosmic. Scopul principal al aI cestei asociații neguvernamenta
le. formată din cosmonauți și
I astronauți din 16 țări, intre care
și România, il constituie unirea
eforturilor
comune ale acestora
I pentru folosirea spațiului cosmic și
a tehnicii spațiale in folosul în
tregii umanități, acordindu-se prioritate îmbunătățirii condițiilor ecoI nomice și sociale ale tuturor popoarelor. Va fi făcut un schimb
reciproc de informații privind cele
Imai noi cuceriri' in domeniul ex
ploatării
spațiului
cosmic
în
scopuri pașnice.
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SEMINAR. La Katmandu s-au
încheiat lucrările unui seminar al
reprezentanților țărilor care comIpun Asociația Asiei de Sud pent'^1
Cooperare Regională (S.A.A.R.C.)
— informează agenția China Nouă.
Participanții au examinat probleme
I referitoare la necesitatea instaurarii unei noi ordini economice in
ternaționale. aspecte ale colaborăIrii in diferite domenii intre statele
membre ale S.A.A.R.C.

,

CONFERINȚA DE PRESA. In
I cursul unei conferințe de presă
care a avut loc la sediul Națiunilor
Unite, directorul general al OrgaInizației Mondiale a Sănătății. Halfdan Mahler, a anunțat că in prezent in lume sint. înregistrate oficial 62 438 persoane afectate de
I Sindromul imunodeficitar dobindiț
(S.I.D.A.). El a precizat că această
cifră a fost intocmită pe baza datelor comunicate O.M.S. de guvernele
a 126 de țări ale lumii.
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